Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Zpracování pozůstalosti kameramana J.Kučery

Evidenční číslo projektu

692/2015

Název žadatele

MasterFilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Charous

Datum vyhotovení

24.4.2015

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.
Projekt hodnotím po stránce zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví velmi kladně –
doporučuji vyhovět žádosti
Důvody jsou - široký záběr druhu digitalizovaného materiálu, jeho pestrost, obrazovou náročnost, ve své šíři
postihující tvorbu velmi významné osobnosti československé kinematografie, jiný komparativní pohled na
slavnou éru tzv. Nové české vlny i na varianty záběrů, mezi nimiž se J.Kučera rozhodoval (spolu
s režisérem) pro výsledný výběr a v neposlední řadě cíl projektu, který nebude vůbec komerční, ale
především studijně badatelský, pedagogický a i ojedinělý ve sféře umění. Jako podstatnou vidím i možnost
porovnání kameramanovy tvorby od sféry experimentální až ke komediální v 70tých letech

Hodnocená kritéria

Bodový rozsah

Bodové hodnocení experta

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

4

2. Rozpočet a finanční plán

0-10 bodů

10

3. Realizační strategie

0-15 bodů

14

4. Kredit žadatele

0-10 bodů

8

Celkové bodové ohodnocení

0-40 bodů
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36

Obsahová expertní analýza
Název projektu

Zpracování pozůstalosti kameramana Jaroslava Kučery

Evidenční číslo projektu

692/2015

Název žadatele

MasterFilm, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Zuzana Žabková

Datum vyhotovení

20.4.2015

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.
Projekt má nepochybně cenný význam z hlediska uměleckého i kulturního. Snaží se znovu zařadit Jaroslava
Kučeru nejen mezi nejvýznamnější filmaře české kinematografie, ale také mezi vlivné vizuální umělce. Autoři
projektu doufají, že podnítí veřejnou i odbornou diskuzi o roli “experimentu” v české kultuře let šedesátých a
pozdějších.
Z poskytnutého popisu není zcela jasné, která Kučerova filmová díla budou zachována a zpřístupněna.
Přesněji, jestli je zachování omezeno na nedávno nalezené 16mm a 35mm filmy a fotografický materiál,
nebo jestli se projekt rozšíří i na materiál ve vlastnictví jiných subjektů a institucí. Metody zachování jsou
rozumné – od vytřídění, čištění a nového uložení materiálů po digitalizaci a uložení v bezpečném prostředí.
Plánované skenování ve FullHD kvalitě však nesplňuje kritéria zachování, protože toto rozlišení nezaručuje
přenos veškeré informace zaznamenané na 16mm a 35mm filmovém materiálu (zvláště na originálních
negativech) do digitálního záznamu. Chybí informace o technických parametrech skenovacího procesu
(barevný prostor, bitová hloubka, skenování po jednotlivých políčkách nebo kontinuální skenování - telecine,
paměťové médium, atd.).
Postup zpřístupňování zachovaného materiálu je již dobře rozplánován. Různé distribuční kanály – televize,
kino, putovní výstavy a knižní publikace - se budou navzájem podporovat a profitovat jeden z druhého. Mají
dobrý potenciál oslovit široké domácí publikum a v menší míře také zahraniční diváky. Je pravděpodobné,
že zájem o tuto záležitost budou mít především lidé s vyšším vzděláním z velkých a středních měst,
cinefilové a lidé zajímající se o vizuální umění.
Umístění projektu a technické vybavení odpovídá nejvyšším standardům. Všechny zúčastněné strany jsou
velmi dobře vyváženy co do vědomostí i zkušeností. Tím,že do projektu bude zapojen NFA, UPP, společnost
MasterFilm a Kateřina Svatoňová, je zaručena vysoká úroveň znalostí o zachování filmů, technických
postupech, projektovém řízení a zároveň i propojení s akademickou půdou. Důležitým bodem projektu je i
kontrola zachování věrnosti původních děl, kterou provede Štěpán Kučera, syn a spolupracovník umělce.
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Doporučuji, aby projektu byla poskytnuta plná finanční podpora podle požadavku společnosti MasterFilm.
Může však být nezbytné znovu otevřít diskuzi o rozlišení skenu a v důsledku toho pak i přehodnocení
rozvržení rozpočtu projektu.

