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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Central Bus Station 

Evidenční číslo projektu 2936/2018 

Název žadatele Frame Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy doc Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 1 2 2019   

 

Asdasd 

Chtějí 290/450 

Distribuce dokumentárního filmu Central Bus Station – nádraží v Tel Avivu  
je koncipována jako 
kombinace klasické a alternativní distribuce. V rámci klasické distribuce je 
směřována na jednosálová kina, avšak převažovat by měly projekce site-specific, 
které nejsou komerčně zamýšlené. I s přihlédnutím na povahu dokumentu, jež je 
autorský film se silnou audio-vizuální koncepcí, považujeme za kulturně náročný 

projekt. 

 

Dostali 350 na výrobu a 75 na festival  

 

  

 

Předpoklad 2500 diváků v jednosálovkách, 123 000  + 20 000 vod  

 
Site-specifik distribuce bude pořádána ve spolupráci s iniciativou KineDOK, s jejíž součinností chceme film dostat na 
neobvyklá místa (jakými jsou opuštěné budovy, nádražní budovy aj. – aktivity 
spojené s uvedením filmu ve spolupráci s KineDOKem nejsou započítány v žádosti o podporu distribuce projektu). 

V rámci zmíněné spolupráce plánujeme na rok 2020 uvést film také v zahraniční distribuci, podmínky uvedení jsou 

 
pro diváky zajímající se o Izrael (již máme 
domluvenou projekci pro Českou unii židovské mládeže). Právě tyto projekce bychom rádi podpořili účastí Yonatana 
Mishala, jehož zkušenost s imigrací do Izraele je klíčová pro pochopení filmu a dalších diskusí o něm. 
Pro další cílovou diváckou skupinu, do které se počítají studenti architektury, zájemci o architekturu a veřejný prostor, 
využijeme Yonatanovy fotografie a vlastní nepoužité materiály k vytvoření speciální prezentace budovy autobusového 

nádraží. Projekce budou probíhat na univerzitách architektury, zajištěnou máme již projekci v centru CAMP 

 

webovky teprve vzniknou?  

 

Peníze ze vstupnéího nejsou nikde zahrnuty ve finančníém plánu? Proč?  

Asdasd 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
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Projekt dokumentárního filmu Central Bus Station – nádraží v Tel Avivu byl podpořen Fondem již ve výrobě 

a festivalové účasti. Jde o nezvyklý film, oceněný porotou Jihlavského festivalu.  

Central Bus Station je výtvarně výrazné dílo, oslovující diváky se zájmem o moderní architekturu, veřejný 

prosotor a konec konců i o stát Izrael, rozhodně není určené pouze pro české publikum. Tyto charakteristiky 

jen ale předurčují spíše pro artové publikum, rozhodně nejde o dokument pro širokou obec, tomu odpovídá i 

předpokládaná návštěvnost. Ta nedává možnost samofinancování, takže podpora distribuce je jednou 

z možností, jak oslovit cílovou skupinu (nebo spíše skupiny)ú tohoto zajímavého díla.  

Pokud jde o žádost a finanční plán, zdá se mi vcelku rozumný, účast jednoho z tvůrců ze zahraničí je podle 

mne vhodnou cestou jak zvýšit zájem diváků.  Podpořit distribuci filmu doporučuji, mám ale jeden dotaz – ve 

finančním plánu nejsou nikde uvedeny plánované příjmy z distribuce (kina, VOD).  

Doporučuji, aby žadatel tuto skutečnost vysvětli a aby tyto příjmy byly – v případě naplnění plánované 

návštěvnosti – vhodnou formou rozděleny mezi žadatele a Fond formou vratné části podpory.     

 

Udělení podpory Doporučuji   s výše uvedeným doporučením  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Central Bus Station podle mne jednoznačně obohacuje distribuční nabídku na českém trhu, jednak svou 

vizuální podobou, jednak zobrazením architektury ve veřejném prostoru s důrazem na sociální dopad 

architektonicky výjimečného projektu a jeho uchopení veřejností.  

Jeho nezvyklá povaha  odpovídá i alternativní distribuci, kterou autoři navrhují.  

 

Navíc má podle mne mezinárodní přesah a i festivalový potenciál.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Domnívám se, že je odpovídající.  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přínos pro českou jsem vysvětlil a myslím, že je přínosem i pro mezinárodní  kinematografii, skutečnost, 

že popsaný architektonický projekt je realizován v Tel Avivu, tento potenciál ještě zvýrazňuje.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ano, oce%nuji i to, že jsou uvedeny vysvětlivky k některým položkám rozpočtu, to leckterý žadatel 

nedělá.  

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Rozpočet je vcelku uměřený, jak jsem uvedl v úvodu, nevidím ale, pro ve finančním plánu v příjmech 

absentují finance z kinodistribuci a VOD. Jde o celkem 143 000, které by v případě realizace plánované 

návštěvnosti měly být podle mého názoru z část vráceny Fondu  - bez jeho podpory by dosažení divácké 

odezvy bylo velmi obtížné, protože komunikační kampaň díla z podstatné části na těchto penězích stojí.     

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Nemám výhrady 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

odpovídající  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Central Bus Station 

Evidenční číslo projektu 2936/2018 

Název žadatele Frame Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 23. 1. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká distribuce autorského solitérního celovečerního dokumentu debutujícího režiséra Tomáše 

Elšíka o životě dysfunkčního monstra autobusového nádraží v Tel Avivu, které představuje fascinující směs 

rušné dopravní křižovatky a města duchů. Film je mimořádný nejen pro svůj až neuvěřitelný námět, ale také 

pro svou vytříbenou formu. 

 

Projekt zahrnuje jak klasickou distribuci v jednosálových kinech a VoD (ve spolupráci s DAFilms), tak 

alternativní distribuci site-specific, která by měla převažovat (ve spolupráci s KineDok). Předpokládaný počet 

kinoprojekcí je 100 pro 2,5 tis. diváků plus dalších 400 diváků mimo kino. Čísla jsou to nevysoká, nicméně 

zřejmě realistická. Zvolená strategie i očekávání odpovídají povaze filmu a jeho diváckému potenciálu.  

Nicméně jmenované cílové skupiny – zájemci o architekturu, urbanismus a Izrael – představují až příliš úzký 

a specifický divácký segment, soudím, že film má širší umělecký a kulturní potenciál a distribuční a 

marketingová strategie by měla cílit šířeji na kulturního městského diváka. Překvapivě tu chybí aspoň 

zmínka o možnostech televizního uvedení, konkrétně v televizi veřejné služby, která se pro tento typ 

autorského kulturního dokumentu logicky nabízí. Důležitou součástí distribuční strategie je festivalový oběh, 

který byl již zahájen na MFDF Jihlava, kde film obdržel Zvláštní uznání v České radosti. 

 

Projekt je v zásadě dobře postaven a připraven, nicméně by si mohl klást ambicióznější cíle a volit 

ofenzivnější taktiku. Krom úzkého zacílení vidím problematicky také poměrně konvenční marketingový plán 

zaměřený na tradiční a tištěná média, zatímco plán kampaně pro sociální sítě i projekt webových stránek 

filmu nejsou rozpracovány. Jak povahou díla, tak povahou distribuce se projekt oprávněně deklaruje jako 

kulturně náročný a míří při rozpočtu 451,5 tis. na vysokou veřejnou podporu 291,5 tis., tj. 65%, jež se 

požaduje od Fondu. Zajištěno je necelých 18% vlastním blíže nespecifikovaným vkladem žadatele, třetí 

zdroj je v jednání. Nejsou započítány předpokládané výsledky distribuce. Finanční plán představuje slabší 

stránku projektu. Poněkud banálně a neurčitě vyznívá uvedená žánrová definice „portrét lidí a místa“. 

Světově naladěnému dílu by zkrátka slušela distribuční strategie s větším rozletem, kterou by šlo ostatně od 

mladé produkční a distribuční společnost s progresivním a ambiciózním profilem očekávat, byť nemá zatím 

příliš zkušeností. 

 

Úhrnem je ovšem projekt plně způsobilý k podpoře, která zhodnotí i předchozí udělenou podporu na výrobu 

a zahraniční festival. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt představuje kvalitní přínos pro klasickou i alternativní distribuční nabídku. 

Projekt má potenciál uspět i v rámci mezinárodního festivalového oběhu. 

Samotné dílo je umělecky i kulturně hodnotné. 

Projekt naplňuje cíle a podmínky výzvy. 

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění je odpovídající a dostatečné a lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt má nespornou uměleckou a kulturní hodnotu a má potenciál oslovit i zahraniční publikum pro zdejší 

i evropskou kinematografii a kulturu. 

Podpora je plně odůvodněná. 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je zpracována uspokojivě, byť by mohla být podrobnější a konkrétnější. 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet i požadavek na podporu jsou přiměřené a odůvodněné. 

Finanční plán není dostatečně diverzifikovaný a počítá s dominantní podporou Fondem, což je ovšem 

vzhledem k povaze díla pochopitelné. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Spojení dané realizační strategie s daným filmem je funkční a odpovídá povaze díla i jeho distribučním 

možnostem, nicméně měla by být podrobněji rozpracována a šířeji založena. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je důvěryhodný, jeho profil odpovídá povaze projektu, lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sarkofág pro královnu-distribuce 

Evidenční číslo projektu 2937/2019 

Název žadatele K2 s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 6.2.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je podpora distribuce dokumentárního filmu Sarkofág pro královnu. Předkladatel 

požaduje 450.000,- (Plánovaný rozpočet činí 1 220.000,- Kč) 

 

PLUS 

+Výrobu filmu podpořil Fond 800 tisíci korunami. 

+Kvalitní film s velmi zajímavým námětem. Film o realizaci mimořádného uměleckého díla. 

+Distribuce i mimo kina. 

+Doplněno výstavou a přednáškami, putovní verze. 

+Katalog s DVD pro katedrálu v Roskilde i pro další distribuci. 

+Premiéra s výstavou je naplánovaná do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 

+Distribuce v Dánsku (pokud film schválí její excelence Margareta ll, královna dánská. 

+Plánovaná výstava s promítáním filmu v Dánsku (pokud to schválí královský dvůr) by mohla mít velkou 

návštěvnost a úspěch s ohledem na věhlas autora sarkofágu a oblibu královny i na základě pověsti české 

skleněné tavené plastiky. 

 

Film to nebude mít snadné a proto je mu nutné pomoci a finančně ho podpořit. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Setkáváme se s kvalitním filmem s atraktivním námětem (obrovskou tavenou plastiku, sarkofág, byl 

schopen vyrobit jen sklář v Čechách), který to zřejmě nebude mít v distribuci lehké a proto je nutné mu 

pomoci a finančně ho podpořit.  

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jedná se o projekt, který jednoznačně zkvalitňuje nabídku v kinech, na internetu a zajímavou kombinací 

s výstavou a přednáškou si bude klestit cestu mezi diváky. 

Film má potenciál zaujmout festivaly jak tím, že se jedná o velkou tavenou plastiku pro dánský královský 

dvůr, ale i tím že skleněná tavená plastika má svů zvuk ve světě  i díky předchůdcům pana Lhotského, 

dvojice Libeňský-Brychtová. 

Spojení daného filmu a distribuční strategie je funkční. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

Projekt přináší do distribuce velmi zajímavý a zdařilý film s velmi atraktivním námětem. 

Film plní i vzdělávací funkci a může být použit i jako výukový film na uměleckých školách. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Tým, který se bude starat o distribuci se kryje s autory filmu. Všichni mají zkušenosti s distribucí filmů a to 

i obdobného charakteru (Odvaha), takže není pochyb, že složení týmu je naprosto dostatečné k tomu, 

aby byl projekt úspěšně zrealizován. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Film je přínosný pro současnou českou kinematografii a v zahraničí může šířit slávu jak filmu tak slávu 

týkající se umění skleněné tavené plastiky a jejích pokračovatelů po Libeňském a Brychtové a 

v neposlední řadě i o řemeslné dovednosti sklářů v Čechách. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost i přílohy jsou srozumitelné a umožňují správně posoudit žádost. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Rozpočet je transparentní a neobsahuje žádné nepřiměřené a neodůvodněné částky. 

− Finanční plán je realistický. 

− Žadatel zdůvodňuje srozumitelně a logicky výši nákladů. 

− Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Projekt dává naprosto jasnou představu o realizaci. 

− Distribuční a marketingová strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento snímek. 

− Cílové skupiny jsou dobře definované a projekt s nimi pracuje vhodným způsobem. 

− Časový harmonogram je zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Distributor má zkušenosti v distribuci podobných snímků (Odvaha) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu SARKOFÁG PRO KRÁLOVNU - DISTRIBUCE 

Evidenční číslo projektu 2937/2019 

Název žadatele K2 s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 22. 1. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je distribuce autorského solitérního celovečerního dokumentu Pavla Štingla jeho vlastní 

společností K2: projekt zahrnuje využití všech distribučních kanálů – vedle klasické kinodistribuce a 

DVD/VOD také alternativní site-specific spojenou s výstavami a přednáškami. Klíčové jsou zejména 

multimediální výstavní projekty. Premiéra je v dubnu 2019, předpokládá se 40 projekcí v jednosálových 

kinech pro 40 tis. diváků a 25 tis. diváků mimo kina. Předpokládá se také distribuce v Dánsku, která 

s ohledem na specifická tamní pravidla spojená s dánským královským dvorem není zatím blíže 

specifikována.  

 

Distribuce časosběrného filmu o vzniku unikátního uměleckého díla na zakázku dánského královského 

dvora, na němž se podílel český sklář Zdeněk Lhotský a jeho Studio tavené plastiky, využívá osobní a cílené 

distribuční strategie šité na míru. Opírá se přitom o zkušenosti s podobným předchozím projektem, jímž byla 

Odvaha (2014) o vzniku monumentální jezdecké sochy markraběte moravského Jošta pro Moravské 

náměstí v Brně. Uvedený model se osvědčil a lze předpokládat, že osobní péče autora a distributora v jedné 

osobě a cílené využití vícero distribučních kanálů a platforem bude fungovat i nyní. Chybí zmínka o 

možnostech festivalového oběhu na specializovaných podnicích zaměřených na kulturní dokumenty a 

umění, který se vcelku logicky nabízí. 

 

Distribuční projekt je důkladně promyšlený, dílo má jedinečnou kulturní hodnotu, žadatel se těší oprávněné 

důvěře, vše tedy svědí ve prospěch udělení podpory, která navíc ve fázi distribuce zhodnotí i předchozí 

podporu udělenou na výrobu. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je jedinečný jak svým obsahem, tak specifickou distribuční strategií, zejména pak spojením 

s výstavními projekty a multimediálními prezentacemi.  

Projekt představuje nesporný přínos a osvěžení pro distribuční nabídku, a to zejména v oblasti alternativní 

distribuce a v oblasti práce s publikem. 

Zvolená distribuční strategie je šita přímo na míru daného filmu a je plně funkční a také osvědčená 

předchozími projekty. 

Projekt splňuje cíle a podmínky výzvy.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění je dostatečné a plně důvěryhodné a je zárukou úspěšné realizace projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt má jedinečnou hodnotu pro zdejší i evropskou kinematografii a kulturu. 

Podpora je plně odůvodněná. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je vzorně zpracována. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet a finanční plán je přiměřený, odůvodněný a realistický. 

Nesrovnalost vidím v míře zajištění: v části A se uvádí 200 tis., ve finančním plánu ovšem jenom vlastní 

finanční vklad žadatele činí 250 tis.  

Zdroje finančního plánu nejsou specifikovány z hlediska formy a pokročilosti zajištění a nejsou doloženy. 

Finanční plán tedy není formálně krytý.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizační strategie je podrobně pojednaná, promyšlená a funkčně zvolená pro daný typ projektu a jeho 

cílové skupiny.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je plně důvěryhodný a jako autor i distributor má již bohaté zkušenosti s daným typem projektu, 

přičemž vyniká zejména v praktikách alternativní distribuce spojených s výstavními projekty a 

multimediálními prezentacemi. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce Jaroslav Kučera Zblízka 

Evidenční číslo projektu 2938/2019 

Název žadatele MasterFilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Andrle 

Datum vyhotovení 28.1.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární fim – portrét – Jaroslav Kučera Zblízka (JKZ) představuje významnou osobnost českého filmu 

prostřednictvím výpovědí odborníků a kolegů a za použítí množství vhodně vybraných ukázek z jeho tvorby. 

 

Trvale přínosný film, jehož životní cyklus má velmi dlouhý horizont. Přichází v kontextu dalších aktivit 

(výstava, publikace...). Distribuce se kromě běžných kin a uvedení na festivalech správně soustředí na 

speciální projekce/eventy. Nabídka projekcí JKZ je znamenitě doplněna možností promítat filmy, na nichž se 

Jaroslav Kučera podílel jako kameraman. 

 

Rozpočet je přes drobné nejasnosti velmi uměřený a odpovídá nižšímu komerčnímu potenciálu fimu JKZ. 

Hlavní výtky směřují k poněkud rozvolněné definici cílových skupin a k určitému podcenění potřeby 

dlouhodobého soustředěného budování povědomí o filmu. Kvalitnější definování cílových skupin povede 

k efektivnějšímu vynaložení prostředků. 

 

Projekt, tak jak je popsán, je možno v navrhovaném personálním a institucionálním zajištění a 

v očekávaném termínu realizovat. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film představující významného českého filmaře je rozhodně vítaným zpestřením audiovizuální nabídky. 

Přestože se shoduji s žadateli v tom, že jeho komerční využití je i přes (pro mě překvapivě) konvenční 

zpracování velmi omezené. Komerční potenciál však v tomto případě nemůže být hlavním měřítkem.  

Naprosto souhlasím s autory žádosti v jejich východisku, že pro tento typ filmu je potřeba volit neortodoxní a 

netradiční způsoby distribuce, které v některých momentech více připomínají „eventový“ chrakter, než 

tradiční kinodistribuci. 

Kritické připomínky mám pak spíše ke konkrétnímu navrhovanému marketingovém postupu nebo definici 

cílových skupin – viz níže. 

Nespornou výhodou filmu je jeho dlouhodobá využitelnost. Životní a distribuční cyklus tohoto filmu rozhodně 

neskončí s termínem ukončení projektu. Naopak, jeho divácká atraktivita se v čase prakticky nebude měnit. 

Pro zájemce o osobnost a dílo Jaroslava Kučery, případně o kameramanskou profesi nebo historii českého 

filmu, bude mít tento film stejnou (ne-li větší) hodnotu i za mnoho let. 

 

Projekt rozhodně naplňuje kritéria výzvy. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak koordinátor projektu Tomáš Michálek, tak jeho hlavní realizátorka Iva Žáková, mají dostatek zkušeností 

s obdobnými projekty. Mohu se proto oprávněně domnívat, že předkládaný projekt dokáží úspěšně 

zrealizovat. 

Na pozici PR distribuce filmu předkladatelé budou spolupracovat s Terezou Jiravovou a dále v oblasti 

školních projekcí počítají se spolupráci s nejmenovaným „kolegou, který má zkušenosti z festivalu Jeden 

svět.“ 

O přínosu spolupráce s Terezou Jiravovou není třeba pochybovat, u nejmenovaného kolegy je těžko 

hodnotit, ale řekněme, že to není až tak podstatné. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film JKZ poměrně tradiční, ale informačně hutnou formou, v realtivně krátké stopáži nahlíží Jaroslava 

Kučeru především prostřednictvím výpovědí filmových teoretiků, kameramanů nebo herců, v kombinaci 

s využitím mnoha ukázek z jeho tvorby. 

