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Název projektu Až po uši v mechu 

Evidenční číslo projektu 115/2013 

Název žadatele nutprodukce, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film 

Evidenční číslo výzvy 2013-2-3-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Bernard 

Datum obdržení podkladů 15. 10. 2013 

Datum vyhotovení 2. 11. 2013 

Podpis autora expertní analýzy  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 

neudělení podpory. Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní 

a negativní aspekty.  

 

Až po uši v mechu je krátkometrážní animovaná pohádka s krásnými a nápaditě pojatými 

loutkami. Zajímavé na projektu je propojení digitální, klasické a loutkové animace, stejně 

jako snímání frekvencí 24 obrázků za vteřinu, které však zřejmě bude mít za důsledek 

navýšení rozpočtu. Na projektu pracuje skupina mladých filmařů, kteří jsou všichni zapálení 

pro loutkový film a snaží se ho oživit a poskytnout mu prostor, který mu v poslední době 

ubírá 3D animace.  

Producent filmu, společnost nutprodukce s.r.o., má zkušenosti s produkcí a distribucí 

úspěšných studentských krátkometrážních animovaných filmů (Graffitiger, Pandy) a lze tedy 

věřit, že ve spolupráci se studiem Hafan Jana Baleje, poskytne mladým tvůrcům 

dostatečnou zpětnou vazbu a supervizi.  

Scénář filmu je velmi subtilní a staví hlavně na náladě jednotlivých scén. Neobsahuje žádný 

laciný humor, typický pro české pohádky a zaměřuje se na svět dětí, jejich strachy a snahu 

zapadnout do kolektivu. Tedy témata, byť často zpracovávaná, tak stále aktuální a pro 

cílového diváka atraktivní.  Je téměř škoda, že film bude pouze krátkometrážní a jako takový 

bude mít omezené publikum. Mezi ostatní současnou tvorbou pro děti by jistě kvalitativně 

vynikl.  

Projekt doporučuji podpořit.  
 

 

 

 

 
Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 23 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 12 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii 0-15 bodů 8 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 43 
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Název projektu Až po uši v mechu 

Evidenční číslo projektu 115/2013 

Název žadatele Nutproduction s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy 2.výroba českého kinematografického díla 

Evidenční číslo výzvy 2013-2-3-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Luboš Vála 

Datum obdržení podkladů 1.11.2013 

Datum vyhotovení 28.11.2013 

Podpis autora expertní analýzy  

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní 
a negativní aspekty.  

 
 
Společnost Nutproduction s.r.o. předložila žádost na klasicky animovaný krátký film, který může sloužit jako 
úvodní díl rozsáhlejšího díla.   
 
Předložená žádost je kompletní, srozumitelná a poskytuje dostatek informací nutných k rozhodnutí. 
 
Pozornost je třeba věnovat nedokončenému jednání s ČT a případně vzniklé situaci s možností finančního 
výpadku. 
 
Žádost obsahuje potřebné dokumenty dokládající oprávněnost žadatele pracovat se scénářem a dokumenty 
podporující předložený finanční plán.  
 
Doporučuji podpořit tento projekt.  

 

 

 Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 5 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 8 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 10 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 8 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 31 
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Název projektu Strom / L'Arbre 

Evidenční číslo projektu 189/2013 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 2.Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy 

Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film  

(s českou finanční účastí nad 20% financování celkových 

výrobních nákladů) 

Evidenční číslo výzvy 2013- 2-3-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Daňhel 

Datum obdržení podkladů 21/10/2013 

Datum vyhotovení 10/11/13 

Podpis autora expertní analýzy  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 

neudělení podpory. Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní 

a negativní aspekty.  

 

Animovaný film Strom režisérky a výtvarnice Lucie Sunkové reflektuje téma obecně spoluprožívaného a 

věčného koloběhu zrození, života a smrti. Příběh je vyprávěn přes analogii rodičovství, narození a dorůstání s 

růstem, zánikem a následným zrozením stromu - stromů a setkání těchto dvou světů (a přesto jednoho) v 

závěru příběhu.  

Zde se z počátku paralelní linie spojí a strom poslouží člověku v podobě stolu a židle a jeho smrt zároveň 

umožní vzniknout životu malých stromků, které by kdyby starý strom nezemřel a nevyvrátil by se neměli šanci 

na zastíněném vrchu kopce vyrůst.  

 

Strom je antropomorfizován, v jeho kůře lze imaginovat výrazy emocí, linie rodičů a dítěte je logicky 

upozaděna. Tento přesun akcentu z člověka k říši vegetální je velmi podstatný. Umožní totiž divákovi 

spoluprožívat cyklický čas, něco, co se ze současného života neblaze vytrácí. 

 

Autorka zvolila animační techniku totální animace na skle, která zejména s ohledem na její organičnost a až 

živlové vrstvení velmi dobře odráží procesualitu přírody a přirozeného světa. 

 

Jistou slabinou filmu může být až příliš vstřícné obličejové grimasy stromu, které mohou svádět k figurkaření a 

tak k nepozornému čtení metafyzičtějších přesahů. 

 

S ohledem na snahu autorky vrátit nás, kam naležíme – a totiž do životaběhu ovládaného přírodními zákony, a 

také pro renesanci času cyklického v kinematografii doporučuji udělení podpory. 

 

 

 
Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 27 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 15 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii 0-15 bodů 15 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 57 
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Název projektu Strom 

Evidenční číslo projektu 189/2013 

Název žadatele Maur film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy 
Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film  

(s českou finanční účastí nad 20% financování celkových 

výrobních nákladů) 

Evidenční číslo výzvy 2013-2-3-5 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Adam Dvořák 

Datum obdržení podkladů 21.10.2013 

Datum vyhotovení 10.11.2013 

Podpis autora expertní analýzy  
 
 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či neudělení 
podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní a negativní 
aspekty.  
Jedná se zajímavý projekt v možné mezinárodní koprodukci. Záměrem producenta je ve větší míře reprezentovat 
animovaným filmem v zahraničí. S již rozběhnutým jednáním ve Francii. Domnívám se že výše požadované 
podpory je v poměru k rozpočtu relativně vysoká. Domnívám se že některé položky v rozpočtu nejsou zcela 
přiměřené vzhledem ke stopáži 15min. Přes výše zmíněné doporučuji udělení dotace, ke zvážení je však výše 
požadované částky. Režisérka prokázala své schopnosti mnoha mezinárodními cenami.  

 
 
 Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. 
Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 5 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 5 
3. Producentská strategie 0-15 bodů 13 
4. Kredit žadatele 0-10 bodů 9 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 32 
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Název projektu Transport-Er 

Evidenční číslo projektu 205/2013 

Název žadatele Animation Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Evidenční číslo výzvy 2013-2-3-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Bilík 

Datum obdržení podkladů 14.11.2013 

Datum vyhotovení 28.11.2013 

Podpis autora expertní analýzy  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory. Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní 
a negativní aspekty.  

Animovaný film Transport Er má být součástí trilogie zaměřené na oživení vzpomínek Židů uvězněných 
v Terezíně. Autor spoléhá především na využití skutečných artefaktů, jakými jsou kresby a loutky, které jsou 
animovány k metaforickému obrazu ohrožené svobody.  
Projekt může vyústit v pozoruhodné umělecké memento, pokud však výtvarným výrazem překročí značnou 
schematičnost námětu. 

 
 

 
Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 23 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 15 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii 0-15 bodů 13 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 51 
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