Hodnocená kritéria

Bodový rozsah

Bodové hodnocení experta

1. Umělecká hodnota a historický význam díla

0-15 bodů

13

2. Míra zachování národního filmového dědictví

0-15 bodů

12

3. Míra zpřístupnění národního filmového dědictví

0-15 bodů

14

4. Personální a technické zajištění projektu

0-15 bodů

15

Celkové bodové ohodnocení

0-60 bodů

54

Podrobná analýza žádosti o podporu
Podrobná analýza je rozvedením obecného hodnocení z první strany za použití údajů, které se na první
straně z důvodu zveřejňování na Webu nemohou vyskytnout. Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň
by však neměly být textově totožné a nemělo by docházet ke kopírování jejich částí.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete. Ne všechny otázky lze aplikovat ke
všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za relevantní,
a doplňte je dle potřeby o další aspekty, které považujete při hodnocení projektu za významné. Uvedete-li
argument u jednoho z kritérií, není potřeba jej opakovat u jiného kritéria, i kdyby tam svou povahou a
obsahem taktéž připadal.
Rozsah komentářů není omezen.
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Ekonomická expertní analýza
Náze projektu

let /

fil ů

E ide č í číslo projektu

695/2015

Náze žadatele

CINEMASPOT, z.s.

Náze dotač ího okruhu

za ho á í a zpřístupňo á í árod ího fil o ého dědi t í

J é o a příj e í autora e pert í a alýz
Datu

hoto e í

Mgr. Art. Peter Du e ký
22.4.2015

O e é hod o e í žádosti o podporu:
O e é hod o e í žádosti je shr utí elko ého hod o e í projektu čet ě doporuče í k uděle í či
euděle í podpor . V jádřete jas ě a pre iz ě ko eč é hod o e í s ohlede
a še h rozhodují í
poziti í a egati í aspekt .
let/
fil ů je príliš od áž
, aj keď zaují a ý projektom, ktorý je vhodne
arketi go o orie to a ý k jubileu FAMU. )á er projektu – zdigitalizo ať a sprístup iť
erej osti
školský h fil o ýraz ý h oso ostí českej a slovenskej kinematografie je
inšpiratí
a erí , že i pre deji ki e atografie a jej oso osti
že pl iť iektoré iele
miesta. Súčas e idí
soké riziko počte o jekto sú islosti so za ezpeče í autorský h
prá a získa ie potre ý h súhlaso šetký h autoro a i terpreto , prípad e i h dedičo ,
ako i o eľ i ízkej fi a č ej čiastke (20
Kč) urče ej a te to účel (priemerne na 1 film
pripadá le
, Kč . S pati ké a projekte je jeho a ažérske o sade ie, ktoré t oria
predo šetký štude tk produk ie FAMU, ktoré a ajú jednej strane priame prepojenie na
štude to , pedag go a ďalší h pra o íko škol a ich zapojenie do projektu, na druhej strane
i h doterajšia pra a r z h projekto h je podstat e e šieho rozsahu, ako žaduje
predklada ý projekt. Do ie a sa, že projekt je ýz ou aj pre i h a ažérske s hop osti,
napriek tomu idí riziko tom, či tento ladý žiadateľ (spolok vznikol 3.4.2014) ude edieť
za ezpečiť iele realizá iu projektu, ale aj jeho fi a č é zdroje a ich zúčto a ie.
Nakoľko projekt už čiastoč e pre ieha a žiadateľ deklaruje ýraz é zapoje ie FAMU do elého
projektu, predpokladá , že á žiadateľ s FAMU uzat ore ú i i ál e z lu u o uzat ore í
udú ej z lu o spoluprá i pri projekte po o drža í dotá ie, akoľko rozpočet projektu počíta
s rozsiahl
e ý
klado zo stra FAMU, ktorý v ňo
ie je fi a č e k a tifiko a ý.
Víta ou skutoč osťou projektu je jeho ia zdrojo é fi a o a ie, ktoré je šak pri
predklada í žiadosti za ezpeče é z lu ou, rozhod utí len na 22%, z toho podstat ý je
grant AMU v sume 272
Kč
% , ktorý pokrý a áklad a reštauro a ie fil u a vydanie
od or ý h pu liká ií, teda ekr je áklad digitalizá ie ďalší h -tich filmov a ďalšie áklad
spoje é s i h preze tá iou erej osti. Z prilože ého rozpočtu projektu je zrej é, že ďalší h
% rozpočtu je ešte jed a í (okre požado a ý h % - 739
Kč od Štát eho fo du
kinematografie.) Rozpočet projektu ek a tifikuje elko é áklad projektu, ale len tie
položk , a ktoré žiada dotá iu od fo du, čo edá a dostatoč ý o raz o áklado h projektu
ako elku, čí
sa rozpočet áklado projektu a ásled e aj plá jeho fi a č ého
za ezpeče ia a su u 711
Kč stá a ág
objeme viac ako 50% .
S ohľado
a ššie u ede é skutoč osti eodporúča projekt v tejto podo e podporiť.