 

Velkým plusem celého projektu je fakt, že vzniká v kontextu více koordinovaných aktivit (výstavy, kniha...) 

jejichž středobodem je dílo Jaroslava Kučery. Pomocí šikovného a dlouhodobého cíleného marketingu a 

PR může docházet k určité multplikaci a budování „pevného jádra“ fanoušků. 

Kromě toho existuje plán nabízet film společně s jinými filmy v katalogu NFA, na kterých se Jaroslav 

Kučera podílel. A další přidanou hodnotou pak mohou být lektorské úvody a přednášky, které právě pro 

publikum tohoto filmu mohou hrát významnou motivační roli ke zhlédnutí filmu. 

Samotný film pak při souběhu výše uvedeného může „přistát“ na připravenou ranvej, kde jej již diváci 

budou očekávat. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je sepsaná věcně a srozumitelně. 

U distribuční smlouvy jsem nedohledal rozpočet nákladů, o kterém se v textu smlouvy hovoří. Ale jelikož 

z povahy obchodního modelu dané distribuční smlouvy není pro hodnocení této žádost důležité, kdo je 

nositelem jednotlivých distribučních nákladů, nepovažuji chybějící přílohu za zásadní nedostatek. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Souhlasím s žadatelem i v tom, že rozpočet je nastaven střídmě. Nicméně bych si dovolil několik 

poznámek, které mě při jeho posuzování napadly: 

- je u tohoto typu fimu efektivní outdoor reklama? Ze svých zkušeností odhaduji, že 

možná efektivnějším způsobem utrácení těch navrhovaných 47 tisíc korun by mohla být např. 

investice do online budování povědomí o filmu a zájmu o něj. Případně investce do organizace 

a propagace jednotlivých eventových projekcí – například formou podpory online výstupů 

místních organizátorů projekcí atp. 

- Finanční plán uvádí vklad NFA ve výši 102.000 CZK vyplývající ze smlouvy. 

V distribuční smlouvě jsme ale takto definovanou částku nenašel  

- Osobní náklady uvedené v rozpočtu nejsou doslovně specifikovány, nicméně dá 

se dedukovat, že se týkají práce na PR, školních projekcích a distribuci samotné. Ale mohu se 

plést. Ocenil bych proto jasnější specifikaci těchto nákladů. 

- V žádosti se hovoří o uvedení filmu na iTunes. To je spojeno s určitými náklady. 

Nejsem si jistý, zda jsou tyto v rozpočtu někde zohledněny. 

 

Plán příjmů projektu se mi s ohledem na nekomerční charakter jeho obsahu jeví jako jemně nadsazený 

zejména v oblasti příjmů z prodeje vstupenek v kině. Na druhou stranu bych doufal, že nějaký finanční 

přínos by se přeci jen mohl objevit u plánovaných projekcí na festivalech. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jak jsem uvedl výše, s obecnými východisky realizace projektu se ztotožňuji. Určité výhrady mám ale k jeho 

marketingové strategii. 

Především se domnívám, že alfou a omegou úspěšné distribuce bude co nejpřesnější nadefinování 

jednotlivých cílových skupin. V projekt jsou uvedeny jen vágně. Vůbec se zde překvpivě nemluví o 

seniorském publiku, které bych v uvažování rozhodně nevynechával. Naopak, velmi skeptický bych byl u 

zmiňovaných „vyšších ročníků ZŠ“, kde se domívám, že tento obsah nedopadne na úrodnou půdu. Do 

realizace prjektu ještě nějaký čas zbývá a věřím, že žadatelé jej mimo jiné věnují právě kvalitnějšímu 

definování cílových skupin, aby na ně následně mohli zaměřit své aktivity v oblasti propagace. 

 

Druhou drobnou výtku bych směřoval do oblasti dlouhodobého budování zájmu. Distribuční úspěch takto 

úzce specifikovaných filmů se těžko „vyrobí“ v období několika týdnů před premiérou. Právě projekty 

tohoto typu by měly dlouhodobě a vytrvale vyhledávat příležitostí (ať už v podobě vlastních aktivit nebo 

napojováním se na zpřízněné události) k budování povědmí o existenci daného filmu. S tímto počínáním 

je ideální začít už brzy během výroby filmu a postupně si tak budovat fanouškovskou základnu, která 

projet registruje, zajímá se o něj, fandí mu a sdílí informace o něm se svým okolím. 

V případě filmu JKZ existuje spousta souběžných aktivit (výstava, kniha atd.), které ale podle mého soudu 

nebyly využívány k budování očekávání filmu s dostatečnou důsledností a vytrvalostí (například poslední 

záznam na FB stránkách zmiňovaných v žádosti je z června 2017). To považuji trošku za promarněnou 

příležitost jak velmi efektivně pomoci filmu najít své diváky v okamžiku, kdy bude hotov. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce Jaroslav Kučera Zblízka 

Evidenční číslo projektu 2938/2019 
 

Název žadatele MasterFilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 28.1.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost MasterFilm, s.r.o. předložila žádost na podporu distribuce dokumentárního filmu 
režisérů Jakuba Felcmana a Tomáše Michálka Jaroslav Kučera Zblízka. Film je poctou tomuto 
nejvýraznějšímu českému filmovému kameramanovi a pilíře české kameramanské školy, který 
se podílel na tvorbě tak významných filmů jako Samota, Všichni dobří rodáci, Až přijde kocour 
a další. 
 
Žádost o podporu distribuce je po formální stránce úplná a pro potřeby vypracování expertní 
analýzy vyhovující. 
 
Z finančního hlediska projekt počítá s vyšší veřejnou podporou, než je obvyklé, co však 
vyplývá z charakteru vytvořeného díla. 
 
Marketingová a distribuční strategie projektu je promyšlena, dotáhnou by se měla ještě 
koncepce společného uvádění filmu Jaroslav Kučera Zblízka s filmy, na tvorbě, kterých se 
Jaroslav Kučera podílel. Jinak strategie vytváří předpoklady pro dovedení předloženého 
projektu k úspěšné realizaci.  
 
Národní filmový archív jako distributor filmu má zkušenosti s realizaci podobných projektů a 
je garantem ve spolupráci se žadatelem jeho konečné realizace. 
 

Předložený projekt odpovídá cílům podpory a kritériím Výzvy Distribuce filmu. 
 
Doporučuji udělení podpory. 
 
 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Dokumentární film Jaroslav Kučera Zblízka, režisérů Jakuba Felcmana a Tomáše Michálka je 
poctou tomuto nejvýraznějšímu českému filmovému kameramanovi a fakticky pilíři české 
kameramanské školy. Autoři filmu se rozhodli přiblížit dílo Jaroslava Kučery přes výstupy jeho 
dlouhodobé kameramanské práce, tj. uvedením krátkých ukázek z nejvýznamnějších filmů, 
na kterých tvorbě se podílel. Pro zvýšení působivosti a priority těchto ukázek, zvolili do 
kontrapunktu statické, obrazem nevýrazné výpovědi filmových odborníků nebo jeho 
vrstevníků. V závěru tvůrci zařadili amatérské záběry z jeho života či soukromé výpovědi, co 
nebylo zcela šťastné řešení, protože tím narušili zvolenou skladbu a film ztratil předchozí 
atmosféru. Rovněž úroveň jednotlivých vypovědí není vyrovnaná. Vedle profesionálních 
hodnocení se vyskytují někdy až příliš technicky popisné vyjádření. Na druhé straně ukázky 
z jednotlivých filmů jsou vybrány velice precizně a dokladují osobitost a vysokou 
profesionalitu Jaroslava Kučery. Z hlediska distribuce filmu je však na škodu, že při volbě a 
koncepci filmu se nějak zapomnělo na návštěvníky kin. 60minutová stopáž na tento typ 
dokumentu je dlouhá a divák v kině se může ztratit v monotónnosti střídaní výpovědí a 
úryvků a někdy i v samotném obsahu výkladů. Film má nesporně velkou edukativní hodnotu, 
popři samotné prezentaci díla Jaroslava Kučery jako kameramana, zdůrazňuje jeho zásadní 
vliv na českou kameramanskou českou školu a na trikovou koncepci filmů. Encyklopedicky 
představuje, nebo připomíná významné české filmy doby minulé, Až přijde kocour, 
Sedmikrásky, Samota, Všichni moji rodáci a další. Velice zajímavé jsou i některé výpovědi 
filmových odborníků.  
Rozhodně však jeho distribuce nebude lehkou záležitostí. Na základě výše uvedeného je 
namístě jeho zařazení mezi kulturně náročné kinematografické projekty a uznání možnosti 
veřejné podpory vyšší než 50 % z celkového rozpočtu projektu. 
Předložený projekt odpovídá cílům podpory a kritériím Výzvy Distribuce filmu zejména 
v oblasti posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce a podpora českých debutů a 
náročných kinematografických děl v distribuční nabídce. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění projektu je na požadované úrovni. Tvůrčí tým odpovídá významu 
projektu a je zárukou jeho úspěšné realizace. 

3.   Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Film je přínosem pro českou kinematografie, primárně je určen především pro domácí 
filmové festivaly jako Febiofest, MFF Karlovy Vary, Letní filmová škola a další. V oblasti 
distribuce kin osloví především filmové kluby a kina s arthousovým zázemím. 

4.Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost společnosti MasterFilm s.r.o. byla předložena ve standartní formě. K žádosti byl 
připojen popis projektu, distribuční strategie, marketingový plán, komentář k rozpočtu, 
finanční zajištění, profesní životopisy, prezentace dosavadní činnosti v oblasti kinematografie 
a filmového průmyslu žadatele, prezentace distribuční společnosti, distribuční smlouvy 
s distributorem Národní filmový archív, rozpočet projektu, finanční plnění, realizační 
harmonogram a čestné prohlášení. V distribuční smlouvě jsou drobné nejasnosti, například je 
v ní uvedena možnost odpočtu Minimální garance ze strany distributora, i když MG není ve 
smlouvě ani kvantifikována a ani jinak řešena. Jinak podklady byly dostačující pro realizaci 
komplexní analýzy žádosti.  

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet zahrnuje náklady projektu ve výši 340 000 Kč. Jednotlivé položky 
rozpočtu odpovídají cenám obvyklým na trhu. Finanční plán vychází ze tří zdrojů – finanční 
vklad žadatele 38 000 tj. 11, 18 % celkového rozpočtu, zdroj státního rozpočtu – distributor 
NFA 102 000 Kč tj. 30 % rozpočtu a předpokládaná podpora SFK 200 000 Kč tj. 58, 82 %. 
Financování z veřejných zdrojů představuje 89 %. Předpokládané výsledky distribuce lze 
označit za maximalistický odhad, vzhledem k úvaze o společném uvádění filmu s některými 
celovečerními filmy Jaroslava Kučery je otázkou sledování finančního přínosu. K datu podání 
žádosti finanční zajištění projektu bylo 41,18 %. 

 

 

6.Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Marketingová a distribuční strategie projektu je promyšlena a vytváří předpoklady pro 
dovedení předloženého projektu k úspěšné realizaci. Přínosem projektu je přímé oslovení a 
nabídka filmu nově vzniklým alternativním prostorům, které cíleně navštěvuje mladá 
populace. Vzhledem ke charakteru filmu je možnost spolupráce se školami do značné míry 
spíše jenom doplňková. Ne zcela jasná je koncepce nabízení filmu v kombinaci 
s celovečerními filmy, na tvorbě, kterých se Jaroslav Kučera podílel. Předložený 
harmonogram je realizovatelný. 

 

7.Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Národní filmový archív – distributor filmu – má zkušenosti s realizaci podobných projektů a je 
garantem v spolupráci se žadatelem jeho konečné realizace. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mirai, dívka z budoucnosti 

Evidenční číslo projektu 2939/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 25.2.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Asociace českých filmových klubů pokračuje v představování specificky japonského filmového žánru anime 

českému divákovi. Po filmech Cesta do fantazie a Kluk ve světě příšer uvede další z filmů Mamora Hosody 

Mirai, dívka z budoucnosti. Animované filmy jsou v Japonsku alternativou k málo rozvinutému hranému filmu. 

Žánr anime tak obsahuje mnoho žánrových subkategorií (a jejich kombinací), které pokrývají spektrum od 

filmů pro děti, přes fantasy, horory až k pornografii (hentai). Dětské publikum v České republice se s tímto 

žánrem zcela určitě potkalo při sledování seriálu Pokémon. 

 

Film Mirai, dívka z budoucnosti není typicky dětským filmem, ale spíše filmem rodinným. Rozhodnutí 

distributora uvést film v originální jazykové mutaci s titulky a zároveň ve verzi s českým dabingem je 

chvályhodné a prozíravé současně. Film tak může oslovit jak rodiče s dětmi, tak příznivce žánru anime a 

japonské kultury. AČFK počítá se širokým uvedením filmu v rámci českých filmových festivalů. 

 

Požadovaná výše podpory 250tis.Kč je v souladu s Radou nastavenými pravidly a limity. Její přiznání v plné 

jednoznačně doporučuji.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Uvedení filmu obohatí a rozšíří distribuční filmovou nabídku o specifický žánr. Japonská kinematografie není 

v české kinodistribuci příliš hojně zastoupena. 

Film bude vítaným zpestřením programu filmových festivalů, a to nejen těch zaměřených na animovanou 

tvorbu. 

Filmový jazyk snímku může být pro nezkušeného a nepoučeného diváka možná až příliš jiný, exotický. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Asociace českých filmových klubů má zkušený a motivovaný distribuční tým. Pro tento konkrétní titul jsou 

důležitá jména Jiří Flígl a Aleš Říman, kteří mají na starost školní projekce. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak uvádím výše, je uvedení filmu obohacením české distribuční nabídky. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost i distribuční projekt jsou připraveny profesionálně a obsahují všechny potřebné údaje. Pro srovnání 

úspěšnosti distribuce obdobných projektů bych přivítal výsledky distribuce filmu Kluk ve světě příšer. 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet obsahuje téměř všechny položky potřebné k úspěšné distribuci. Postrádám ale položku náklady na 

získání práv, resp. uvedení částky v této položce. Podle distribuční smlouvy by mělo jít o částku 3 event. 4tis. 

Euro ve formě minimální garance. V předchozích letech metodika Fondu zakazovala tyto náklady uvádět, ale 

v současnosti tomu již nic nebrání. Započtením této částky do rozpočtu by požadovaná dotace 

nepřekračovala 50% a projekt by nemusel být označován jako kulturně náročný (byť v tomto konkrétním 

případě bych byl ochoten jistou kulturní náročnost připustit). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 3 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

AČFK má dobře promyšlenou distribuční i propagační strategii. Uvedení v běžné kinodistribuci se může opřít 

o početnou síť klubových kin, festivalové uvedení pak mj. LFŠ UH.  

Předpokládaný počet projekcí i návštěvníků je reálný. Tržby, resp. půjčovné by mohly být i vyšší, než je 

uváděno. Díky tomu by AČFK mohlo získat prostředky na uhrazení MG.   

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Asociace českých filmových klubů má mnohaleté zkušenosti i s distribucí náročnějších filmových titulů. Patří 

rovněž k pravidelným žadatelům o dotace s vysokou úspěšností a spolehlivostí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mirai, dívka z budoucnosti 

Evidenční číslo projektu 2939/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 10.2.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Japonský animovaný film Mirai, dívka z budoucnosti je zástupcem specifického stylu anime, který se v české 
kinodistribuci objevuje velice zřídka a diváci se s ním u nás setkávají spíše jen v televizních seriálech 
především určených pro děti, které rozhodně nereprezentují tento styl v jeho plné šíři a už vůbec ne v jeho 
kvalitnější poloze. Pravidelněji se s ním na plátně lze setkávat jen na některých tuzemských festivalech 
(Animefest, Anifilm apod.). AČFK nyní po filmu Kluk ve světě příšer připravuje do kin již druhý snímek velmi 
talentovaného režiséra Mamamoru Hosody a umožní tak českému publiku setkání s tím nejlepším, co 
v tomto žánru v současnosti vzniká.  
Předložená distribuční a marketingová strategie je nastavena smysluplně, vzhledem k charakteru filmu 
zaměřenému na děti a rodiny počítá s dabovanou i titulkovanou verzí. Distribuční rozpočet je uměřený a 
předpokládaná návštěvnost a výnosy z distribuce odpovídají reálnému odhadu. 

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Japonský snímek Mirai, dívka z budoucnosti patří mezi nejkvalitnější animované celovečerní filmy za 
několik posledních let a do českých kin po delší době přináší kvalitního zástupce specifického žánru anime. 
Režisér a scenárista filmu Mamamoru Hosoda tímto filmem s vlastním, osobitým výrazem a vypravěčskými 
postupy navazuje na tvorbu věhlasného Hayao Miyazakiho ze studia Ghibli, který jako první tvůrce anime 
filmů dokázal tento styl přiblížit a přizpůsobit univerzálnímu publiku, významně prorazit na mezinárodní 
scéně a stát se globální ikonou. 
Film Mirai, dívka z budoucnosti proměnil jednu ze dvou nominací na Annie Awards, byl nominován na Zlaté 
glóby a aktuálně čeká jako nominant na vyhlášení Oscarů. V ČR pak bude v průběhu jara uveden hned na 
třech festivalech: Febiofestu, Animefestu a na Anifilmu, kde byl vybrán do mezinárodní soutěže 
celovečerních filmů, kde bude jedním z favoritů. Z toho je zřejmé, že festivaly a přehlídky o tento film mají 
zájem a mnohdy bude patřit mezi hlavní programové filmy. V standardní distribuci to bude mít již o něco 
těžší, běžný divák neměl dosud příliš příležitostí filmy tohoto žánru na plátně potkávat, a pokud běží 
v televizi, pak málokdy či zda vůbec v hlavních vysílacích časech. V kinech se naposledy objevil předchozí 
Hosodův film Kluk ve světě příšer, který vidělo v tuzemských kinech přibližně 4 000 diváků. Tomu odpovídá 
i distribuční strategie, která je vedle festivalových uvedení soustředěná na jednosálová kina, filmové kluby a 
školní projekce. Jelikož se jedná primárně o film určený dětem a rodinám a zároveň je ojedinělou nabídkou 
pro fanoušky žánru či zájemce o japonskou kinematografii, kulturu či jazyk je správnou volbou uvedení 
v dabované i titulkované verzi, kdy pak kina mají možnost film programovat podle potřeb a zacílení na 
danou diváckou skupinu i zvát školy na hromadná představení. Vytvořit kvalitní dabovanou verzi však 
nebude snadné a bude vyžadovat pečlivou práci překladatele i režiséra dabingu i vhodně zvolené jednotlivé 
dabéry, tak aby především emoční síla filmu neutrpěla velké škody. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

