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2021-6-4-27 Periodické publikace a internetové portály v roce 2022 

Do výzvy na podporu periodických publikací a internetových portálů v roce 2022 dorazily čtyři žádosti, což je o 

jednu méně než v minulém roce. Jednalo se vesměs o projekty, které existují již delší dobu a byly Radou v 

minulých letech opakovaně podpořeny. 

Rada se shodla na tom, že všechny čtyři hodnocené projekty představují velmi kvalitní odborná periodika, která 

záslužným a systematickým způsobem kultivují české filmařské prostředí a způsoby přemýšlení o kinematografii z 

různých perspektiv.  Rada ocenila, že zároveň všechny hledají možnosti svého dalšího rozvoje, mj. s ohledem na 

proměňující se způsoby prezentace odborných časopisů na internetu.  

Rada podpořila všechny čtyři žádosti. S ohledem na omezenou výši alokace v této výzvě (2 miliony Kč) byla 

nucena u všech projektů krátit přidělenou dotaci oproti požadavku v žádosti. Při krácení Rada brala do úvahy 

hodnocení jednotlivých rozpočtů, finančních plánů a dlouhodobé udržitelnosti. Celá alokace výzvy byla vyčerpána. 

 
4879/2021 

Spolek přátel Filmu a doby, z.s. 

FILM A DOBA - kritický čtvrtletník o filmu 

Filmový čtvrtletník Film a doba je filmovým časopis s dlouhodobou tradicí, který reflektuje současnou i minulou 

kinematografii odborným, ale zároveň i čtivým, popularizačním způsobem. Rada oceňuje, jak nedávná generační 

obměna v redakci časopisu vedla k výrazným změnám koncepce, jeho oživení a přilákání nových talentovaných 

autorů. Časopisu se daří proměňovat a vyvíjet nejen v tištěné verzi, ale zároveň se velmi rozvíjí jeho webová 

prezentace, která přináší aktuální informace, a to nejen v písemné formě, ale také v podobě podcastů a nově 

videoesejů. Časopis také chvályhodně pokročil s ohledem na hledání distribučních míst. V rozpočtu projektu Rada 

vnímala určité položky jako velmi úsporné (redakce, překlady apod.), některé jiné nicméně někteří členové Rady 

vnímali jako spíše nadstandardně naceněné (honoráře za texty). Rada se rozhodla projekt podpořit, a to ve 

snížené výši, odpovídající nicméně dotaci z loňského roku. Svým rozhodnutím o podpoře byla v souladu s jednou 

expertní analýzou, druhá nebyla k dispozici.   

4880/2021  

Sdružení přátel Cinepuru, zapsaný spolek 

Filmový dvouměsíčník CINEPUR a on-line platforma CINEPUR.CZ: propagace a reflexe české 

kinematografie 

Tradiční žadatel této výzvy, časopis Cinepur, patří podle názoru Rady k důležitým periodickým publikacím, jež 

rozvíjejí přemýšlení o filmu a audiovizi. Rada oceňuje dosah časopisu včetně počtu předplatitelů a zájmu 

inzerentů. Novinkou roku 2022 by měla být potřebná obnova webových stránek, zavedení podcastů nebo 

zajímavě koncipovaná kampaň v knihovnách a na gymnáziích. Rada oceňuje rozvojový charakter žádosti a žádost 

ve shodě s jedním expertním posudkem (druhý nebyl dodán) podpořila. Z důvodů limitu výzvy byla žádost oproti 

požadavku ponížena na úroveň předchozí podpory.   
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4869/2021 

Národní filmový archiv p.o. 

Revue Filmového přehledu 2022 

Onlinová Revue Filmového přehledu, vydávaná Národním filmovým archivem, je specificky zaměřený portál 

vydávající texty týkající se výhradně české kinematografie. Rada oceňuje dlouhodobě kvalitní obsah zahrnující 

vedle různých aktualit a rozhovorů i obsáhlejší studie o jednotlivých českých filmech, filmových tvůrcích či 

fenoménech. Dle názoru Rady je nicméně škoda, že je tato část webová portálu Filmového přehledu v něm 

poněkud nejasně ukrytá a nefunguje více transparentně a přehledně jako samostatně prezentovaný a 

propagovaný odborný časopis/portál. Z žádosti nebylo zcela jasné, kolik normostran textů tvůrci projektu na příští 

rok chystají a pochybnost vzbudil také údaj o návštěvnosti (zda se týká pouze textů v Revue anebo celého portálu 

Filmového přehledu). U rozpočtu projektu někteří členové Rady vnímali výši odměn za texty (a to jak u externích 

spolupracovníků, tak u redaktorů) jako poměrně vysokou. Na druhou stranu nicméně Rada hodnotila pozitivně, že 

žadatel žádá pouze menší část rozpočtu ve formě dotace a projekt financuje z větší části sám. V úhrnu se Rada 

rozhodla tento záslužný, odborně dobře připravovaný projekt podpořit, nicméně s ohledem na omezenou výši 

alokace sníženou částkou, stejnou jako minulý rok. Tímto rozhodnutím byla Rada v souladu s oběma expertními 

posudky. 

4873/2021 

DOC.DREAM services s.r.o. 

DOK.REVUE 2022 - Celoroční informační platforma o dokumentárním filmu 

Periodikum věnované dokumentárnímu filmu již druhým rokem pokračuje v promyšlené postupné proměně 

časopisu a způsobu jeho vydávání. Zásadní výzva, které bude Dok.Revue v roce 2022 čelit, je výrazné zdražení 

tištěné verze v časopise Respekt. Rada tento problém diskutovala a došla k názoru, že z pohledu reálného 

čtenářského zásahu tištěné verze se časopis skrytý v Respektu dostává na hranici smysluplnosti a efektivity, což 

vzbuzuje pochyby o dlouhodobé udržitelnosti této varianty. Na druhou stranu Rada oceňuje postupné 

zasíťovávání časopisu s dalšími médii typu ČRo Vltava apod. V souladu s oběma expertními posudky Rada 

projekt podpořila. Částka byla s ohledem na limity výzvy snížena na úroveň předchozího roku. 