Hod o e á kritéria
1.

Bodo ý rozsah

Žádost: úpl ost a srozu itel ost požado a ý h údajů
2.

Rozpočet a fi a č í plá
3.
4.

0-

Bodo é hod o e í e perta

odů

3

0-10 odů

4

Realizač í strategie

0-

odů

6

Kredit žadatele

0-

odů

5

0-40 odů

18

Celko é odo é ohod o e í

Podrobná analýza žádosti o podporu
Podro á a alýza je roz ede í o e ého hod o e í z pr í stra za použití údajů, které se a
pr í stra ě z dů odu z eřejňo á í a We u e ohou sk t out. Te t si e ohou ě ě
odporo at, záro eň
šak e ěl ýt te to ě totož é a e ělo do házet ke kopíro á í jeji h
částí. I spirujte se á od ý i otázka i dle kategorie, kterou a al zujete. Ne še h otázk lze
apliko at ke še t pů projektů podá a ý h da ý h okruzí h,
erte si proto je t , které
po ažujete za rele a t í, a doplňte je dle potře o další aspekt , které po ažujete při hod o e í
projektu za ýz a é. U edete-li argument u jednoho z kritérií, e í potře a jej opako at u ji ého
kritéria, i kd
ta s ou po ahou a o sahe taktéž připadal.
Rozsah ko e tářů e í o eze .
Hodnocená kritéria

1.

Žádost: úpl ost a srozu itel ost požado a ý h údajů

Žiadosť je te to ej časti spra o a á zrozu iteľ e, aj keď epri áša o projekte a jeho
realizá ii ko plet é i for á ie. Chý ajú i for á ie o sp so e a rozsahu spoluprá e s ďalší i
partnermi okrem MFF Karlovy Vary a AČFK. Ďalší part eri sa o ja ujú le
časti rozpočtu plá u fi a č ého za ezpeče ia projektu napr.:
vklady partnerů projektu – JAMESON
věcný vklad JAMESON
věcný vklad REFLEX
věcný vklad další partneři

60 000
20 000
100 000
100 000

Rozpočet a strahuje od áklado , ktoré ajú ť uhrade é, resp. za ezpeče é e ý i a
fi a č ý i klad i part ero . Ro ako ie sú rozpočte u ede é a „ a e e é“ položk , ktoré
udú uhrade é z vlastného fi a č ého vkladu žiadateľa sume 100 000 Kč.
Ko e tár k „ a e e ý “ položká rozpočtu je
ohokrát edostačujú i, apr. položka –
podtitulk , ýro a a preklady - je a e e á paušál ou su ou
Kč
ez urče ia
predpoklada ého rozsahu strá dial go ý h listí , resp. JTL, prípad e počtu titulko . Pri
preklade JTL 70-tich filmov do a gli kého jaz ka s napr. len s priemerom 2 NS titulkov – teda
140 NS celkom, je ož é zo su
Kč uhradiť za NS le su u
, Kč pri 3 NS
titulo le
, Kč, napriek to u, že e
a trhu sa pri preklade z češti do a gličti
poh ujú od
do
Kč. Žiadateľ a še predpokladá, že z tejto su
uhradí aj ýro u
titulko . Túto rozpočtu po ažuje za ereál u, ohužiaľ, taký hto položiek je rozpočte ia .
Rozsah propagá ie projektu je v texte az ače ý eľ i široko, ez ližšej špe ifiká ie či ostí
a ákladov s ňou spoje ý h. Pri položke rozpočtu a prípra u podklado a editá ie katal gu
k prehliadke – 20 000 Kč, ako i áklado a tlač katal gu v sume 20
Kč sa žiadateľ od olá a
a kalkulá iu AMU, ktorá ie je prílohou žiadosti.

Obsahová expertní analýza
Název projektu

Das Rückendekolleté

Evidenční číslo projektu

701/2015

Název žadatele

i/o post s.r.o.