AČFK disponuje dlouhodobě stabilizovaným týmem, který má velké zkušenosti s distribucí umělecky 
hodnotných a distribučně náročných filmů – a to v standardní distribuci, v klubových programech, na 
přehlídkách a festivalech. Také je kvalifikován pro odbornou prezentaci filmů na vysoké úrovni včetně 
odborných úvodů a speciálních cinefilních, vzdělávacích i propagačních akcí. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Mirai, dívka z budoucnosti přináší do českých kin žánr anime, který je v domovském Japonsku jedním 
z hlavních kinematografických proudů. Zatím co u nás je to jen zřídka uváděný žánr. V české distribuci 
v poslední době přibývá především evropských animovaných filmů různé kvality vznikajících mimo tradiční 
zámořská velká animační studia. Ta zase sází na zavedené postupy, mezinárodní univerzálnost a úspěšné 
filmové řady s osvědčenými animovanými hrdiny.  Oproti tomu se japonské a ani obecně asijské animované 
tvorbě v českých kinech výrazněji nedaří prosadit. Ostatně i proslulá Miyazakiho Cesta do fantazie má něco 
přes 10 000 diváků. Proto je uvedení tohoto oceňovaného filmu významným přínosem s výrazným 
žánrovým obohacením distribuční nabídky zasluhujícím podporu. 
Film Mirai, dívka z budoucnosti vedle žánrového obohacení přináší do kin i kvalitně a originálně zpracované 
univerzální téma zaměřené na současnou rodinu a vztahy uvnitř ní. Využívá všech předností, které mu 
animace k tomu poskytuje – animační zkratku, vyhraněnost charakterů, výtvarnou stylizaci a rukopis a 
animované cesty do světa fantazie a snění výrazně a účelně zapojené do děje a vývoje postav. 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost obsahuje všechny údaje, které jsou v plné šíři a úplnosti potřebné k posouzení, stejně 
tak jsou dobře přehledné a srozumitelné.  
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je transparentní, podrobný, přehledný a jeho položky odpovídají plánované 
marketingové kampani a technickým nákladům nezbytným pro distribuci filmu v uvažovaném rozsahu a 
zahrnující i nejnákladnější položku – tedy dabing filmu.  
Finanční plán je realistický a odpovídá realistickému odhadu návštěvnosti filmu vycházejícímu z 
návštěvnosti srovnatelných snímků podobného typu (např. Kluk ve světě příšer, který žadatel distribuuje od 
roku 2016). Žádaná podpora je i vzhledem k náročnosti projektu přiměřená a film svým charakterem i 
formou distribuce odpovídá kulturně náročnému kinematografickému dílu. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie je přehledná a odpovídá charakteru a rozsahu projektu i správně 
zvoleným cílovým skupinám. Snad bych jen opět zpochybnil využití plánovaných outdoorových ploch 
zaměřených na Brno a Prahu – tento film plánuje uvedení pouze ve filmových klubech a jednosálových 
kinech, distribuce časově spíše dlouhodobější než bývá u filmů koncentrovaných na výsledek prvního 
víkendu a tak je u těchto výrazně časově omezených reklamních nosičů sporné využití z hlediska jejich 
efektivity. 55 000 Kč je v rozsahu celkového rozpočtu poměrně výrazná částka, kterou by podle mne bylo 
možné využít efektivněji a cíleněji. Zároveň je to v v oblasti outdooru celkem nízká částka na to, aby 
outdoor měl výraznější pozitivní dopad na zviditelnění filmu. Výhodnější a méně nákladné by bylo rozšířit 
placenou on-line kampaň včetně využití placené reklamy na sociálních sítích i na další skupiny než ve 
strategii uvedené „promo ve skupinách zaměřených na anime.“ On-line reklama umožňuje velmi se zaměřit 
na poměrně přesné skupiny a bylo by tedy škoda přesvědčovat k návštěvě kina jen tu skupinu, která až tak 
přesvědčit nepotřebuje. 
Trochu škoda mi přijde i nabídka screeneru novinářům místo novinářské projekce – přeci jen by pro své 
hodnocení film měli spíše vidět na plátně a v kině než na monitoru v pracovně. Stejně tak by vedle 
edukativního materiálu pro školy, s nímž můžou kina efektivně pracovat, bylo dobře připravit pro kinaře 
sadu marketingových materiálů, kterou by mohli využívat pro jednotnou propagaci filmu – tj. například různá 
on-line videa, web bannery a další grafiky využitelné jednotlivými kiny na jejich webech a sociálních sítích. 
Pokud se toto nechává na aktivitě a případné kreativitě samotných kin, často se lze dočkat nečekané 
vlastní tvorby či ji kina nerealizují vůbec či jen málo. A nechat to jen na tištěných plakátech, traileru a jpg 
slidech promítaných v kině na plátno je už málo.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

AČFK je organizací, která se na podobné okrajové a menšinové projekty zaměřuje, s jejich distribucí i 
podporou při uvedení do kin má bohaté zkušenosti a do distribuce filmu dokáže zapojit jak filmové kluby, 
které pod sebou sdružuje, tak i další jednosálová kina. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Trabantem tam a zase zpátky 

Evidenční číslo projektu 2940/2019 

Název žadatele Aerofilms sro 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy doc Dr. Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 26/2/ 2019  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Trabantem tam a zase zpátky je třetí a závěrečné pokračování série dokumentárních filmu o cestě kolem 

světa, které docela úspěšně (zejména druhý díl) prošly distribucí.   

Třetí díl ukazuje cestu Indií, asijskými částmi bývalého SSSR a přes Rusko a Ukrajinu zpět.  

Silnými stránkami projektu je především osobitý pohled na stále nezvyklé oblasti a – domnívám se – 

především zdařilé přenesení nadšení party tvůrců na diváky. ,  

Předpokládaná návštěvnost je řekl bych hodně opatrná (což sami žadatelé uvádějí a zdůvodňují), na 

polovině předchozího dílu.  

Propagace díla je přiměřená cílovým skupinám,  distribuční smlouva vcelku standardní, rozpočty přiměřené, 

jediná nejasnost je podle mne u výnosů z VOP, kde žadatelé uvádějí ne zanedbatelný počet plánovaných 

diváků , ale nulové výnosy se zdůvodněním, že není součástí distribuční smlouvy. Znamená to, že VOD 

distribuci budou autoři zajištovat sami? Přitom ale je v rozpočtu částka alokovaná na „exporty z DCP pro 

nedigitalizovaná kina a VoD“ 

To mi nepřijde konzistentní a doporučuji to vyjasnit a následně podporu udělit 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Třetí závěrečný díl rozvíjí a uzavírá road movie autorů třetím dílem, pokračuje pochopitelně ve stylu 

předcházejících dvou, které byly úspěšné, 70 000 druhého dílu je pěkné číslo. Jak jsem uvedl, zdařile 

přenáší radost týmu na diváka. Nezanedbatelná je kulturní a vzdělávací funkce, ukázání málo známých 

oblastí je pro diváky obohacující.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ověřilo se to již předchozími úspěšnými díly.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak jsem již uvedl, seznamuje ne jen povrchně s málo známými oblastmi  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Myslím, že vše, snad kromě nejasné otázky VOD, která ale není  zásadné – jde o 2000 diváků. Popkud zde 

ale nejsou vánosy, neměly by býát ani náklady, ale v rozpoštu jsou. Doporučuji vyjasniz.  

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Je rozpočet transparentní, nebo obsahuje nepřiměřené či neodůvodněné částky? 

Zdůvodňuje žadatel srozumitelně a logicky výši nákladů, nebo jsou komentáře k rozpočtu čistě formální? 

Je finanční plán realistický? 

Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Ano, myslím, že je to v pořádku, ostatně si autoři odladili strategie oslovení cílových skupin už u 

předchozích dílů.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 

Evidenční číslo projektu 2940/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 16.2.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Celovečerní český dokumentární snímek TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY je už třetím pokračováním 

série o cestě po celém světě – tentokrát po Indii, Pákistánu nebo Číně - v trabantech. Tato zdánlivě 

recesistická výprava nese ale znaky skutečné expedice, která je dobrodružná i zábavná zároveň, a díky 

tomu divácky vděčná. Snímek přináší do české i evropské kinematografie specifické téma a v tomto směru 

je může obohatit. Prioritně je ale určen českému divákovi, pro kterého vznikl, a právě to je předmětem této 

žádosti. Projekt jeho distribuce obohacuje nabídku našich kin, a také znalosti diváků. Distribuční společnost 

Aerofilms patří k nejúspěšnějším českým distributorům artových filmů. Úspěšně uvedla také řadu domácích 

dokumentů, včetně prvních dvou dílů „trabantové trilogie“. Její činnost charakterizují inovativní a kreativní 

marketingové strategie. Tak je tomu i v případě předloženého projektu, ke kterému je přiložená 

propracovaná distribuční a marketingová strategie, jenž zohledňuje jeho specifičnost. Na dobře odhadnuté 

divácké skupiny budou cílit nápadité akce včetně soutěže, výstavy fotografií nebo spolupráce s Bageterií 

Boulevard. Střízlivý odhad diváckého potenciál vychází z předpokladu, že díky úspěchu předešlých dílů 

může být téma už trochu obehrané. Distribuční náklady byly vyčísleny na poměrně vysokou sumu, příspěvek 

SFK má z toho tvořit ale pouze 23,4%. Dalším zdrojem je věcné plnění ze strany ČT, zbytek finanční vklad 

žadatele. Finanční plán realistický, rozpočet je detailní, transparentní, a adekvátní potřebám projektu. 

 

 

  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Dokumentární snímek TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY je už třetím pokračováním volné série o cestě 

mladých českých a slovenských „dobrodruhů“ po celém světě – na rozdíl od Zikmunda a Hanzelky ovšem 

v trabantech. Tentokrát se jedná o cestu po zemích jako Indie, Pákistán nebo Čína. Tato výprava, která 

možná vznikla původně jako recese, nese ale znaky skutečné expedice, která je dobrodružná i zábavná 

zároveň, a její sledování je napínavé i osvěžující. Nesoustřeďuje se totiž pouze na popis prostředí, kterým 

projíždí, ale také na trampoty a překážky, které musejí její členové překonávat. Neobsahuje žádný falešný 

hrdinský patos, naopak, ukazuje členy výpravy z osobní a lidské, občas i komické stránky. Právě tohle 

možná oslovilo i překvapivě široké publikum dvou předešlých snímků. Projekt obohacuje nabídku našich 

kin, a také znalosti diváků, otevírá jim okno do světa, a zároveň jim připomíná, že nic není nemožné. A to 

nejen milovníkům trabantů, kterým byl možná původně určen. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Tým distribuční společnosti Aerofilms je složen ze zkušených profesionálů, kteří mají adekvátní vzdělání a 

dostatečnou praxi v oboru. Ivo Andrle i Radim Habartík působí ve společnosti prakticky od jejího založení, 

když vznikla rozšířením aktivit dvou pražských artových kin Aero a Světozor.  Jan Noháč pracuje pro 

Aerofilms od roku 2013, je odpovědný za PR a marketing a má v této činnosti bohaté zkušenosti i z jiných 

společností. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Snímek přináší do české i evropské kinematografie specifické a poměrně neobvyklé téma a v tomto směru 

je může obohatit. Prioritně je určen českému divákovi, pro kterého vznikl, a právě to je předmětem této 

žádosti.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost je profesionálně připravena, úplná a nemá žádné problémy.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční náklady byly vyčísleny na poměrně vysokou sumu, 1 837 250 Kč. Příspěvek SFK má z toho 

tvořit pouze 23,4%, tj. 430 000. Dalším zdrojem je věcné plnění ze strany ČT (spotová kampaň 100 000 

Kč). Zbytek – 1 307 250 Kč - bude tvořit finanční vklad žadatele, ten je vypočten z předpokládaného počtu 

diváků (35 000 x 45Kč). Z tohoto hlediska je finanční plán realistický. Rozpočet je detailní, transparentní, a 

adekvátní potřebám projektu.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

K projektu je přiložená propracovaná distribuční a marketingová strategie, která zohledňuje jeho 

specifičnost. Je z ní poznat, že žadatel má v této oblasti bohaté zkušenosti. Strategie obsahuje správně 

odhadnutý potenciál filmu i dobře odhadnuté cílové divácké skupiny. Cílit na ně budou nápadité akce včetně 

soutěže, výstavy fotografií nebo spolupráce s Bageterií Boulevard. Realistický až střízlivý odhad diváckého 

potenciál vychází z faktu, že první film vidělo 25 000 diváků, druhý sice 70 000, ale žadatel počítá s tím, že 

by se mohlo stát, že právě díky tomu je už téma trochu obehrané.  Komunikační plán s médii je v případě 

Aerofilms standardně na vysoké úrovni. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Distribuční společnost Aerofilms patří k nejúspěšnějším českým distributorům zaměřeným na náročný 

umělecký film. Zajímavou aktivitou společnosti je také distribuce „alternativního obsahu“, t.j. přenosu oper, 

koncertů a divadelních představení. Aerofilms úspěšně uvedlo do distribuce také řadu domácích 

náročnějších snímků, včetně dokumentů. Bylo také distributorem prvních dvou dílů „trabantové trilogie“. 

Činnost společnosti charakterizují inovativní marketingové strategie a kreativní nápady. Tak je tomu i 

v případě předloženého projektu, viz bod 6. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu HUMORISTA 

Evidenční číslo projektu                                 2943/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 15.2.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Uvedení rusko-lotyšsko-českého snímku Humorista do české distribuce je vynikajícím dramaturgickým 

počinem: příběh komika, odehrávající se v Sovětském svazu těsně před nástupem perestrojky, má silný 

festivalový potenciál, díky humoru, který toto mrazivé svědectví také obsahuje, může ale zaujmout i širší 

publikum – s čím žadatel správně počítá. Obohacuje evropskou kinematografii o specifické téma, navíc 

ztvárněné osobitým a přesvědčivým způsobem. Přínosný je i pro kinematografii českou: ukazuje cestu, jak 

se dá pojmout téma z naší minulosti, aby mělo přesah do současnosti a získalo aktuální poselství. Silný 

příběh se navíc pojí se zajímavě pojatou vizuální stránkou, odpovídající současným trendům.  

Žadatelem je zkušená distribuční společnost Artcam, která se věnuje především distribuci artových titulů. 

Snímek se hodí do jejího portfolia, a to jak z hlediska dramaturgie, tak vzhledem k tomu, že českým 

koproducentem byla sesterská společnost Sirena Film. Finanční plán je realistický, rozpočet detailní a 

transparentní a neobsahuje neodůvodněné částky. Realizační strategie je poměrně stručná, nicméně 

obsahuje základní údaje. Potenciál filmu je dobře odhadnutý, cílová skupina diváků je správně definovaná. 

Dobrý nápad je uvedení filmu na Febiofestu, které by bylo jakousi předpremiérou, na které by se mohli 

představit tvůrci a která by snímku zajistila větší pozornost tisku. Kampaň se správně zaměřuje na humor, 

který v ČR funguje: provázet ji bude motto „Humor může zabíjet“ a měla by kreativně zúročit bohatý rejstřík 

vtipů z období reálného socializmu. Nicméně takových nápadů by strategie mohla obsahovat vícero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Uvedení rusko-lotyšsko-českého snímku Humorista do české distribuce je vynikajícím dramaturgickým 

počinem. Příběh komika, odehrávající se v Sovětském svazu těsně před nástupem perestrojky, přináší 

mrazivé svědectví o tehdejší době, plné nesvobody, svázané cenzurou, strachem z mocných, nutností dělat 

kompromisy a schizofrenicky balancovat mezi osobním přesvědčením a lží, která vede až k postupné 

sebedestrukci. Už to by stačilo – v dnešní době opětovně nastupujících diktatur na celém světě má ale 

snímek také velký přesah do současnosti a zásadní, varující poselství. Navíc je silným osobním příběhem, 

který je skvěle napsaný, zrežírovaný i zahraný. Jeho hlavní postava prochází přesvědčivým dramatickým 

vývojem, podobně přesvědčivě je zachycená i doba a prostředí, ve kterém k němu dochází. Za zmínku stojí 

i osobité obrazové zpracování, na kterém se podílel český kameraman Alexander Šurkala. Film má 

rozhodně silný festivalový potenciál, může ale zaujmout i širší publikum. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Artcam je zkušená distribuční společnost, ve které ale dochází často k personálním změnám. Jako garanti 

tohoto projektu jsou uvedeni dva dramaturgové, kteří mají bohaté zkušenosti především díky předešlé 

spolupráci s jinou distribuční firmou, Film Europe. Vít Schmarc a Aleš Stuchlý jsou činní také jako filmoví 

publicisté a kritici. Tvůrčí tým doplňuje Alena Vokounová, která pracuje v Artcamu jako programistka už od 

roku 2001, tedy prakticky od jeho vzniku, a externí spolupracovnice Adela Brabcová, která má zkušenosti 

také z práce pro Film Europe a Aerofilms a také z různých marketingových kampaní.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Film je nesporným přínosem pro evropskou kinematografii, kterou obohacuje o specifické téma, navíc 

ztvárněné osobitým a přesvědčivým způsobem. Je také přínosný pro kinematografii českou: ukazuje cestu, 

jak se dá pojmout téma z naší nedávné minulosti, aby mělo přesah do současnosti a získalo aktuální 

poselství. Silný příběh se navíc pojí se zajímavě pojatou vizuální stránkou, která odpovídá současným 

trendům světové kinematografie. Výsledkem je kvalitní snímek, který si podporu rozhodně zaslouží. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

  

Žádost je řádně vyplněna, srozumitelná a neobsahuje žádné zásadní nesrovnalosti. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Náklady byly vyčísleny na 638 250 Kč. Očekávaná podpora SFK je 300 000 Kč. Zbylé náklady uhradí 

distributor, přičemž předpokládaný počet diváků je odhadnutý na 7 000. Finanční plán je realistický.  

Rozpočet je detailní a transparentní a neobsahuje neodůvodněné částky. Za úvahu by pouze stálo, zda by 

nešlo udělat premiéru jenom v součinnosti s Febiofestem a snížit tak náklady. Druhou položkou k případné 

diskusi jsou náklady na získání práv – 102 050 Kč – které zaplatí distributor své sesterské společnosti 

Sirena Film, sídlící na stejné adrese, která už zřejmě dostala od SFK podporu na výrobu ve výši 3 mil Kč (z 

přihlášky to není zcela jasné).  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Realizační strategie je poměrně stručná, nicméně obsahuje základní údaje. Potenciál filmu je dobře 

odhadnutý, cílová skupina diváků je správně definovaná, žadatel počítá v tomto případě i se širším 

publikem. Z tohoto důvodu míří distribuční strategie okrajově nejen na artová kina, ale také na multiplexy. 

Dobrý nápad je uvedení filmu na Febiofestu, které by bylo jakousi předpremiérou, na které by se mohli 

představit tvůrci a která by snímku zajistila větší pozornost tisku. Titul se do programu Febiofestu hodí a 

uvažování tímto směrem je správné. Kampaň se správně zaměřuje na humor, který v ČR funguje: mělo by ji 

provázet motto „Humor může zabíjet“ a měla by kreativně zúročit bohatý rejstřík vtipů z období reálného 

socializmu. Nicméně takových nápadů by strategie mohla obsahovat vícero. Časový harmonogram je 

zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Artcam je zkušená distribuční společnost, která se věnuje především distribuci náročných, nekomerčních, 

artových titulů, jenž jsou často oceňovány na prestižních festivalech, především v Cannes. V této činnosti je 

velice úspěšná a přivezla do České republiky řadu snímků, které obohatily českou distribuci. Společnost 

nabízí své tituly také na specializovaných VOD platformách a provozuje kino Béla (100 míst), které patří 

Maďarskému kulturnímu institutu. Zabývá se také propagací českého filmu v zahraničí (ve Francii). Snímek 

Humorista se hodí do jejího portfolia, jak z hlediska dramaturgie společnosti, ale také vzhledem k tomu, že 

českým koproducentem byla sesterská společnost Sirena Film. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu High Life 

Evidenční číslo projektu 2945/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 21. 2 . 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Film High Life tvůrčího tandemu Claire Denis režie, spolupráce na scénáři a Jean-Pol Fargeau – scénář je 
kosmický sci-fi žánr a vznik v koprodukci 4evropských zemí a USA.  
Předesílám, že nejsem fanoušek tohoto žánru. Pro mě film nemá přesvědčivé hlubší zamyšlení (je to 
varování autorů jaká může být apokalypsa lidstva?) - film mě emočně nezasáhl i když mnohé scény se o to 
snaží. Není zde pro mě překvapivá dějová linka ani zajímavá vizualita. Zdůrazňuji zde své osobní 
hodnocení, protože pro znalce a fanoušky tohoto žánru může film vyzním jinak. 
 