Název dotačního okruhu

Zachování a zpřístupňování národního filmového
dědictví

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Marián Hausner

Datum vyhotovení

25. 5. 2015

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.
Objavenie filmu, ktorý je považovaný za nezachovaný alebo stratený je vždy udalosťou a o to viac, pokiaľ sa
jedná o film, na ktorom spolupracoval aj medzinárodne uznávaný režisér. Takouto udalosťou je aj získanie
informácie o existencii východiskových materiálov filmu Das Rückendekolleté (1975). A to i napriek tomu, že
napríklad z filmografií jeho režiséra Jana Němca sa dozvieme, že sa od svojho exilového filmu dištancuje.
Projekt zhotovenia digitálnej študijnej kópie tohto dlhodobo nedostupného filmu žiadateľom projektu
z východiskových filmových materiálov, ktoré sa nachádzajú u súkromného zahraničného vlastníka, jej
následného uchovávania v Národnom filmovom archíve (NFA), ako aj sprístupňovanie bádateľom, plne
korešponduje s predmetnou výzvou, v rámci ktorej bol projekt podaný.
Predložený projekt teda jasne pomenúva prínos projektu, ktorý spočíva v sprístupnení predmetného filmu
formou digitálnej študijnej kópie. Na predloženom projekte je možné oceniť spoluprácu žiadateľa ako
súkromnej spoločnosti s NFA, rovnako aj nefinančné i finančné plnenie zo strany súkromnej spoločnosti.
Taktiež pridanou hodnotou projektu je previazanie projektu s vydaním druhého dielu monografie o Janovi
Němcovi.
Projekt však vo svojej súčasnej podobe má viaceré problematické aspekty a to najmä: a) v projekte nie sú
poskytnuté s primeranou mierou detailu požadované informácie súvisiace najmä s technologickým
zabezpečením projektu, rovnako ani ich zdôvodnenie; b) personálne zabezpečenie (prezentácia členov
realizačného tímu spočíva v jednej osobe, napriek tomu, že sa jedná o významného odborníka, je to veľmi
málo vzhľadom na charakter projektu); c) zaistenie autorských práv (v projekte sa spochybňuje právo
vlastníka východiskových materiálov filmu udeliť distribučné práva filmu, čo však nepriamo indikuje, že sa to
bude týkať aj poskytnutia akýchkoľvek ďalších práv); d) digitálne uchovávanie (napriek tomu, že v projekte
je uvedené, že sa jedná o projekt dlhodobého zachovávania, nie je jasné ako bude zabezpečené).
Napriek zmysluplnému zámeru projektu, vzhľadom na jeho nedostatky, neodporúčam ho v predloženom
stave podporiť, avšak v prípade jeho budúceho prepracovania si podporu určite zaslúži.
Hodnocená kritéria

Bodový rozsah

1.Umělecká hodnota a historický význam díla

0-15 bodů

10

2. Míra zachování národního filmového dědictví

0-15 bodů

5

3. Míra zpřístupnění národního filmového dědictví

0-15 bodů

10

4. Personální a technické zajištění projektu

0-15 bodů

5

Celkové bodové ohodnocení

0-60 bodů

30
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Bodové hodnocení experta

Obsahová expertní analýza
Název projektu

Cesty lesem Ivana Vojnára

Evidenční číslo projektu

703/2015

Název žadatele

Ivan Vojnár Film, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Zachování a zpřístupňování národního filmového
dědictví

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Sokol

Datum vyhotovení

13.5.2015

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.

Tento projekt je iniciativou samotného režiséra filmového díla (jedná se o dva celovečerní hrané filmy).
Snahou žadatele je využít možností nových technických zařízení a postupů pro zpřístupnění a uchování
těchto filmových děl. Jedná se o digitalizaci filmového materiálu 35 mm, digitální restaurování a uložení
výsledných dat na dnes používané nosiče k veřejnému šíření. Předpokládaný technologický postup je
standartní a ověřený, a dá se očekávat, že pan režisér si pohlídá výborný výsledný efekt. Realizace projektu
jistě přispěje ke zpřístupnění těchto filmových děl široké veřejnosti, zvedne technickou kvalitu
reprodukovaného záznamu, čímž zvýší umělecký zážitek při jeho pozorování, a proto doporučuji udělit
tomuto projektu podporu.

Hodnocená kritéria

Bodový rozsah

1. Umělecká hodnota a historický význam díla

0-15 bodů

7

2. Míra zachování národního filmového dědictví

0-15 bodů

10

3. Míra zpřístupnění národního filmového dědictví

0-15 bodů

15

4. Personální a technické zajištění projektu

0-15 bodů

13

Celkové bodové ohodnocení

0-60 bodů

45
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Bodové hodnocení experta

1 Obsahová expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

Denně předstupuju před tvou tvář
720/2015
Verbascum Imago, s.r.o.
Zachování a zpřístupňování národního filmového
dědictví

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jiří Králík
23.4.2015

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.
Ale předložený projekt má několik zásadnějších méně pozitivních vlastností a ne zcela splńuje cíle a
podporované typy projektů aktuální výzvy
1.
2.