Žádost je vypracována profesionálně s dobrou marketingovou a PR strategii – první uvedení filmu je v rámci 
festivalu Febiofest na konci března a kinodistribuce bude následovat za měsíc 25. 4. Česká premiéra je 
termínově se světovým uvedením do kinoditribuce. To jsou dobré předpoklady, aby film oslovil příznivce 
tohoto žánru. 
 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Jak jsem již výše zmínila nejsem znalec a fanoušek sci-fi filmů. V žánru sci-fi, který přináší přesahy a hlubší 
úvahy a zajímavou vizualitu jsem zamrzla u 2001: Vesmírná odysea.  
 
Dvojice tvůrců Claire Denis a Jean-Pol Fargeau spolupracovali již na mnoha filmech. Nyní sci-fi. Kosmická 
loď – omezený, uzavřený prostor s lidmi, kteří přižili již něco extrémního – byli za něco odsouzeni a zde se 
stali pokusnými morčaty. Žádný komplikovaný děj se ve 110minutách neodehraje. Je zde poněkud 
vykolejené ukájení rozmnožovacího pudu, a experimenty s ním. V první polovině filmu divák může 
nahlédnou pomocí flashbacků do minulosti převážně hlavní postavy.  
Chtěli autoři vyjádřit obavy, aby nás náš rozum nezavedl k takto vyšinutým pokusům. 

Mechanické chování představitelů filmu je zcivilněno, že nosí proděravělá tričky. Muž v nejlepších letech 
se dojemně stará o batole – klišé, které mě v této podobě nedojalo.  

 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Všichni členové týmu, kteří jsou uvedeni v žádosti a pracují v distribuční společnosti Film-Europe jsou 
profesionálové a mají za sebou úspěšnou práci na českém a evropském distribučním kolbišti. Distribuční 
strategie tohoto filmu nastavili dobře.  
 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Nejsem si jistá zda tento film přináší do žánru sci-fi něco objevného formálně a obsahově. Chtějí autoři  
snad varování aby naše rácio nedospělo k takovýmto experimentům? (Ve dvacátém století se zvrácené 
experimenty děly na Zemi). Myslím, že zásadním přínosem pro evropskou a českou kinematografii tento 
film není.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Podaná žádost má všechny náležitosti, je vypracovaná srozumitelně a podrobně. Rozpočet navazuje na 
stanovenou PR a marketingovou strategii. Žádost a její jednotlivé přílohy jsou v souladu.  
 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Distribuční rozpočet navazuje na vytýčenou marketingovou a PR strategii. Jednotlivé položky jsou ve 

standartní a uměřené výši. Součástí rozpočtu je nákup licence což je nejvyšší rozpočtová položka a je 
54% distribučních nákladů. 

Žádaná podpora je ve výši 150.000,- zbývající náklady hradí žadatel. Požadovaná podpora je v intencích 
Výzvy pro distribuci zahraničního filmu. 

 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie je pečlivě, chronologicky a přehledně zpracovaná. První uvedení film 
na festivalu Febiofest je příhodně zvoleno. Marketing a PR budou festivalovými projekcemi podpořeny a 
je předpoklad, že zde bude návštěvnost filmu dobře nastartována. Další cílení je na jedno a dvou sálová 
kina s artovým zaměřením. Myslím, že na žánr sci-fi i když v tomto pomalejším provedení, by přišli diváci 
v prvním nasazení spíše do multiplexů. Přesnější specifikaci cílové skupiny žadatel neuvádí.  
Časový harmonogram celé distribuce je dobře nastaven – předpremiéra koncem března na Febiofestu a 
od 25. 4. kinodistribuce. Film by žadatel rád nabízel kinům do října t.r. a po té VOD. Myslím, že s VOD a 
podobnou distribucí by mohl začít již dříve.  

 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žadatel je velmi zkušený a úspěšný český a evropský distributor kvalitních evropských filmu – například 
filmy Velká nádhera a z letošního roku Žena na válečné stezce. Je pořadatel přehlídky Be2Can. 
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Expertní analýza 
Název projektu Distribuce filmu High Life 

Evidenční číslo projektu 2945/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 16. 2. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

High Life francouzské režisérky Claire Denis považuji zas klasický příklad tzv.  „festivalového filmu“, což je 

značně eufemistická charakteristika filmového díla, které bohužel  nenaplnilo  ambice obsahově i formálně 

vytříbeného artového filmu . Nechci zpochybňovat renomé filmařky Claire Denis, respektované jistě i našimi 

cinefily. Pozvánkou do kina bude pro mnohé i  herecké obsazení Juliette Binoche a Roberta Pattinsona 

v hlavních rolích, jenže… 

High Life má z mého pohledu mimořádně zajímavou expozici – otec (Robert Pattinson) a jeho malé dítě, 

které dělá teprve první krůčky  -  jsou jedinými členy posádky na dosluhující kosmické lodi  ztracené kdesi ve 

vesmíru. Žánrovou linii filozofického či filozofujíciho  sci-fi výpověď Claire Denis   postupně ztrácí. Popis  

vědecké mise bývalých  vězňů, vyslaných do kosmu za jistou smrt (mají  získat zdroj energie z obvodu černé 

díry), se postupně mění v sérii sexuálních  excesů lékařky Dipsové (Juliette Binoch), která se s úporností 

šílené vědkyně snaží  s vhodným genetickým materiálem vrátit  nový život na smrt odsouzenému prostoru i 

lidem. (Některé scény této dějové linky jsou z mého pohled na hranici obscénnosti). Navíc nelineární stavba 

díla, doslova  zahlcená sérií flashbacků, orientaci v komplikovaném příběhu rozhodně divákovi neulehčuje.   

Pokud by High Life měl nastoupit standardní cestu do našich kin, s nevelkým propagačním rozpočtem, 

zvažovala bych velmi  doporučení požadované dotace a to i přesto, že považuji za nutné, aby  evropských 

filmů v českých kinech přibývalo. Ovšem s podporou a v rámci nadcházejícího FEBIOfestu získává tento film 

zcela jiné distribuční možnosti. (Marketingová strategie chce samozřejmě plně  využít reklamní a 

publicistický potenciál FEBIOFESTU).  Navíc do tohoto typu přehlídky, i přes uvedené výhrady, High Life  

patří  třeba i proto, že pamětníkům může se značnou dávkou nostalgie evokovat vzpomínku na myšlenkově i 

umělecky  svrchované dílo Stanley Kubricka 2001 : Vesmírná Odysea (1968)  či Solaris  (1971) Andreje 

Tarkovského 

Proto DOPORUČUJI.  

 

Udělení podpory Doporučuji) 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Chci jen dodat, že pokud by High Life  skutečně byl celosvětovou filmovou veřejností  velmi očekávaný, jak 

uvádí předložený materiál, byli a ti čeští diváci zřejmě budou, značně zklamáni. Na jedné straně je mi velice 

sympatické, že režisérka z filmu realizovaného na sklonku druhé dekády 21. století, neudělala ohňostroj 

digitálních triků. Snažila se především vykreslit psychologické portréty svých hrdinů a zvláštní, tíživou 

atmosféru bezvýchodné  lidské osamělosti , čemuž se snažila podřídit kameru, minimalistický hudební 

doprovod i herecké výkony. Velmi civilní a úsporný v případě Roberta Pattinsona a až do afektu vedený 

v případě Juliette Binoche. Ovšem právě cinefil, jemuž je tento titul určen především, nepřehlédne absenci 

hlubší, přesvědčivé a jednotící ústřední  myšlenky, která by navíc  neklopýtala  přes  otazníky 

dramaturgicky nedořešených epizod (divák sci-fi by např. měl vědět víc o  podivné misi, kterou si sám jen 

těžko zdůvodní) . Sexuálně odvážné,  provokativní scény myšlenkovou vyprázdněnost ani návštěvnost 

v kinech asi nezachrání. 

Obává m se tedy, že majoritním publikem v českých kinech budou diváci FEBIOFESTU.   

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jak jsem již konstatovala v rámci obecného hodnocení, zařazení filmu High Life do programu FEBIOFESTU 

má nejen svoji logiku, ale i oprávnění. Evropská kinematografie obecně neprožívá zrovna šťastné tvůrčí 

období, což film, koprodukčně komplikovaný stejně, jako jeho děj, rozhodně potvrdí. V tom slova smyslu 

rozhodně naplňuje vzdělávací funkci, protože na FEBIU má velkou šanci „být zhlédnut“..  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tým mediální společnosti Film Europe s.r.o.  vedený  Ivanem Hroncem  pracuje s evropskými snímky velice 

systematicky od roku 2009 a  garantuje i kvalitní distribuční přípravu tohoto  projektu. Propojení 

s FEBIOFESTEM je toho dokladem. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nelze zpochybnit, že High Life je dílem renomované francouzské filmařky, má atraktivní herecké obsazení a 

na svém kontě má i sérii festivalových uvedení počínaje MFF v Torontu, kde měl svoji světovou premiéru. 

To jsou všechno fakta mluvící pro uvedení v rámci programu FEBIOfEST. K jeho další cestě českými 

kiny jsem poněkud skeptická mj. i proto, že nabídka je předimenzovaná a zájem českého filmového  

diváka směřují  spíš k oddechovým filmům.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Vlastní žádost i přílohy jsou zpracovány přehledně a jasně. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je uměřený, přehledný a jasný a požadavek na dotaci ze SF netvoří ani jeho třetinu . 

Jen se obávám, že výnos z kinodistribuce nepočítá s faktem, že lístky na FEBIOFEST jsou (nebo 

alespoň byly) cenově výhodnější a nedosahují hladinu vstupného 110,- Kč 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předkladatelé, jak je patrné z materiálu, mají o distribuční strategii jasnou představu a budou ji  logicky 

koordinovat s propagačními záměry a marketingem FEBIOFESTU. V tom smyslu je strategie vhodně 

zvolená, protože dává filmu High Life  možnost  zaujmout festivalové publikum  nejen v Praze, ale i 

v dalších festivalových kinech, kterých (což je radostné) každým rokem přibývá. 

Co se cílových skupin týče, chválím omezení přístupnosti na 15+ . 

Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

„Film Europe je evropským lídrem nákupu, festivalových uvedení, kinodistribuce a televizního vysílání 

evropského filmu“, jak uvádí materiál a není důvod nevěřit. Aktivity této mediální společnosti jsou  

v oblasti evropského filmu nepřehlédnutelné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Sněží 

Evidenční číslo projektu 2946/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 21.2.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o žádost na podporu distribuce filmu Sněží. Bontonfilm, jako žadatel, požaduje na distribuci částku 

500.000,- Kč z celkových plánovaných nákladů 591.835,- Kč. 

 

PLUS 

+Fond výrobu tohoto debutu podpořil částkou 2 500.000,- Kč. 

+Poměrně hvězdné ženské obsazení. 

+Distribuce se ujal kvalitní distributor s téměř třicetiletou historií. 

+Možno komunikovat jako autorský film a debut, což může přitáhnout diváka a společně s obsazením 

ženskými hvězdami na ně zapůsobit. 

+Velká touha natočit film zavedla tvůrce na web Startovač (financování projektů), kde vybrali 170.000,- 

z požadovaných 150.000,- Kč, za což si, údajně, pořídili kameru na natáčení. 

+Distributor je si vědom silných i slabých stránek filmu, na kterých může postavit marketingovou strategii. 

+Film je již v povědomí lidí, kteří ho podpořoli na Startovači. 

+Projekt je připraven k realizaci. 

+Velká zkušenost distributora na trhu filmů. 

 

 

MINUS 

-Kvalita filmu je průměrná, přesto si myslím, že si diváky najde. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Moje osobní hodnocení filmu je spíše negativní, ale mám posoudit jak je připraven projekt jeho distribuce a 

to je velmi dobré. 

Myslím, že můžu i prohlásit, že film zkvalitní distribuční nabídku v kinech. 

Spojení filmu a distribuční strategie je funkční. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Jde o zkušeného distributora s téměř třicetiletou zkušeností na českém trhu, takže není pochyb o 

úspěšném zrealizování projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

  

− Mám pochybnosti o  přínosnosti tohoto filmu pro českou kinematografii, přesto, protože jde o debut a 

téma může být pro diváka zajímavé, se kloním k tomu projekt podpořit. 

− Distribuce je dobře připravená. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přesto, že žádost i přílohy patří spíše k těm stručnějším, tak je úplná a srozumitelná a neobsahuje rozpory a 

umožňuje správně vše posoudit 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené a neodůvodněné částky. 

− Finanční plán je realistický. 

− Výše požadované podpory vzhledem k celkovým nákladům je velmi vysoká. 

(požadováno 500 tisíc, celkem náklady cca 592 tisíc) 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Projekt dává naprosto jasnou představu o realizaci. 

− Distribuční a marketingová strategie je dostatečně propracovaná. 

− Stanovení cílových skupin a práce s nimi je brilantní. 

− Časový harmonogram je zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Jednoznačně zkušený distributor. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Sněží 

Evidenční číslo projektu 2946/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 25.2.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Poetické rodinné drama Sněží je režijním debutem Kristiny Nedvědové. Projekt v roce 2016 začínal jako 

nezávislý autorský film, který finanční prostředky potřebné pro natáčení poptával na crowdfundingové 

platformě startovac.cz. Téměř výhradně ženský realizační a herecký tým filmu sliboval za vybraných 170tis.Kč 

pořídit kameru, osvětlovací techniku a zajistit ve filmu Sněží! opravdické sněžení. Projekt napodruhé uspěl u 

Rady Fondu kinematografie a ve výzvě určené debutujícím režisérům získal podporu ve výši 2,5mil.Kč při 

deklarovaném rozpočtu 5,3mil.Kč. Do distribuce tak jde film „od žen, se ženami, o ženách a pro ženy“, který 

kromě sice přišel o vykřičník v názvu, ale udržel si jistý punc guerillově-obrozeneckého patosu „ženy sobě“. 

Distribuční projekt předložený společností Bontonfilm s rozpočtem bezmála 600tis.Kč je dovršením tohoto 

procesu. 

 

Distribuční strategie určuje jako cílové skupiny diváků pochopitelně ženy. Primární cílovou skupinu tvoří ženy 

ve věku 25-35 let, sekundární pak ženy 15-19, případně 50+. Vzhledem k tomu, že nepatřím ani do jedné 

z těchto skupin, nemohu posoudit, zda film Sněží divačky zaujme. Dovolím si ale vyjádřit obavu, že mimo 

cílové skupiny bude svého diváka hledat obtížně.  

 

Rada Fondu formulovala cíle podpory v rámci aktuální výzvy jako posílení pozice českého filmu v distribuční 

nabídce a podporu českých debutů. Film Sněží tato kritéria bezezbytku naplňuje, proto je podpora tohoto 

projektu bez jakýchkoliv diskusí. Jisté pochybnosti však mám o požadované intenzitě podpory, která v žádosti 

dosahuje téměř 85%. 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Vzhledem k tomu, že nejsem příslušníkem cílové divácké skupiny, není překvapením, že mne film příliš 

neoslovil. Věřím ale, že správní adresáti mohou ocenit „konkrétní a uvěřitelnou analýzu rodinných vztahů či 

téma rodinných konstelací“. 

V kategorii filmových (režijních) debutů snímek jednoznačně obstojí a zaslouží si prověření ze strany 

filmového publika. Nemohu se však ztotožnit s označením filmu Sněží a jeho distribuce jako kulturně 

náročného díla, resp. projektu. Distribuce jakéhokoliv českého filmu je zhruba stejně náročná a případný malý 

zájem diváků není důvodem k takovému označení. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Bontonfilm a.s. disponuje schopnými profesionály, kteří jsou schopni zajistit úspěšnou distribuci i 

propagaci filmu. Důležitými aspekty propagace tohoto filmu jsou také komunikační schopnosti tvůrců a 

protagonistů filmu a jejich aktivity na sociálních sítích.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film má šanci uspět v rámci festivalové distribuce. Jeho silnou stránkou je výrazné zastoupení žen nejen na 

plátně, ale především v tvůrčím a produkčním štábu. V aktuální společenské atmosféře tak naplňuje 

poptávku. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost i distribuční projekt jsou zpracovány kvalitně a dostatečně podrobně. Je patrné, že žadatel má bohaté 

zkušenosti nejen s distribucí různých filmových titulů, ale i s podáváním žádostí o dotace. 

Postrádám snad jen výpočet tržeb z kinodistribuce a zohlednění výnosů distribučních aktivit na Slovensku. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční rozpočet ve výši 592tis.Kč odpovídá plánovanému a potřebnému rozsahu distribuce a propagace. 

Podstatnou část nákladů tvoří právě náklady na propagaci. Některé položky uvedené v rozpočtu (trailer, 

grafik) jsou podle ujednání v distribuční smlouvě hrazeny producentem a v nákladech distributora by tak 

neměly být zahrnuty. Počty plakátů a fotografií uvedených v rozpočtu jsou zbytečně vysoké – 100 kin 

rozhodně nevyužije 2500 plakátů ani 2000 fotografií. Navíc v obou těchto položkách je matematická chyba 

(2500x4 není 9600 a 2000x1 není 2960). 

Finanční plán počítá kromě 500tis.Kč dotace od Fondu již jen s 92tis.Kč vkladem distributora. Tento vlastní 

vklad je korigován započtením 35tis.Kč režijních nákladů distributora v rozpočtu.  

Při poskytnutí dotace v plné výši by (na základě výše uvedeného) byl distributor v plusu i při nulové 

návštěvnosti. Úsměvné je zahrnutí nákupu vstupenek pro soutěže (předpokládám, že na film Sněží) do 

nákladů rozpočtu. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předpokládané nasazení ve 100 kinech včetně 13 multiplexů neodpovídá očekávané návštěvnosti 8000 

diváků. Film s tak početnou cílovou skupinou by měl mít vyšší ambice. Po shlédnutí filmu ale jistou opatrnost 

v odhadu návštěvnosti chápu. 

Datum květnové premiéry je vybrán rozumně, byl bych ale skeptický ohledně zájmu škol o tento film, i  

uvažovaného programování v letních kinech. Nejen kvůli tomu, že v létě obvykle nesněží…  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Bontonfilm a.s. je etablovaný tuzemský distributor s bohatými zkušenostmi s distribucí českých 

filmů. 

 

 

 

 

 



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

Název projektu Distribuce filmu Cesta do pravěku

Evidenční číslo projektu 2947/2019

Název žadatele Bontonfilm a.s.

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla

Název výzvy Distribuce filmu

Číslo výzvy 2018-3-2-19A

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Spěšný

Datum vyhotovení 21.2. 2019

Cesta do pravěku z roku 1955 je prvním celovečerním filmem Karla Zemana, jenž v něm také poprvé využil 
techniku kombinující hraný, loutkový a kreslený film. Tento originální postup použil i u několika následujících 
filmů a po právu mu vynesl pověst jednoho z nejoriginálnějších režisérů 20. století. 
Cesta do pravěku patří dnes spolu s dalšími Zemanovými filmy Vynález zkázy nebo Baron Prášil mezi 
mezinárodně nejcitovanější české filmy a jako své inspirace je pravidelně zmiňují i výrazní světoví režiséři 
současnosti. 

Předkládaná distribuční strategie cílí především do dvou hlavních směrů. Jednak k jakési nostalgii těch, kdo 
budou chtít vidět legendární film, jenž ovlivnil jejich dětství a budou jej možná chtít ukázat i svým dětem. A 
jednak k pedagogům, kteří využijí Cestu do pravěku pro školní výuku. Z předkládané strategie není zřejmé, 
zda se tím míní výuka o prehistorických obdobích, nebo filmová výchova. Předpokládám a doufám, že má jít 
o to druhé a že plánované edukativní využití Cesty do pravěku má navazovat na to, jež do loňského léta pro 
školní filmovou výchovu zajišťovala AČFK, která tento film uvedla v roce 2017 v rámci Projektu 100.  

Zpřístupňovat a propagovat díla, jež představují důležité milníky (nejen tuzemské) kinematografie má jistě 
smysl. Tím spíš, když jejich kreativita a umělecké originalita mají navíc stále inspirující energii. Forma 
vyprávění, použitá v Cestě do pravěku, její postavy a triky byly v době svého vzniku mimořádné. A bez 
diskuze jde o titánské dílo v kontextu své doby. Samozřejmě ovšem platí, že jde o dílo staré více než 60 let 
a pro současné diváky (tím spíš dětské) se zkušeností s aktuální audiovizuální produkcí nebude tento titul 
dramaticky atraktivní. Jde tedy spíše o distribuci díla pro užší spektrum diváků s hlubším zájmem o filmové 
médium, což předkladatel vnímá i ve svých odhadech. Předkládaná strategie i finanční plán kombinují 
kinodistribuci s distribucí prostřednictvím VOD platforem, čímž se snaží nabídnout dílo vytipovaným cílovým 
skupinám v co nejširším spektru forem. Udělení podpory s ohledem na výše zmíněné doporučuji.

Udělení podpory Doporučuji
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Hodnocená kritéria  

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Přiznám se, že jsem se zcela nezorientoval v tom, k jakému typu edukace má být Cesta do pravěku využita 
v rámci nabídky ke školním projekcím. Pevně věřím, že má jít o zapojení do výuky filmové výchovy a nikoli 
Přírodopisu. Pokud bychom chtěli využít původní silný edukativní náboj filmu pro výuku o prehistorických 
obdobích, narazíme, obávám se, na limity díla, jež vzniklo před více než 60 lety. Cesta do pravěku by pro 
dnešní žáky druhého stupně, resp. deváťáky, kterých se látka týká, byla vypravěčsky i trikově těžkopádná, 
dějově řídká, postavy naivní, pointa slabá a kolektiv složený jen z chlapců přinejmenším pro dívčí polovinu 
stěží akceptovatelný. Pro pedagogy by tudíž její nasazení bylo nejspíš z mnoha důvodů obtížně 
obhajitelné. Naopak její využití pro filmovou výchovu způsobem, jakým do loňského léta činila AČFK v 
rámci Projektu 100, smysl a potenciál jistě má.  

Originální a v mnohém převratná tvorba Karla Zemana si jistě zaslouží, aby diváci měli možnost se s ní 
znovu setkat i v neredukované formě kinosálu a filmového plátna. Proto předkládaný projekt, jenž navíc 
pracuje i s rovinou popularizace a výchovy mladých diváků naplňuje kritéria a cíle Výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Společnost Bontonfilm a.s vzhledem ke své dlouhé historii na tuzemském trhu nepochybně disponuje 
potřebnými zkušenostmi i personálními kvalitami. V posledních letech se navíc výrazně podílí i na VOD 
distribuci klasických českých filmů a uvedla již i dva jiné filmy Karla Zemana.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Tvorba Karla Zemana byla v mnoha ohledech zcela jedinečná a originální i ve světovém kontextu. Jeho 
kreativita a odvaha, ale i schopnost mísit žánry jsou i v dnešním kontextu inspirující. Navíc mnohé z jeho 
filmů, Cesty do pravěku v to nepochybně počítaje, tvoří pomyslný kulturní korpus, na němž vyrostly celé 
generace a který by měl být dostupný v co nejvyšší kvalitě i těm příštím. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žádost je vypracována srozumitelně a komplexně, byť v některých bodech je poněkud nekonkrétní. 
Například když předpokládá zapojení filmu do školní výuky není zcela jasné, jakým způsobem chce s 
filmem nakládat, je tudíž nemožné spolehlivě posoudit, zda jsou očekávání distributora realistická.

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nezdůvodněné nebo zcela nepřiměřené položky a částky. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Distribuční a marketingová strategie odpovídá významu i diváckému potenciálu díla. Je střízlivá a snaží se 
oslovit adekvátně vytipované cílové skupiny přiměřeným komunikačním mixem.  
Předpokládám, že pro edukační využití díla nepočítá s jeho původním “přírodovědným” obsahem, jenž by 
pro dnešní děti působil spíš směšně, ale hodlá využít jeho potenciál významného díla filmové historie pro 
filmovou výchovu. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Letité zkušenosti žadatele i jeho dlouhodobý zájem o využití VOD forem distribuce pro klasická filmová díla 
dávají naději, že titul dokáže důstojně a efektivně uvést. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Cesta do pravěku 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy David Čeněk 

Datum vyhotovení 18.2. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žádost se týká podpory distribuce filmu Cesta do pravěku, který byl digitalizován a restaurován. Žadatel tvrdí, 

že film bude uveden v původní podobě a chce ho opět dostat mezi diváky, případně doprovodit drobnými 

rozšiřujícími aktivitami. 

 

Podklady k žádosti jsou zpracovány na vysoké úrovni. Hlavní strategii tvoří pouze různé marketingové 

nástroje, v argumentaci nijak nevyvstává v konkrétní podobě snaha o oživení zájmu o dílo Karla Zemana jako 

celku. 

Ačkoliv je osobnost tohoto režiséra bez jakékoliv pochybnosti klíčová pro českou kulturu a jeho filmografie by 

si zasloužila podstatně větší pozornost, Cesta do pravěku se s odstupem času nutně jeví jako film historicky 

zajímavý ale těžkopádný, navíc je odborně poněkud zastaralý, takže i jeho tehdejší didaktický potenciál je 

vyčerpaný. Odtud možná pramení jisté rozpaky distributora jak s filmem naložit jinak než tradičně neutrální 

cestou. 

 

Žádost doporučuji k částečné podpoře v rámci možností SFK jako pilotní projekt, ačkoliv takto prezentován 

není, nicméně v stávající podobě mi požadovaná částka nepřipadá adekvátní vzhledem k významu filmu. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Společnost Bontonfilm a.s. se chce ujmout distribuce a propagace restaurovaného a digitalizovaného filmu 

Cesta do pravěku. Podrobný popis projektu je v nečíslované příloze Marketingová a distribuční strategie. 

Jednoznačným kladem je snaha oživit zájem o dílo Karla Zemana, které je naprosto klíčové pro českou 

kulturu a dostatečně známé v zahraničí. Slabinu projektu vidím ve vybraném filmu. Cesta do pravěku je 

sice snímek důležitý, ale jeho význam je dnes spíše historický a kontextuální. Zásadní problém netkví toliko 

v tricích, které budou dnešním dětem připadat úsměvné, což by v důsledku mohlo být ku prospěchu práce 

s tímto filmem, ale je třeba zdůraznit, že film logicky výrazně zastaral jakožto didaktická pomůcka o 

pravěku. Vývoj je zde pojatý z marxistického deterministického pohledu pojetí dějin jako základny a 

nadstavby, čímž nechci politizovat přístup Karla Zemana. Takový byl tehdejší stav bádání a samozřejmě 

metodologický přístup v Československu. Odtud možná pramení nedostatečné rozvedení části o práci ve 

školách (neznáme metodický přístup žadatele, neznáme autory zamýšlených materiálů). Bontonfilm má 

profesionálně rozvedený reklamní marketing ozvláštněný zahraničním hostem, ale to je v podstatě pouhé 

PR.  

Neobstojí ani argumentace vlivu Karla Zemana na světové režiséry či návaznost na G. Mélièse. Zde je 

bezpochyby jistý vliv, ale francouzskou linii je třeba hledat ve filmech inspirovaných J. Vernem, o čemž 

svědčí francouzské dobové recenze i ocenění. Tim Burton a Terry Gilliam sice Zemana vnímají jako jeden 

z inspiračních zdrojů, ale jednoznačně je přitahuje fantazijní svět Barona Prášila, adaptace na motivy 

Verneových děl nebo originalita animační.  

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zde je uvedena pouze jedna osoba – Ondřej Kulhánek, což je nedostačující vzhledem k tomu, že celá 

strategie se větví do minimálně šesti různorodých přístupů, jejichž záběr se rozprostírá od reklamy po 

pedagogiku. Není možné si udělat jasnou představu o zajištění projektu.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Opět zopakuji, že Karel Zeman by si zasloužil mnohem rozsáhlejší zájem českého státu a podporu ve větší 

šíři, jakož i zasvěcenou odbornou reflexi. Nejsem ale přesvědčený, že Cesta do pravěku patří mezi titul, 

který nezestárl, který je pořád dostatečně silný a reprezentativní pro celou šíři režisérova intelektu a talentu.  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je napsána zcela srozumitelně, přesně, výstižně. Obsahuje uspokojivé množství údajů a materiálů, 

které prokazují profesionalitu žadatele a zároveň snahu poskytnout maximum informací. Také struktura 

popisu a přílohy jsou uspořádány velmi přehledně.  
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Finanční plán je velmi podrobný a přesný. Jednotlivé částky mi připadají naprosto realistické, nejsou 

nadhodnoceny a zároveň jsou zárukou důstojného zajištění celé akce. Problematické vidím, jak jsem uvedl 

výše, že vybraný film není reprezentativní.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Shrnu zde výtky uvedené v předchozí části posudku – personální zajištění projektu není uspokojivě 

konkretizované. Především mimo reklamní prostor je strategie poněkud vágní a působí neujasněně. Jinak 

zde žádné problematické body neshledávám. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bontonfilm je profesionální společnost pro distribuci filmů Karla Zemana. Ačkoliv jeho portfolio bych nevnímal 

jako zcela umělecky zaměřené, spíše převažuje komerční hledisko, i přesto v jeho katalogu nalezneme 

filmy, které bezpochyby zůstanou trvaleji v distribuci. Hlavně bych zdůraznil, že se dlouhodobě snaží 

uvádět do kin starší významné české filmy.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Ostrým nožom 

Evidenční číslo projektu 2948/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 25.2. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Snímek Ostrým nožom je nesmlouvavým pohledem na jeden skutečný případ vraždy, který ve své době 

otřásl celým Slovenskem. Precizně nasnímaný, nastříhaný a zahraný film klade zásadní otázky, kterými 

velmi účinně konfrontuje každého přemýšlejícího a otevřeného diváka. Film je dokládá vzestup současné 

slovenské autorské kinematografie a jeho uvedení bude cenným oživením české distribuční nabídky 

určeným především pro jednosálová kina, artová kina a filmové kluby. 

 

Z předložené žádost je zřejmé, že distributor detailně přemýšlel o silných i slabých stránkách filmu a že má 

zkušenosti s distribucí různorodého obsahu do tuzemských kin. Žádost je zpracována precizním způsobem, 

všechny základní formuláře i přílohy jsou pečlivě vyplněné a neobsahují žádné lapsy ani protichůdné 

informace. Klíčovým dokumentem je pak Distribuční a marketingová strategie, která by mohla (a měla) 

sloužit za vzor přemýšlení o kinodistribuci daného filmu z hlediska kin, diváků, cílových skupin, PR 

prostředků i celkového marketingového uchopení.  

 

Jedinou slabou stránkou projektu je nedostatečné představení realizačního týmu podílejícího se na distribuci 

filmu, což je ale pouze marginálie.  

 

Projekt je jednoznačně připraven k realizaci a žadatel jej bude schopen uskutečnit.    

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Autorský proud současné slovenské kinematografie je velmi silný a naši sousedé disponují širokou 

základnou výrazných režisérů mladší a střední generace. Řada z těchto slovenských filmů posledních let je 

prezentována suverénní formou, postavená na silných hereckých výkonech a reaguje v prvním plánu na 

konkrétní společenské problémy současného Slovenska a v plánu druhém na obecné mechanismy lidské a 

společenské existence. Vzhledem k situace současné české kinematografie, které zoufale chybí výrazné 

autorské osobnosti, je každá možnost inspirace našimi východními sousedy více než vítaná. Slovenské 

autorské filmy samozřejmě nepatří v CZ kinech mezi blockbustery, ale na druhou stranu mají svoje věrné 

publikum (jehož velikost ostatně žadatel realisticky odhaduje – 5000 diváků). Film Ostrým nožom má 

festivalový (Febiofest) i distribuční potenciál (artová kina, jednosálová kina, filmové kluby). Zároveň otevírá 

zásadní otázku současného neonacismu ve Střední Evropě a zpracovává jí (na základě skutečné události), 

nesmlouvavým a formálně chirurgicky přesným způsobem. Spojení daného filmu a jeho distribuční a 

marketingové strategie je maximálně funkční. Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel v dodaných materiálech představuje v rámci detailního životopisu pouze „hlavního člena 

realizačního týmu“, ředitele distribuce Ondřeje Kulhánka. V rámci Prezentace distribuční společnosti jsou 

pak zmíněni členové představenstva společnosti. Kompletní tvůrčí tým včetně obsazení jednotlivých 

pozic a kompetencí není v žádosti podrobně představen. Z dodaných materiálů tak není zřejmé, která 

osoba v rámci plánované distribuce za co zodpovídá, a tudíž nelze odpovědět na otázku zda je složení 

tvůrčího týmu odpovídající a dostatečné k úspěšné realizaci projektu.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V rámci českého distribučního roku a z hlediska CZ/SK obsahu v tuzemských kinech jsou kvalita a hodnota 

filmu Ostrým nožom nezpochybnitelné. Jedná se o precizně natočený, sestříhaný i zahraný snímek 

analyzující konkrétní kauzu hýbající sousedním Slovenskem a zároveň o dílo referující o obecných jevech 

jakými jsou neonacismus, násilí či (ne)fungování institucí. V rámci současné distribuční nabídky se jedná o 

chirurgicky přesné dílo se silným přesahem, které jen potvrzuje sílu současné slovenské kinematografie 

(spolu s filmy podobného ražení jako Eva Nová Marko Škopa, Špína Terezy Nvotové či Nina Juraje 

Lehotského). Podporu distribuce tohoto snímku lze jednoznačně vnímat jako odůvodněnou. Obsah projektu 

naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je vypracována velmi precizně, všechny obsažené texty jsou srozumitelné a neobsahují rozpory ani 

protichůdné informace. Distribuční a marketingová strategie jsou zpracovány brilantním způsobem a 

ostatní povinné formuláře a přílohy obsahují přesně ty informace, které jsou relevantní a důležité pro 

správné posouzení žádosti. Jedinou drobnou výtkou je nedostatečné představení realizačního týmu 

české distribuce filmu Ostrým nožom, neboť žádost obsahuje pouze životopis ředitele distribuce. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet projektu je správně postavený, transparentní a neobsahuje nepřiměřené ani neodůvodněné 

částky. Náklady jsou adekvátní k cenám v českém distribučním prostředí. Jedná vyšší položka oproti úzu 

patří traileru, ale pokud se jedná o kompletní výrobu traileru, jak je uvedeno v komentáři k rozpočtu, je 

částka akceptovatelná. Žadatel logicky zdůvodňuje výši nákladů a vzhledem k tomu, že do rozpočtového 

formuláře SFK nelze vypisovat detaily, činí tak velmi vhodně v rámci přílohy k Popisu projektu, kde 

jednoduchým, avšak funkčním způsobem vysvětluje základní položky (viz výše zmíněná položka týkající 

se traileru, kde se dovídáme klíčovou informaci, že se jedná o výrobu celého traileru, ne pouze CZ 

lokalizaci). Finanční plán je realistický a výše požadované podpory ze strany SFK je obhajitelná 

vzhledem k velikosti filmu, distribuční i marketingové strategii, plánovanému počtu diváků i celkovému 

rozpočtu.     

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložená Distribuční a marketingová strategie filmu je v rámci distribučních žádosti na SFK vysoce 

nadstandartním dokumentem, který na velkém rozsahu celkem 24 stran podrobně osvětluje záměr 

distributora se snímkem Ostrým nožom. Distribuční a marketingová strategie je propracovaná, 

maximálně detailní, naprosto vhodná pro daný typ projektu a obsahuje nejen prvky nezbytné pro kvalitní 

žádost na SFK, ale mnoho dalších důležitých částí, které se v jiných žádostech neobjevují (režijní 

explikace, SWOT analýza, konkurenční prostředí apod.). Projekt jasně definuje své cílové skupiny a 

následně přesně popisuje, jak bude distributor s jednotlivými cílovými skupinami pracovat. Předložený 

časový harmonogram je jasně definovaný a bez problémů zvládnutelný.    

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bontonfilm je jednou z největších, nejtradičnějších a nejzásadnějších českých distribučních společností, 

která má dlouholeté zkušenosti s distribucí všech druhů filmů. Je nesporné, že žadatel disponuje všemi 

prostředky nezbytnými pro bezproblémové zajištění distribuce daného filmu – disponuje dostatečně širokým 

a zkušeným týmem, má kontakty na všechny kina v České republice, je schopen vypracovat adekvátní 

nabídku k filmu, vybavit materiály k filmu apod.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Ostrým nožom 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 14.1.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční strategie projektu přiznává evidentní slabiny a rizika, ale v podstatě jen proto, aby je vzápětí 

smetla vágním tvrzením o „kvalitě a síle“ filmu a o tom, že „silný příběh rodiče, který se snaží domoci 

spravedlnosti…má šanci zaujmout diváky v českých kinech“. Bohužel o obou tvrzeních pochybuji. Film jistě 

má velmi solidní produkční kvality a snaží se o budování identifikovatelného stylu s prvky parametrické 

narace a distancované, chladné estetiky „severského“ stylu. Po velmi osvěžujícím začátku ale přechází od 

výraznější estetiky, která by mohla evokovat např. Hanekeho, ke konvenčnímu, klopotně vyprávěnému 

psychologickému dramatu s prvky paranoidního thrilleru. Ani obsazení Miroslava Krobota podle mého soudu 

nemůže zvýšit přitažlivost pro českého diváka u filmu, který je tak zásadně vázaný na slovenské reálie a 

dějiny. Obávám se, že nebude fungovat ani sice evidentní, ale jen málo funkční spojení s aktuálním 

případem Jána Kuciaka. Ten pochopitelně velký zájem české veřejnosti vyvolal, ale propojení tohoto případu 

s 14 let starou vraždou, jejíž historii český divák nezná a která byla inspirací pro film Ostrým nožom, je 

přinejmenším pro českého diváka značně vykonstruované.  

Domnívám se, že film nepřináší takové hodnoty, které by zdůvodnily jeho uvedení do kin na základě 

nenápaditého distribučního projektu a s tak zásadním spoléháním se na podporu Fondu. Pokud finanční 

situace v dané výzvě umožní Fondu projekt podpořit, budu tomu plně rozumět, ale i v tom případě by to 

dle mého soudu mělo být ve výrazně snížené výši. Sám v součtu kvality filmu a kvality distribučního 

projektu podporu spíše nedoporučuji.    

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční strategie projektu přiznává evidentní slabiny a rizika, ale v podstatě jen proto, aby je vzápětí 

smetla vágním tvrzením o „kvalitě a síle“ filmu a o tom, že „silný příběh rodiče, který se snaží domoci 

spravedlnosti…má šanci zaujmout diváky v českých kinech“. Bohužel o obou tvrzeních velmi pochybuji. 