3.

4.

nejsem přesvědčen, že projekt bude v kinech úspěšný a vložené úsilí do kvalitní digitalizace bude
adekvátní výsledku
propojení s jistě skvělým dokumentem UMANUTÁ totiž neskýtá potřebnou distribuční kvalitu – film
UMANUTÁ je již dávno vytvořen a prožil si svoje úspěšné tažení festivaly, ale propojení s krátkým
filmem nebude znamenat významný bonus navíc. Větší šanci by naopak mělo přirozené propojení
s digitalizováním a uvedením filmu ZABITÁ NEDĚLE
národní filmové dědictví v oblasti krátkometrážní tvorby NEEXISTUJE a tak je vytvořen
nebezpečný prostor pro nepřeberné množství filmů, které může býti označeno národním kulturním
dědictvím. V tomto případě nejsme zcela přesvědčen, zda by při aktuálním výběru národního
kulturního dědictví byl film UMANUTÁ i DENNĚ PŘEDSTUPUJI PŘED TVOU TVÁŘ zahrnut
problematická je samotná digitalizace – předkladatel nevyužil příležitosti spojení s NFA, která v
současné době realizuje poměrně rozsáhlý projekt aktivní digitalizace a zajímavé by bylo i
srovnání s cenou . Systémově není řešeno uložení výsledku digitalizace

Z výše uvedených důvodů projekt spíš nedoporučuji k realizaci, teprve po vyjasnění problematické
metodiky digitalizace v ČR (konflikt NFA, FAMU, České bijáky, …). V případě, že bude hrozit nevyčerpání
částky na digitalizaci (slabší projekty) by bylo možné projekt podpořit.

Hodnocená kritéria
2 Umělecká hodnota a historický význam díla
3 Míra zachování národního filmového dědictví
4 Míra zpřístupnění národního filmového dědictví
5 Personální a technické zajištění projektu
Celkové bodové ohodnocení

Bodový rozsah
0-15 bodů
0-15 bodů
0-15 bodů
0-15 bodů
0-60 bodů

Bodové hodnocení experta
14
8
8
12
42

Podrobná analýza žádosti o podporu
Určitě každá iniciativa v oblasti digitalizace českých filmů je nesmírně vítaná, především z důvodů absence
systémového řešení digitalizace filmového kulturního dědictví a velmi rozpočitém stavu dvou klíčových
dodavatelů digitalizace – NFA a FAMU (projekt NAKI). Z tohoto hlediska je i podpora tohoto projektu
vhodná, ale jen v případě, že budou předloženo méně obdobných projektů a požadovaná částka by nebyla
vyčerpána z disponibilních peněz určených na digitalizaci.
Ale předložený projekt má několik zásadnějších méně pozitivních vlastností a ne zcela splňuje cíle a
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Obsahová expertní analýza
Název projektu

Čistíme svět fantazie 2015+

Evidenční číslo projektu

729/2015

Název žadatele

Muzeum Karla Zemana z.ú.

Název dotačního okruhu

Zachování a zpřístupňování národního filmového
dědictví

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Charous

Datum vyhotovení

22.4.2015

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.
Tvorba Karla Zemana ( a zejména tato 3 vybraná díla) je skutečným národním pokladem vysoce uznávaným
v celém filmovém světě a tudíž jeho špičková digitalizace spojená s pečlivým odborným restaurováním je
maximálně žádoucí. Projekt však považuji za komerční v tom smyslu, že investované prostředky se záhy
investorovi vrátí veřejným provozováním těchto děl jak prostřednictvím samostatných akcí tak prezentací v
Muzeu K.Zemana. Navrhuji tedy přidělit dotaci, ale každopádně jen jako vyjádření podpory projektu
uvažovat při tom o podstatně nižší, možná třetinové částce - právě vzhledem ke komerčním ambicím
projektu

Hodnocená kritéria

Bodový rozsah

1. Umělecká hodnota a historický význam díla

0-15 bodů

15

2. Míra zachování národního filmového dědictví

0-15 bodů

13

3. Míra zpřístupnění národního filmového dědictví

0-15 bodů

10

4. Personální a technické zajištění projektu

0-15 bodů

12

Celkové bodové ohodnocení

0-60 bodů
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Bodové hodnocení experta

51