Film jistě má velmi solidní produkční kvality a snaží se o budování identifikovatelného stylu s prvky 

parametrické narace a distancované, chladné estetiky „severského“ stylu. Po velmi osvěžujícím začátku 

ale přechází od výraznější estetiky, která by mohla evokovat např. Hanekeho, ke konvenčnímu, klopotně 

vyprávěnému psychologickému dramatu s prvky paranoidního thrilleru. Ani obsazení Miroslava Krobota 

podle mého soudu nemůže zvýšit přitažlivost pro českého diváka u filmu, který je tak zásadně vázaný na 

slovenské reálie a dějiny. Obávám se, že nebude fungovat ani sice evidentní, ale jen málo funkční 

spojení s aktuálním případem Jána Kuciaka. Ten pochopitelně velký zájem české veřejnosti vyvolal, ale 

propojení tohoto případu s 14 let starou vraždou, jejíž historii český divák nezná a která byla inspirací pro 

film Ostrým nožom, je značně vykonstruované.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Dostatečné 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Domnívám se, že film nepřináší takové hodnoty, které by zdůvodnily jeho uvedení do kin na základě 

nenápaditého distribučního projektu a s tak zásadním spoléháním se na podporu Fondu.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Srozumitelná a úplná. 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

300 tis. do propagace filmu, jehož potenciál je – i při jeho solidní produkční kvalitě a charakteru 

mainstreamového artového filmu – zásadně omezen na slovenské publikum, jsou prostředky, které lze 

investovat do propagace výraznějších, hodnotnějších, méně kulturně a geograficky omezených děl. 

Zvlášť to platí v situaci, kdy by Fond měl pokrýt 82% veškerých nákladů projektu.  

Konkrétní pochybnost vyvolává položka 50 000,- kč na vznik traileru – skutečně bude natáčen zcela nový 

trailer pro českou distribuci? 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Projekt předpokládá 5 tis. diváků, což samo o sobě je málo, ale především se obávám, že  se jej 

nepodaří naplnit (Špína Terezy Nvotové, od níž se odhad odráží, uspěla ve vyvolání určité debaty 

v českých médiích – měla pro to ale větší potenciál jak tématem, tak zpracováním).  

Při takovýchto parametrech návštěvnosti si zaslouží podporu filmy, které jsou mimořádné jak diváckou 

náročností, tak estetickou či uměleckou hodnotou a jejich zastoupení v distribuci udržuje pestrost a 

kvalitu filmové kultury. To u předkládaného projektu nevidím. Realizační strategie je formulovaná obecně 

a nenabízí konkrétní způsoby, jak zacílit např. na Slováky žijící v ČR (zmíněny jsou jen sociální sítě a 

YouTube) nebo jak využít projekcí s diskuzemi s tvůrci, což by mělo snad potenciál poněkud otevřít 

zájem českého publika o reálie případu, ze kterého film vychází. Film jistě patří např. na Febiofest nebo 

na přehlídky slovenské kinematografie, ale při takovéto konvenční strategii se obávám, že projde kiny 

bez zájmu. Především ale vidím při takovémto projektu jako neadekvátní, aby se distributor zbavoval 

veškerého rizika spoléháním na prostředky Fondu. Pokud finanční situace v dané výzvě umožní Fondu 

projekt podpořit, budu tomu plně rozumět, ale i v tom případě by to dle mého soudu mělo být ve výrazně 

snížené výši.    

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Vysoký 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Problémy prvního světa 

Evidenční číslo projektu 2950/2019 

Název žadatele Kamera Oko, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 24. 2. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný projekt pracuje s nesourodým celkem čtyř krátkých filmů, které dohromady spojuje volné téma 

„problémů prvního světa“, tedy zdánlivých banalit ze života blahobytné civilizace, které ale výrazně zasahují 

do podoby světa, v němž žijeme. Záměr distribuovat cyklus krátkých filmů, které představují čtyři různé 

perspektivy a formální přístupy k závažnému tématu (problémy-neproblémy společenských „bublin“, které se 

výrazně podílejí na prohlubování sociálních příkopů), lze sám o sobě označit za pozoruhodný. 

 

Bohužel předkládaný korpus čtyř děl budí mnohem víc pochyby, než aby zastřešující téma uspokojivě 

zkoumal a tvořil podnětnou kolekci filmů. Kromě vyzrálého, formálně zvládnutého a svou observací všedních 

charakterů přesného snímku Jana Hechta nabízí soubor spíš tři zcela nepřesvědčivé, křečovité anekdoty, 

jejichž hodnota v podobě těžkopádné práce s filmovou řečí je sporná a jejich přínos v nahlédnutí 

spojovacího tématu je nulový. Zůstávají totiž v rovině didaktických hříček, které se svého předmětu nedokáží 

dotknout jinak než doslovnou deklamací a topornou stylizací. Neposkytují ani jasné vodítko, proč podpořit 

distribuční šíření právě těchto autorských pohledů. Jsou v něčem výrazné? Objevné? Z pohledu autora této 

analýzy nikoli.  

 

Problémem žádost je i nedostatečně rozpracovaná marketingová strategie. Na které publikum, jak a čím 

chce omnibus cílit? Tento problém z mého pohledu reflektuje roztříštěnost a násilné spojení čtyř vzájemně 

nekomunikujících děl prostřednictvím tématu, které v důsledku vyznívá spíše jako alibi než jako jednotící 

kritérium. Osobně vidím jako smysluplnější podpořit individuálně nový projekt Jana Hechta, jenž se jako 

jediný z výběru jeví jako autor schopný svoje téma relevantně rozvíjet a dát mu výrazný filmový tvar. Pro tuto 

antologii je zcela dostačující zmíněné šíření v rámci festivalů.  

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Někdy je to jenom řeka pracuje se statickou kamerou, akademickým ořezem, černobílým obrazem, 

vysvětlujícím voiceoverem a úmyslně apatickou stylizací, která má zachytit bezkrevnou každodennost 

života lidí bez reálných problémů. Bohužel této popisnosti miniatura Anny Kopecké setrvává jako 

v bezpečné ulitě. Výsledkem je prvoplánová hříčka bez schopnosti proniknout za topornou stylizaci a 

inspirativně využít zvolené výtvarné řešení. 

Člověk Kilimandžáro ční z celé kolekce jako ona eponymní africká hora. Znamenitá práce s herci, 

s observačním, detailním snímáním, s banálními situacemi, které mimoděk zachycují jemné nuance 

psychologie a tématu vztahové i pracovní krize; autor bez debat disponuje filmovým viděním, které je 

v kontextu české kinematografie pozoruhodné (nabízí se např. paralela s intimismem agilní bulharské 

kinematografie). 

Konzultace poslední den zkouškového zachycuje drobnou anekdotu z akademického provozu a 

doslovným scénářem i scénickým řešením usiluje zachytit marnost badatelského úsilí a všední 

„katederní“ paradoxy. Film „konstatuje absurditu“, aniž by ji byl schopný jakkoli subtilně vtělit do svého 

minimalistického pojetí. Rámování pomíjivé miniatury Monteverdiho hudbou navíc vyznívá jako čirý 

manýrismus.  

Izraelská rybářská anekdota A Wish and a Half má nejrenomovanějšího autora, ale vyznívá jako 

efemérní průměrně natočená drobnost s minimálním přesahem. Navíc zcela vystupuje z rámce tří 

předchozích filmů, jejichž teritoriální zakotvení a vazba na lokální problémy jsou alespoň provizorním 

vzájemným poutem.  

Omnibus tak působí spíš jako „sňatek z rozumu“ než kolekce schopná vitálně a podnětně reflektovat 

jednotící téma.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální složení týmu je adekvátní k zamýšleným cílům projektu.  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přínos s výjimkou filmu Jana Hechta, který pozoruhodným způsobem dokáže pracovat s intimitou a 

pozorováním, neshledávám žádný. Hechtův film sice v evropském kontextu opakuje již jen dávno 

objevené, ale přinejmenším jeho citlivá schopnost nahlédnout všední problém, který je vyjádřením 

mnohem hlubších vztahových krizí, představuje pro domácí kinematografii vítaný impulz.  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je úplná, srozumitelná, poskytuje veškeré potřebné podklady k posouzení.  
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je racionálně nastavený a odpovídá záměrům žádosti.  

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční strategie je propracovaná, vhodně zvolená vzhledem k charakteru projektu. 

Marketingová strategie a zejména vymezení publika a zacílení naopak nejsou dostatečně rozpracovány, 

není jasné, čím chce žadatel oslovit niche publikum vhodné pro podobný projekt, jak si takové publikum 

vymezuje a jak na něj chce dosáhnout.  

Ve všech ostatních parametrech žádost vyhovující.   

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Profilace žadatele v oblasti filmové distribuce odpovídá potřebám předkládaného projektu a je v souladu 

s jeho záměry. Problém zde není v intencích, ale v samotném obsahu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Problémy prvního světa 

Evidenční číslo projektu 2950/2019 

Název žadatele Kamera Oko, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 24. února 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Uvedení pásma krátkých filmů pod názvem Problémy prvního světa je občerstvující snahou o zpřístupnění 
této nejen kinodistribucí opomíjené filmové tvorby na velkém plátně a tedy v plnohodnotném diváckém 
zážitku.  Žadatel k distribuci tohoto pásma přistupuje zodpovědně a realisticky, předložený projekt a jeho 
jednotlivé části odpovídají charakteru filmů a předpokládaná divácká odezva je odhadována reálně. 
Distribuční strategie je nastavena smysluplně, předpokládá individuální nasazení v konkrétních kinech 
s cílenou marketingovou podporou poskytovanou kinům a festivalům přímo k jednotlivým naplánovaným 
projekcím. Touto cestou je možné na pásmo filmů a jeho uvedení upoutat přiměřenou pozornost 
potenciálních diváků a dosáhnout odhadované návštěvnosti. 
Dobře připravený projekt a především snaha uvést do kin dramaturgicky dobře připravené pásmo 
krátkometrážní tvorby si podporu Fondu zaslouží. 

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuce pásma čtyř krátkých filmů Problémy prvního světa je snahou představit a přiblížit divákům 
současnou autorskou krátkometrážní tvorbu na velkém plátně a tedy jako plnohodnotný kinematografický 
zážitek. S krátkometrážní tvorbou tohoto typu se jinak divák většinou může setkat v kinosálech jen na 
různých festivalech, přehlídkách či v rámci jejich nejrůznějších pofestivalových ozvěn a výběrů (realizují je 
např. iShorts a Anifilm), které převážně využívají práva na omezenou ozvěnovou distribuci filmů z programu 
festivalu a jsou tedy často poměrně omezeni v jejich výběru. Předložené pásmo filmů vychází z vlastní 
volby (se zřetelem i na využití některých filmů z vlastní produkce). Díky tomu je toto pásmo tematicky, 
generačně i pocitově ucelenější a provázanější než bývá právě u festivalových ozvěnových 
krátkometrážních bloků. 
Snaha prosadit do kin současnou krátkometrážní hranou tvorbu je zajímavým obohacením distribuční 
nabídky o kvalitní specifickou kinematografickou tvorbu, která si jinak jen obtížně hledá cestu k divákům. A 
to nejen v kinech, ale k jejímu uvádění jsou rozpačití programátoři TV stanic či nejrůznějších on-line služeb. 
Distribuční nabídka pásma Problémy prvního světa díky tomu může najít při plánované adresné distribuci 
do vybraných kin svého diváka, který bude zvídavý a nechá se přilákat na tento typ programu. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Anna Kopecká je spoluzakladatelkou distribuční společnosti Cinema Glok a má za sebou několikaletou 
distribuční zkušenost s uváděním nezávislých a studentských filmů do českých a na české festivaly a 
přehlídky. Je zároveň filmovou publicistkou, producentkou a festivalovou dramaturgyní. Distribuční 
zkušenosti nasbírala i u společnosti Artcam. Anna Kopecká a její tým má praktické zkušenosti i odborné 
předpoklady pro realistickou a efektivní distribuci takto specifického pásma jako jsou Problémy prvního 
světa. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pásmo krátkých filmů Problémy prvního světa doplňuje a obohacuje distribuční nabídku na českém 
filmovém trhu o opomíjený žánr krátkometrážního autorského filmu a v tom tkví jeho hlavní přínos, kvalita 
pásma filmů je poměrně vysoká, a byť by snaha o hledání jejich společného jmenovatele prezentovaná 
v názvu pásma byla trochu násilná, vhodně se doplňují a vytvářejí celkem soudržný celek čtyř různorodých 
jednotlivostí. Předložený projekt je zajímavým zpestřením tuzemské artové kinodistribuce a představuje 
nové tvůrce, o kterých ještě můžeme v budoucnu slyšet. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je vypracována srozumitelně a obsahuje všechny požadované údaje i přílohy, které umožňují 
seznámit se záměry a strategií žadatele při distribuci filmu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je transparentní, přehledný a jeho položky odpovídají plánované marketingové 
kampani i technickým nákladům nutným pro distribuci filmu v tomto uměřeném rozsahu. Finanční plán je 
realistický a odpovídá přiměřenému odhadu návštěvnosti filmu. Žádaná podpora ve výši 40% nákladů je 
přiměřená. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Distribuční a marketingová strategie je poměrně detailně a konkrétně popsaná, počítá s uvedením filmu 
v konkrétních kinech, která jsou schopná film vhodně naprogramovat i oslovit diváky, které artové filmy 
v kinech vítají a vyhledávají. Žadatel plánuje film publiku představit nejdříve v rámci letošního Febiofestu, 
což je pro projekt tohoto typu velmi vhodné a podpoří tak jak jeho marketing, motivaci kin k jeho uvádění i 
získá první významnější počet diváků. 
V marketingu se logicky a správně žadatel zaměří na jednotlivá nasazení filmu v kinech a na jejich 
propagaci především na sociálních sítích, což je nejefektivnější způsob oslovení cílové skupiny. Bohužel 
cílová skupina však není v žádosti žadatelem nijak definována, ale z charakteru projektu je to však zřejmé. 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Distribuční label Cinema Glok působí pod společností Kamera Oko od roku 2012 a za několik let uvedl do 
kin několik především artových, nezávislých projektů, přičemž nejúspěšnějším z nich byly animovaný film 
Chlapec a svět (téměř 1 500 diváků), a latinskoamerické drama Příšerný vlasy (přes 600 diváků). Je zřejmé, 
že svým titulům se Cinema Glok snaží věnovat intenzivní, detailní přístup, pečlivě volí strategie pro jejich 
uvedení a hledá pro své filmy co nejefektivnější uplatnění v dnešní přesycené nabídce s různými úspěchy 
(Film Druhý valčík má na UFD evidovaných 71 diváků). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Genesis 

Evidenční číslo projektu 2951-2019 

Název žadatele Artcam Films 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 23/3/2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel překládá projekt Kinodistribuce kanadského filmu Genesis, která následně přejde do VOD a TV 

distribuce. Jedná se o artový film, který obdržel několik cen a nominací v rámci mezinárodních festivalů. 

Jeho distribuce plánovaná na květen tohoto roku má pro českou společnost význam z několika úhlů 

pohledu. Lze konstatovat, že jeho uvedení do českých kin je žádoucí, přispěje k rozšíření kulturní 

rozmanitosti a nabídky na distribučním trhu o artovou kanadskou produkci s tématikou dospívání. 

  

Po formální stránce je žádost dobře zpracována a přináší relevantní informace. Distribuční a marketingová 

strategie jsou sice dosti stručné, ale jsou v žádosti podány a odpovídají profilu plánované distribuce.  

 

Cílové skupiny jsou uvedeny a popsány, distributor představuje komunikační plán. Počet kopií je upřesněn, 

v nabídce jsou různé formáty, což dosvědčuje snahu vyjit vstříc různé vybaveným kinům. Odhadovaný počet 

diváků je realistický. 

 

Pozitivně lze ohodnotit premiérové uvedení na Febiofestu za účasti tvůrců, což může velmi dobře doprovodit 

film na cestě k divákovi.  

 

Žádost je oprávněná, plně odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje ucelené a jasné informace, které 

si neodporují a přinášejí dostatečnou prezentaci plánované aktivity. 

 

Tuto žádost doporučuji k přijetí. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuovaný snímek rozšíří nabídku trhu o kanadskou produkci, málo zastoupenou v českých kinech. 

Distributor má představu o cílovém publiku a práci s ním. Projekt naplňuje kulturní funkci, nelze však říct, že 

přináší zvláštní inovace. Navrhovaná distribuční strategie v projektu je odpovídající a má předpoklady být 

funkční. 

Žadatel zvolil jak tradiční formu kinodistribuce, tak i distribuci VOD a TV. Toto je v současné době 

nezbytným modelem pro distribuci kvalitních filmů. Z tohoto hlediska lze považovat projekt za dobrý, 

s přiměřeným potenciálem dopadu na cílové skupiny. Odhad návštěvnosti je podložen výsledky 

predchozích projektů a pro tento typ filmu realistický.  

Projekt dobře naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým je detailně představen a zahrnuje komplementární profese. Obnovený tvůrčí tým distribuční 

společnosti Artcam patří jednoznačně k vysoce kvalifikovaným a zkušeným profesionálům v rámci českého 

cinefilního prostoru, praxe v médiích, na festivalech a v distribuci je solidní a i proto si může dovolit divákům 

předložit i méně známé tvůrce, a posunout tak i obecné povědomí o artové filmu. 

 

Pro Artcam je charakteristický je výběr originálních, nekonvenčních filmů a objevování nových tendencí a 

talentů. Realizační tým je způsobilý na plnohodnotné provedení připravovaného projektu a k oslovení 

širokého okruhu diváků. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Prezentovaný titul zastupuje současnou neevropskou artovou kinematografii. Kanadské filmy jsou v české 

distribuci ojedinělé. Tato kategorie se těžko dostává do distribučního oběhu, protože jí konkuruje komerční 

produkce, a na rozdíl od evropských filmů nemá přístup k podporám z evropských fondů. Je třeba film 

divákům zpřístupnit, protože rozšiřuje kulturní horizont má edukativní přínos a napomáhá toleranci 

k jinakosti ve společnosti. Hlavní přínos tohoto počinu spočívá tedy v diversifikaci distribuční nabídky a 

kultivaci diváka.  

Z hlediska obsahu a formy je projekt lze projekt ohodnotit jako dostatečně kvalitní, aby byla jeho podpora 

odůvodněna. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Po formální stránce je žádost je dostatečně prezentována, obsahuje veškeré požadované informace, jakož i 

popis, a explikaci jak bude pracováno s cílovými skupinami, jak bude postupováno při propagaci, a je 

celkově srozumitelná. 

Projekt neobsahuje rozpory ani protichůdné informace. 

Uvedené cílové skupiny, jakož i plánovaná marketingová strategie jsou adekvátní k danému projektu. 

Obsah žádosti ji Uuožňují správně posoudit. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet není okomentován, proto překvapí, že žadatel do něj nezapočítal položky jako například osobní 

náklady či webové stránky. Jinak se zdá projekt dobře zajištěn, náklady jsou přiměřené a odpovídají 

standartu při podobných distribucích.  

Projekt je kvalitní jak po dramaturgické, tak po realizační stránce a nic nenasvědčuje tomu, že by 

prezentoval rizika. 

Distributor nedisponuje vícezdrojovým financováním, ale některé položky jsou pokrytu bratrově. 

Finanční plán počítá se zisky ze vstupného a jeví se realisticky. Podíl veřejné podpory je 48%. 

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou podrobně sděleny, a jsou adekvátní pro tento typ 

akce. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Popis projektu dává dobrou představu o jeho realizaci. Marketingová strategie je propracována, zahrnuje 

především účast na prestižním festivalu Febio, využívá také sociálních sítí a vybraných médií, obvykle 

konzumovaných cílovou skupinou typickou pro tohoto distributora. V projektu není detailnější distribuční 

plán, co se týká mest a výběr kin, zbytek je v této fázi projektu popsán jen rámcově. 

Cílové skupiny jsou popsány, a navrhovaný postup práce s nimi je adekvátní. Harmonogram je 

zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z hlediska kreditu a dosavadní činnosti žadatele ho lze kvalifikovat jako profesionálního a zkušeného 

v oblasti distribuce. Jeho dobrá kvalifikovanost v oboru je garanci dobré šance pro tento projekt získat 

maximální pozornost u publika. 

 

Žadatel má kontinuálně artovou identitu, a jejíž dramaturgie se vymezuje svojí originalitou a vysokými 

nároky na kvalitu především zahraničních titulů. Také tento projekt se zapisuje do dlouholeté koncepce 

práce s divákem, který má zájem objevovat a je připraven přemýšlet o společenských tématech, a zároveň 

je náročným a znalým cinefilem. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Genesis 

Evidenční číslo projektu 2951/2019 

Název žadatele Artcam Films 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 11. 3. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Artcam Films patří k distributorům, kteří – což vnímám jako bonus - mj. představují českému publiku filmy  

výrazných zahraničních  osobností nastupující filmařské generace z oblasti artové tvorby.. K nim rozhodně  

patří i Kanaďan Philippe Lesage, dokumentarista, scenárista a režisér v pořadí druhého autorského 

celovečerního hraného  filmu . 

 Lesage, podobně jako řada jeho generačních předchůdců, se rozhodl podat formálně originální a obsahově 

zasvěcené osobní  svědectví o citově labilním a křehkém světě adolescentů. Šetřila bych sice slovem 

„brilantní“, ale jeho Genesis  je rozhodně  zasvěceným a  zajímavým  pohledem (s přesvědčivými hereckými 

výkony obou hlavních představitelů tedy Noée Abity a Théodora Pellerina)  na  mladicky  nejisté klopýtání 

světem dospělých v době, kdy ti -náctiletí ještě pořádně neví, kudy kam. Světem,  v němž by rádi rychle 

zdomácněli, aniž by přesně znali,  jak na to. Nechybí  jim odvaha udělat  zásadní krok mnohem dřív, než 

tomu bylo u generace jejich rodičů a prarodičů, ale postrádají  schopnost reflexe takového kroku.   

V mnohém jsou  pocity teenagerů  „věčně stejné“. Originální či jiné jsou však příběhy  hlavních hrdinů filmu 

Genesis – tedy především Charlotte a Guillaumea – zvlášť proto, že jiná je  jejich generace i svět, do nějž 

dospívají. Navíc jsou  – z hlediska našeho publika – tak trochu z druhého konce světa, což filmu dodává  

zajímavou a originální „kulisu“ . (Film  nabízí nahlédnutí do chlapecké internátní školy, která je zvláštním 

mixem zdánlivě svobodomyslné, ale ve své podstatě zcela rigidní výchovy).  

Genesis bude mít své první uvedení v rámci programu FEBIO FESTu,  což je výtečná distribuční strategie 

pro takový typ filmu a sympatické je, že FEBIO v tomto konkrétním případě přebírá pomyslnou štafetu od  

MFF KV, kde v rámci programu Variety byl uveden autorský debut Démoni téhož režiséra).  

 Teprve  následně, v květnu, nastoupí Genesis  cestu do distribuce výhradně v rámci jedno a dvousálových 

kin, aby pokud možno maximálně zhodnotil marketingové aktivity Febia.. Odhad návštěvnosti je střízlivý, 

stejně jako rozpočet. Jen tak lze podporovat zahraniční (v tomto případě kanadskou) kinematografii v naší 

distribuční nabídce a získávat prostor, ale i publikum, pro uvádění  artového programu v českých kinech. 

DOPORUČUJI  

Udělení podpory Doporučuji (nehodící se vymažte) 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Není třeba příliš zdůrazňovat, že uvést do distribuce film jako je Genesis, bez silné reklamní podpory, by 

bylo marněním peněz i sil, ale FEBIO (doufejme že včetně putovní části) svým způsobem může filmu otevřít 

dveře k českým divákům . Zvlášť přítomnost režiséra  na festivalovém uvedení (s níž Artcams Films do 

značné míry počítá) by byla jistě provázena zvýšenou publicitou. 

Chápu určení přístupnosti, na straně jedné, na straně druhé je otázkou, zda kategorií +15  distributor 

nezmenšuje cílovou skupinu filmu právě o ty, jichž se bezprostředně týká. Ale případná pro či proti tomuto 

rozhodnutí jsou zřejmě ve vzácné rovnováze a netroufám si tvrdit, že snížení věkové hladiny přístupnosti by 

návštěvnosti výrazně  pomohlo, protože i formální stránka filmu vyžaduje určitou zralost.  

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt jednoznačně naplňuje kritéria Výzvy  a bude obohacením nejen programu nadcházejícího FEBIO 

FESTU, ale následně i stávajícího programu  artových jedno a dvousálových kin.  

Úvaha o  lektorských úvodech a následných diskusích  bude jistě zvažována podle potřeba a požadavků 

konkrétních provozovatelů artových kin. Ale i v této oblasti mají zástupci realizačního týmu cenné 

zkušenosti. Osobně jsem přesvědčena, že kanadský snímek Genesis  rozhodně svědčí o filmařské 

originalitě Philipppea Lesage a Artcam Films velmi dobře ví, jak ji může pro logicky limitavanou cílovou 

skupinu využít a zhodnotit. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Český realizační tým má všechny předpoklady vyvolat kolem filmu Genesis , především mezi cinefily,  word 

of mouth , neboť dva z této čtveřice, tedy Vít Schmarc a Aleš Stuchlý, jsou kulturními publicisty s přímým 

kontaktem na média, která cílovou skupinu tohoto filmu bezprostředně ovlivňují. A  publicita v klasických 

tištěných médiích, na rozhlasových vlnách i na sociálních sítích bude (i vzhledem k výši rozpočtu) 

rozhodujícím prvkem marketingové komunikace s potenciálním publikem tohoto konkrétního titulu.  

V týmu je pamatováno i na přímý kontakt s kinaři (Alena Vokounová), což je pozitivní a svoji roli jistě sehrají 

i profesní  zkušenost a jazykové předpoklady Markéty Hartové. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Uvedení kanadského filmu Genesis  je nesporně obohacením a osvěžením programové nabídky 

českých kin  a žádost o podporu považuji za oprávněnou, neboť jde o kvalitní, zajímavé dílo oceněné 

na MFF ve Valadollidu, které nesporně naplňuje nároky výzvy v kategorii Distribuce 

kinematografického díla.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost je přehledná a jasná. Charakterizuje specifiku této autentické, autorské a zřejmě do 

značné míry i autobiografické filmové výpovědi na téma dospívání a zároveň stručně, přehledně a  

srozumitelně definuje cíle a úkoly , které je pro úspěšné uvedení  filmu Genesis,  nezbytné, ale zároveň i 

možné udělat, aby o něm „jeho“ potenciálním publikum vědělo a dokázalo si ho nalézt nejen v programu 

FEBIOFESTU, ale  hlavně následně,   v programu „svého“ artového kina..  
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je realisticky  minimalistický, zcela transparentní a výše požadované podpory  je 

v relaci k celkovému rozpočtu.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Je přesně šitá na míru tomuto typu filmu, počínaje startem na nadcházejícím FEBIOfESTU. Předložená 

žádost svědčí nejen o jasném záměru, ale i o znalosti českého distribučního trhu a jeho současných 

možnostech (odhad počtu projekcí i diváků včetně definice cílové skupiny). I harmonogram distribuční 

strategie je dokladem uvážlivého postupu, který může zhodnotit a využít publicitu Febia. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ve společnosti Artcam Films má filmařsky zajímavý a tematicky přitažlivý  artový film zkušeného a 

kvalitního distributora. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Tranzit 

Evidenční číslo projektu 2952/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Diana Tabakov 

Datum vyhotovení 13.03.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Distribuci filmu Tranzit má smysl podpořit ze 3 základních důvodů - silný a etablovaný režisér; významná 
festivalová uvedení; zásadní a aktuální téma. Režisér Christian Petzold je představitelem tzv. Berlínské 
školy. Jde o hnutí režisérů, kteří v 90. letech vystudovali (často pod vedením Haruna Farockiho, kterému je 
film věnován) německou DFFB a mezi které se řadí např. Angela Schanelec či Thomas Arslan.  
Film byl uveden ve své světové premiéře na Berlinale, v Severní Americe pak na významných festivalech 
objevujících kvalitu evropského filmu Toronto International Film Festival či New York Film Festival.  
Tranzit je film, který vytváří paralely mezi evropskou moderní historií a současným vzestupem nacionalismu 
a násilí. V srdci příběhu otevírá Petzold témata opakování historie, dialektický pohyb mezi přítomností a 
minulostí, analogie poválečné diaspory a současné uprchlické krize. Zároveň se dotýká psychologických 
rovin svých postav - zkoumá jejich identitu a pocity samoty.  
Distribuční strategie je stanovena realisticky a vychází z bohatých zkušeností žadatele, postrádá však 
definice cílových skupin a jejich oslovení. V praxi by uvedení filmu prospěla strategie více šitá na míru filmu. 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Film Tranzit je adaptací stejnojmenné knihy německé autorky Anny Seghers z roku 1942 o německém 
uprchlíkovi z koncentračního tábora, který hledá svou cestu do severní Ameriky přes Němci okupovanou 
Francii. Hlavní postava filmu Georg (Franz Rogowski) se ve shonu událostí objeví v současném přístavním 
městě Marseille, s identitou zmizelého spisovatele, do jehož ženy se posléze zamiluje. Touží odcestovat a 
přežít, ale zároveň ho svádí silná vnitřní touha prodlévat, potulovat se, intrikovat. Film se dotýká nejen 
témat politických a historických, ale i psychologických, jako je samota a odcizení. Seghers i Petzold 
poukazují na paradoxy, ve kterých postavy filmu musí dokázat, že chtějí odejít, aby mohli zůstat. V tomto 
ohledu odkazuje původní novela nejvíce ke Kafkově Zámku.  
Berlínské škole bývá často vytýkána jejich akademičnost, přílišná intelektualizace a odcizenost, která se 
pravdě naopak vzdaluje. Také ve filmu Tranzit vnímáme, že se příběh dotýká melodramatu, zároveň se 
vyhýbá silným emocím. Síla filmu spočívá v jeho explicitním odkazu k Holocaustu, ale také filosoficky čteno 
k tomu, že v žité realitě lze spatřovat staré i nové zároveň, subjektivní i objektivní v jednom momentě.   
 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Tvůrčí tým Film Europe tvoří zkušení profesionálové, kteří jsou především zárukou silné dramaturgie. I 
přes malé personální změny (PR) představuje společnost Film Europe záruku pro úspěšné zrealizování 
předloženého projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Transit byl po uvedení v hlavní soutěži na Berlinale velmi diskutován kritikou, stejně jako předchozí 
tituly režiséra Petzolda. Kvalita filmu a režiséra a tudíž jeho význam pro českou distribuční nabídku jsou  
popsány v prvních bodech analýzy. Nejzásadnější jsou témata, která film otevírá a které odkazují k 
současné společenské diskuzi. Považuji titul za relevantní pro českého diváka. 

 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Žádost je srozumitelná, konkrétní, jednotlivé kroky projektu jsou jasně definované.  
 

 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Výše požadované částky je obhajitelná a realistická. Požaduje 36% plnění na nákladech po SFK, zbývající 

plnění je pokryto z Creative Europe a vlastního vkladu. Rozpočet je transparentní a odpovídá textové 
části žádosti. Za nadhodnocené považuji částky na PR managera a grafika, které odpovídají mnohem 
větším kampaním, než je ta popsána v žádosti.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Projekt podává jasnou a střízlivou představu o strategii. Tým vychází z bohatých zkušeností z uvedení 
předchozích titulů do kinodistribuce. Paradoxně tato konkrétní zkušenost vyznívá až mechanicky, jakoby 
aplikovatelná na jakýkoli film. Tento film však vyžaduje pro úspěšnou distribuci vedle klasického PR také 
definování a vyhledání konkrétních cílových skupin - samozřejmě filmoví nadšenci, studenti historie a 
filosofie, divadla, německá komunita, apod. Strategie tedy postrádá způsoby jak tyto cílové skupiny 
oslovit. V časovém harmonogramu nesedí data, ale to považuji za překlep, který je pochopitelný a 
nepovažuji ho za fatální. Dle mého názoru jde také o film, o který bude zájem spíše v dlouhodobém 
časovém rámci, postrádám tedy jasněji definovanou strategii pro VOD release. 
 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Film Europe Media Company existuje již od roku 2009, její zakladatel byl však aktivní na poli 
distribuce již mnoho předchozích let. Jde o zkušený tým, který vnímá komplexitu filmového průmyslu, 
neustále své aktivity rozvíjí tak, aby daný business model umožňoval uvádět náročné artové snímky. V 
selekci Film Europe se převážně nachází tituly, jejichž kvalitu diváci nejvíce ocení přímo v kinech.  
 
 
 
 

 



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

Název projektu Distribuce filmu Tranzit

Evidenční číslo projektu 2952/2019

Název žadatele Film Europe s.r.o.

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla

Název výzvy Distribuce filmu

Číslo výzvy 2018-3-2-19A

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Spěšný

Datum vyhotovení 12.2. 2019

Režisér a scenárista Christian Petzold patří k nejzajímavějším osobnostem současné německé a potažmo i 
evropské kinematografie. Jeho předchozí filmy získaly řadu ocenění, včetně nominace ne cenu Evropské 
filmové akademie.   

Film Tranzit líčí příběh z počátku druhé světové válkou, kdy se Židé snažili na poslední chvíli dostat přes 
francouzský přístav Marseille do Ameriky a zachránit si tak život. Petzold ovšem vyprávění umisťuje do 
zvláštní dystopie, jež má mnoho znaků současnosti, v níž německy hovořící postavy trčí nelegálně na 
francouzském území a toužebně čekají na víza do Mexika. Dostává se tak do oběhu i téma uprchlictví, exilu 
a některé další politické konotace k současnosti. O ně ale přes povrchní souvislosti a trochu na sílu 
přidávané postavy vposledku vlastně nejde. Hlavním tématem jsou tu existenciální témata spojená s 
podstatou identity a postavy, vržené do dramatických dějinných situací, s nimiž zápasí a jež je drtí. 
Tranzit je adaptací románu Anny Seghers a Christian Petzold si z něj pro svůj film půjčuje typicky literární 
vypravěčská gesta, včetně hlasu vypravěče. S nimi se snaží pracovat v jistém napětí vůči událostem, jak se 
odehrávají ve filmovém obraze, díky čemuž dostává film zvláštní onirickou strukturu, jež patří k jeho kladům. 
Zároveň ona velmi literární (a občas téměř divadelní) stylizace, vypjatá melodramatičnost a patos situací, 
způsobují že ona snaha po neobvyklé struktuře filmového tvaru může působit poněkud nemotorně 
starosvětsky. 

Tranzit bezpochyby patří mezi díla, jež mohou obohatit současný tuzemský kinematografický provoz o ne 
zcela obvyklé postupy filmového vyprávění, témata, atmosféru a potažmo divácký zážitek. Distribuční 
strategie je střídmá a střízlivá ve svém cíli uvést důstojně jeden ze zajímavějších evropských filmů 
uplynulého roku. Projekt si tedy dle mého soudu požadovanou podporu, jež není nijak přemrštěná, zaslouží.

Udělení podpory Doporučuji
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Hodnocená kritéria  

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Tranzit je pro mne filmem, který chce vyprávět především o svých postavách. Ty čelí historické situaci, 
zaplétají se a ztrácejí v ní. Konotace na současná politická a sociální témata jsou tu spíš další, trochu 
exotické valéry jinak čistokrevného melodramatu rodu Casablanca. 
Svojí kombinací populárního žánru a “vysoké kultury”, řadou narážek pro poučeného diváka, okázalou 
melancholií a vědomým lavírováním na hranici kýče je zajímavou výzvou pro diváka.  
Proto je zajímavým obohacení tuzemské filmové nabídky, i když můžeme být snadným terčem pro nejspíš 
oprávněné polemiky a jeho význam jako filmového díla v kontextu současné filmové tvorby chápu jako 
spíše menší. Kritéria Výzvy tudíž naplňuje. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Společnost Film Europe se již nějakou dobu věnuje kromě také kino-distribuci umělecky náročnějších titulů 
a má vzhledem ke svému aktuálnímu personálnímu obsazení nepochybně dost sil projekt realizovat.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Tranzit chápu jako zajímavý film, který chce být filozofujícím melodramatem, do jehož melancholie a 
nostalgie se divák může pohodlně zanořit, strávit v něm příjemný čas v kultivující lázni a osvěžen se 
zase vynořit. Nemyslím, že by přinášel nové nebo nečekané pohledy, témata nebo postupy. Jeho přínos 
z aktuálního hlediska je v rozšíření spektra nabídky forem, ale jeho význam z hlediska širšího mám 
tendenci vnímat jako nijak mohutný. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žádost je připravena srozumitelně a neobsahuje zřetelné rozpory. Lze ji tedy s úspěchem posoudit.

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené částky. Je stavěn spíše střídmě a počítá s nijak 
okázalým uvedením filmu. Výše požadovaného příspěvku je i s ohledem na další grantové zdroje 
střídmá a omezuje se jen na základní portfolio související s běžným uvedením titulu s limitovaným 
distribučním potenciálem. 

Pouze položka “Premiéra” mi není s ohledem na předpokládané uvedení v rámci Dnů evropského filmu 
zcela jasná.

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Distribuční a marketingová strategie počítající s uvedením v rámci Dnů evropského filmu je racionální a 
přiměřená ve svých cílech a očekáváních. Nijak nevybočuje z obvyklých postupů při distribuci artových 
děl.  
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7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Kredit žadatele je s ohledem na jeho historii a personální zajištění projektu velmi vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Milost 

Evidenční číslo projektu 2953/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 22.3.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Film vznikl v Polsko-Česko-Slovenské koprodukci a část filmu se natáčela v Čechách. 
Do příběhu filmu nás uvede jeho režisér - hlavní postavy filmy jsou jeho prarodiče, u kterých vyrůstal.  
Události se odehrávají v poválečném Polsku 1946, kdy je polskou tajnou policií zákeřně zavražděn jejich syn 
a rodiče se snaží pohřbít svého syna do klidného hrobu. Cesta k tomuto místu slouží režisérovi k zobrazení 
tehdejší situace v Polsku a k vykreslení lidských charakterů bez stereotypů a klišé. I pro rodičů je tato cesta 
zkouškou jejich vztahu. Režisér dokázal filmovými prostředky udržel napětí a tah vyprávění příběhu filmu. 
 
Distribuční strategie je dobře zvolena pro tento skvělý, svým námětem a formou festivalový film. První 
uvedení je na Febiofestu a následně na dvou menších festivalech a po té v polovině května distribuce do 
převážně jednosálových kin s PR podporou a podporou Polského institutu v ČR. 
Důležitý faktor finančního zabezpečení distribuce bude podpora Polského filmového institutu, která v době 
podání žádosti ještě nebyla jistá.  
 
Distribuce filmu Milost je žadatelem dobře připravena.  
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Skvělý scénář, skvělá režie, skvělé herecké výkony. Příběh vyprávěný vnukem hlavních hrdinů filmu 
ukazuje situaci v poválečném Polsku, způsoby práce polských tajných služeb UB, vykresluje lidské 
charaktery v mezních situacích bez stereotypních klišé. Vyrovnání se s pocitem vinou za nechtěnou účast 
na rodinné tragédii. 

Filmový jazyk Jana Jakuba Kolského je obohacující pro současnou českou distribuční nabídku.  
 
Distributor ve spolupráci s Polským institutem předpokládá některé projekce doplnit besedou s historiky. 
Uspořádání masterclass s režisérem. Záměrem jsou projekce na univerzitách.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Tým společnosti Pilot Film, který bude zajišťovat distribuci filmu Milost je dostatečně zkušený. Tým se 
rozšířil o Kristýnu Haklovou, která má zkušenosti s distribucí filmů ve společnosti Film Europe. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Film Milost prostřednictvím událostí, které prožívají hlavní postavy (běžní občané), zobrazuje situaci po 
druhé světové válce v Polsku velmi působivým filmovým jazykem. Polsko je jedním z našich nejbližších 
sousedů, ale moc neznáme co pro obyčejné Poláky znamenala změna hranic po 2. světové válce a 
dostání se do mocenského vlivu Sovětského svazu.  
Film byl uveden na několika festivalech (Montreal, Gdyn...) 
Záměr distribuovat film Milost naplňuje danou výzvu jak po stránce kvality filmu, tak jeho předložené 
distribuční a marketingové strategie. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Projekt obsahuje všechny přílohy. Je sepsán srozumitelně a koncepčně. Jednotlivé přílohy neobsahují 
rozpory a obsahově na sebe navazují – marketingová strategie a rozpočet projektu.  

 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Položky rozpočtu jsou adekvátní k marketingové strategii a rozpočet je doplněn vysvětlujícím 
komentářem.  
Důležitou položkou finančního zajištění projektu je podpora ze strany Polského filmového institutu, která 
v době podání žádost byla otevřená.  
Výše požadované podpory je adekvátní, je 36% celého rozpočtu nákladů na distribuci. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Film je festivalového charakteru a s tím distribuční strategie pracuje. 
Film vstupuje do distribuce s podporou festivalu Febiofest a jeho regionálními projekcemi. Ještě před 
premiérou 16. 5. 2019 bude uveden na dvou menších festivalech Na Hranici v Těšíně a v Brně na 
Kocham film, jejich diváci se na polské filmy těší. Distributor uspořádá předpremiérou v místě natáčení 
v Jeseníkách. Všechny tyto projekce slibují mediální odezvu a tak i šanci aby si filmu včas všimli 
potencionální diváci, kteří nemají šanci vidět film na výše zmíněných projekcích a neberou film jen jako 
zábavu, ale vyhledávají dobrý filmový jazyk a chtějí se prostřednictvím filmu něco dozvědět. 
 
Časový harmonogram je dobře nastaven. 
 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Pilot Film je od roku 2015 distributorem festivalových a náročnějších filmů jak hraných tak 
dokumentárních. Rozšiřuje a kultivuje jimi českou distribuční nabídku. Jeho současné distribuční a 
marketingové strategie jsou kreativní. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Milost 

Evidenční číslo projektu                                     2953/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 18. 3. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Distribuční společnosti Pilot Film s.r.o. žádá o podporu koprodukčního filmu Milost, jehož minoritním českým 

koproducentem je její sesterská společnost Mimesis. Milost vypráví příběh z poválečného Polska, ve kterém 

se rodiče zastřeleného nepřátele nového režimu snaží zachovat si aspoň trocha důstojnosti a náležitě  

svého syna pohřbít.  

 

Režisérem filmu je jeden z nejoriginálnějších polských tvůrců – režisér a scénárista Jan Jakub Kolski, jehož 

filmy se vyznačují výjimečnou uměleckou stylizací. Výjimkou není ani film Milost, částečně natáčený i 

v České republice. Výroba filmu byla podpořena - jako minoritní koprodukce - Státním fondem 

kinematografie.  

 

Polský film má v ČR dlouholetou tradici a vždy se těšil velké oblibě klubových diváků. Jan Jakub Kolski je 

jedním z tvůrců, kteří divákům přinášejí ty nejvyšší filmové kvality. Milost je však také typický film pro 

náročného diváka a nelze u něj očekávat nijak vysokou návštěvnost.  

 

 

Spojení sil s Febiofestem, kde bude film uveden ještě před distribuční premiérou, a využití ohlasů a 

plánované návštěvy režiséra pro PR může návštěvnost pozitivně ovlivnit.  

 

Distribuční i marketingová strategie je přiměřená typu filmu, projekt je připraven k realizaci.  

 

.  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Milost je vysoce kvalitní filmové dílo, jak po stránce vizuální, tak tematické. Zabývá se důležitým 

historicko-politickým tématem, odráží situaci, která byla společná pro nově vzniklé komunistické režimy 

po 2. světové válce. Na tuto složitou dobu a její specifika se autor dokázal podívat neschematickým 

pohledem a poukázat na její paradoxy.  

 

Režisér filmu Jan Jakub Kolski patří dlouhodobě k nejoriginálnějším a nejzajímavějším filmařům v Polsku a 

je pozitivní, že se jeho nový film, který je doma v Polsku vysoce oceňovaný, dostane i k českému 

divákovi, zejména milovníkům polského filmu a náročnějšímu publiku.  

Navíc je film natočen v české koprodukci, částečně v českých lokacích a za účasti domácích filmařů.  

 

Pozitivní je, že byl film vybrán i do programu nadcházejícího Febiofestu, a ještě před distribuční premiérou 

se tak stane předmětem zájmu a PR. 

 

Distributor plánuje v rámci práce s publikem, spolupracovat s polskými centry a historiky, kteří divákům, 

odborně přiblíží dobu, ve které se film odehrává.  

 

Film splňuje cíle a kritéria výzvy. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Realizační tým tvoří profesionálové ve svém oboru, se zkušeností s propagací a distribucí náročné 

kinematografie a know-how v oblasti sociálních sítí.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Milost, jak už bylo řečeno, je nepochybně přínosem jak pro českou, tak evropskou kinematografii – 

zejména svým tematickým návratem do doby, která se týká nejen Polska, ale mnoha dalších evropských 

států. Kolski poukazuje na ironii této historické doby – kdy se může „osvoboditel“ stát největší hrozbou a 

původní nepřítel spojencem. Důležitým tématem filmu, které je všelidské velice aktuální i v dnešní době, 

je téma lidské důstojnosti. 

 

Ačkoli je téma filmu vážné a náročné, nechybí v něm ani humor a nadsázka, jak v narativní, tak obrazové 

rovině filmu. Forma road-movie otevírá možnosti pro originální vizuální stylizaci s prvky magického 

realismu, typickou pro filmy tohoto tvůrce. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je po formální stránce úplná a srozumitelná, její přílohy neobsahují rozpory ani protichůdné 

informace.  
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je transparentní, neobsahuje nepřiměřené částky. Obsahuje zejména náklady spojené s českou 

verzí a propagací filmu, která je pro tento typ filmu odůvodněná. Výše nákladů je jasně vysvětlena 

komentáři k rozpočtu. 

Finanční plán se mi zdá být realistický – počítá se i s podporou Polského filmového institutu, jejíž získání je 

vzhledem k významnosti tvůrce i ocenění filmu v Polsku pravděpodobné.  

 

Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie je přiměřená a vhodná pro tento typ filmu – zaměřuje se na poměrně 

malou skupinu diváků artových a festivalových filmů a milovníků polského filmu. Pozitivní je plán žadatele 

pracovat speciálním způsobem s cílovou skupinou středoškoláků a využít film k edukačním cílům. 

Nastartování propagace a distribuce uvedením filmu na Febiofestu – za účasti tvůrců – dává následné 

návštěvnosti filmu větší šance.  

Harmonogram projektu je realistický a zvládnutelný.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Distribuční společnost Pilot Film je poměrně mladá a jejím původním cílem bylo distribuovat zejména filmy 

z produkce sesterské společnosti Mimesis Film. Jan Macola, který je tradičním producentem filmů Petra 

Václava, vede obě společnosti. Kino U pilotů si za krátkou dobu získalo popularitu zejména u diváků 

náročných hraných i dokumentárních filmů.  

Film Milost svým zaměřením do profilu distributora zcela spadá.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Univerzity a svoboda 

Evidenční číslo projektu 2955/2019 

Název žadatele BONTONFILM a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocky 

Datum vyhotovení 19.3.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Angažovaný dokumentárny film režisérskej dvojice Vít Janeček a Zuzana Piussi nahliada na súčasný stav 

predovšetkým domácich univerzít, na vzťah vysokého školstva a spoločnosti a na jeho postupnú zmenu, ku 

ktorej dochádza práve z hľadiska zmien "trendov" v nej. Autor/rozprávač Janeček sa však zameriava 

výhradne na negatívne prvky, vplyvy, pričom zabúda poukázať na akýkoľvek pozitívny príklad. S podporou 

svetových autorít (vo filme sa predstaví napr. Noam Chomsky) navodzuje atmosféru absolútneho rozkladu 

vysokého školstva. Film teda možno vnímať jedine ako subjektívnu výpoveď, ktorá je vhodná na prípadnú 

ďalšiu diskusiu. Týmto smerom je vedená aj predkladaná komunikačná stratégia distribútora. Zameranie sa 

výhradne na vysokoškolsky vzdelaných ľudí, na konkrétne univerzitné mestá s ponukou konkrétnych mien 

diskutujúcich odborníkov. To je rozhodne správna a jediná cesta. 

Film nepotrebuje klasickú kino-distribúciu, pretože pre podobný typ angažovaného dokumentu neexistuje 

dostatočný počet divákov. A určite by som vynechal orientáciu na stredoškolákov, ktorých je zbytočné ubíjať 

podobným diskurzom bez uvedenia pozitívnych protiargumentov. 

Distribučný projekt Univerzity a svoboda je aj napriek výhradám vhodný pre istý typ menšej, skôr 

alternatívne zameranej distribúcie a tým, že spĺňa podmienky výzvy, odporúčam jeho podporu. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Dokumentárny film Univerzity a svoboda režisérskej dvojice Víta Janečka a Zuzany Piussi angažovane 

predstavuje tému vysokého školstva a jej temné stránky spojené s neoprávneným rozdávaním titulov či 

bezdôvodnými vyhazovmi. Dôvodom vzniku filmu, evidentného aj zo samotného rozprávania, sú práve 

mnohé kauzy spojené s domácim vysokoškolským prostredím. Keďže Vít Janeček je jednak 

rozprávačom/autorom filmu a jednak aj jedným z "poškodených" v spore na FAMU, musíme použiť slovné 

spojenie angažovaný dokument. Toto označenie omnoho vhodnejšie reflektuje osobnú/osobnostnú rovinu, 

ako všeobecný trend vysokého školstva. Pokojne by sa dalo napísať, že dokonale pokrýva jednu stranu 

témy, bez toho, aby akokoľvek polemizoval s vyslovenými argumentami, ktoré takmer výhradne prezentujú 

univerzity a vzdelanie získané na nich ako niečo negatívne.  

Zároveň však tento dokument treba brať práve ako subjektívnu výpoveď, aj keď na druhej strane tú režisér 

rámcuje všeobecnými poznatkami o Univerzitách, či negatívnych trendoch súčasnosti vyslovenými 

poprednými svetovými osobnosťami ako napr. Noamom Chomskym. 

A tým, že ide o subjektívnu výpoveď, tak táto snímka nepotrebuje nutne ísť do bežnej kino-distribúcie. 

Mierne to vyplýva aj z predloženej distribučnej stratégie, aj keď v nej sa akoby predkladateľ nevedel presne 

rozhodnúť, akým smerom sa vydá. Podrobne sa totiž oveľa viac venuje stratégii alternatívnej distribúcie. No 

na strane druhej marketing má rozbehnutý takmer ako na komerčný titul. 

Pričom zameranie sa na univerzitné mestá, či dokonca konkrétne školy a miesta, ktoré vedia pracovať s 

politickými témami je absolútne správne. K tomu správne distribútor ponúka zoznam potenciálnych hostí z 

rôznych odborov. Diskusia a polemika je pri podobnom type filmu esenciálna. Len v následnej debate po 

skončení filmu sa môže ukázať skutočná hodnota aj samotného dokumentu. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autorská režisérska dvojica Vít Janeček a Zuzana Piussi má za sebou niekoľko úspešných 

dokumentárnych filmov, takmer vždy na veľmi aktuálne spoločenské témy. Témy, ktoré často rozdeľujú 

spoločnosť a oni sa snažia priniesť svoju trošku do zmesy rôznych názorov a nálad, resp. usporiadať 

rôznorodosť názorov do jedného celku, na základe ktorého sa dá viesť polemika.  

Tento projekt nie je výnimkou a Vít Janeček, ako jedna z dôležitých figúr filmu, bude musieť byť často 

(ideálne vždy) prítomný na následnej diskusii spojenej s filmom, čo má v pláne aj distribútor. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Je komplikované hodnotiť podobný typ dokumentu z hľadiska jeho prínosu akejkoľvek kinematografii. Určite 

pomáha otvárať veľmi dôležitú tému, ktorá sa v podobe autorskej výpovede dostane k angažovanému 

divákovi. Určite teda rozširuje ponuku domácich kín. Obohacuje teda skôr kultúrny priestor o ďalšiu tému, o 

ktorej by sa malo diskutovať v mnohých spoločenských kruhoch, nielen v tých politických. 

Aj napriek tomu, že neobohatí formálnym či akýmkoľvek iným spôsobom kinematografiu, určite spĺňa 

kritériá výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žiadateľ predložil už tradične plnohodnotne vyplnenú žiadosť so všetkými informáciami relevantnými pre jej 

ohodnotenie. Vcelku jasne štrukturuje svoje stratégie - marketingovú, distribučnú.. - na základe, ktorých sa 

dá bez problémov ohodnotiť smerovanie distribútora z hľadiska tohoto filmu a želané ciele. (Z hľadiska 

predpokladanej návštevnosti spolu asi nebudeme súhlasiť, pretože predpoklad 5tis. divákov pre podobný 

titul je vskutku veľmi optimistická predpoveď.) 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Predkladaný rozpočet je transparentný a obsahuje vcelku jasne zadefinované položky, ktoré sú častokrát, 

na miestach, kde je to možné, rozpočítané na kusy a okomentované, čo je určite pozitívne. Zároveň 

neobsahuje žiadne neodôvodnené čiastky, aj keď celý rozpočet je dosť vysoký na to, o aký typ filmu sa 

jedná, či pre akú úzku cieľovú skupinu je určený (čo uznáva sám distribútor). Čiže navrhujem znížiť čiastky 

adresované napríklad na propagáciu. Sústrediť sa na online (keď je pre podobný typ projektu aj podľa slov 

predkladateľa najvhodnejší) a neísť zbytočne aj do printu a pod. 

Takisto viac než 100tis. na debaty a besedy je vysoká čiastka, ktorá jediná v rozpočte pôsobí bez 

vysvetlania veľmi tajomne. 

Celková požadovaná čiastka takmer pol milióna korún je pre podobný projekt predimenzovaná. Navyše, ak 

to v podstate celé má ísť zo SFK - čím sa v podstate veľmi jednoducho dá zhrnúť Finančný plán. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt má dobre vypracovanú komunikačnú aj distribučnú stratégiu. Má určené konrétne dátumy premiéry 

a takisto aj prípadných ľudí, ktorí by mali vystupovať ako diskutujúci po ukončení projekcií. Takisto vie kde a 

akým spôsobom bude film propagovať. Všetky predkladané stratégie sú prepracované, aj keď budem 

opakovať, že pre tento typ projektu nie všetky nevyhnutné, predovšetkým tie orientované na propagáciu.  

 

Veľmi problematickým vidím zameranie sa na stredoškolského študenta. Bez toho, že by mal akúkoľvek 

skúsenosť, chcú predkladatelia projektu demonštrovať naplno dezilúziu vychádzajúcu z momentálneho 

stavu niektorých univerzít, pričom je evidentné, že to nie je problém všetkých univerzít nielen sveta, ale ani 

tých v Českej republike. Áno, o tomto probléme treba diskutovať, treba s ním prichádzať k vysokoškolákom 

či k ľuďom s ukončením univerzitným vzdelaním, aby sa hľadali (snáď aj) konkrétne riešenia, no absolútne 

si nemyslím, že by študenti stredných škôl či začínajúci vysokoškoláci mali byť primárnou cieľovou skupinou 

tohto dokumentu. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bontonfilm a.s. pravidelne a systematicky pracuje nielen s medzinárodnými mainstreamovými hitmi, ale aj 

domácimi filmami (aj tými minoritnými, čoho príkladom môže byť aj tento dokument), ktoré prináša nielen do 

kina ale aj na DVD a internet. Má za sebou niekoľko úspešných dekád výhradne v oblasti distribúcie a preto 

nie je nevyhnuté hodnotiť jeho kredit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Univerzity a svoboda  

Evidenční číslo projektu 2955/2019  

Název žadatele Bontonfilm a.s.  

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D. 

Datum vyhotovení 18. 3. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Film má velmi důležité a společensky aktuálně rezonující téma, otevírající otázky 
zásadní povahy. Jde o soudobé možnosti osobního vztahování se k hodnotám 
nezávislého a v hlubším smyslu slova pravdivého poznávání – a v neposlední řadě 
také projevování se - v rámci univerzitního prostředí, a to bez hrozby toho či onoho 
druhu postihu. 
Dokumentární snímek Zuzy Piussi a Víta Janečka se pokouší analyzovat právě krizi 
základních lidských hodnot jako je původní, přirozená – společensko-politicky ještě 
nezdevastovaná - svoboda, pravda a láska. Na konkrétních případech zobrazuje, 
kterak dochází v současné době k tomu, že se nezávislé kritické myšlení stává 
nežádoucí tím dílem, jak sílí tlaky vytvářet z univerzit jakési obdoby komerčně 
prosperujících firem. Snímek ukazuje, jak je ono dnes často extrémně vzývané 
kritérium úspěchu ošidné a rozmanitými způsoby nebezpečné; a ukazuje také, co 
všechno v naší masové kultuře představuje stále reálnější a konkrétnější devalvaci 
doopravdy smysluplného vzdělávání.  
Osobně vnímám snímek „Univerzity a svoboda“ jako neobyčejně podstatný, ba 
průkopnický prolog k otevření velmi potřebné společensko-politické debaty, o kterou 
také autorům filmu především jde. Její zacílení je velmi široké: od studentů 
posledních ročníků středních škol přes studenty na univerzitách až po kantory 
základních, středních a vysokých škol. Na jedné straně bych uvítal místy ještě 
hlouběji analytičtější a zevrubnější přístup, na straně druhé však chápu,  že autoři se 
pokoušejí ukázat problematiku v co největší komplexnosti v rámci relativně krátkého 
filmového tvaru.   
Předkladatelé požadují po mém soudu velmi přiměřený, poměrně nízký finanční 
vklad; je na místě upozornit, že právě takový vklad může však výrazně napomoci 
zahájení velmi potřebné a kvalitní celospolečenské debaty. Vzhledem ke kreditu 
žadatele, dosavadní tvorbě obou autorů a společenskému významu látky doporučuji 
žádost ke schválení. Nenacházím žádné výrazné nedostatky v úrovni námětu, ve 
zvoleném realizačním principu, ani v metodologickém východisku. 
  

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Film poukazuje podnětně a velmi nápaditě na nebezpečnou provázanost 
vysokoškolského prostředí s celkovým dost tristním stavem naší společnosti, kterou 
Karel Kryl v devadesátých letech – tedy v době, kdy se formovala - nenazýval 
demokracií, nýbrž„demokratůrou“. Jestliže svoboda poznávání a projevů bývala 
neodmyslitelnou součástí univerzitního prostředí, v dnešní době se setkáváme 
s jevem, který je se svobodomyslnými tradicemi v příkrém rozporu a bývá občas 
nazýván „neonormalizací“. Tak nebo tak, naše dnešní realita nepochybně vykazuje 
určité konkrétní podobnosti s totalitářsky znormalizovanou společností kupříkladu 
husákovského typu.  
Určitou drobnou kritickou výhradu bych měl jen k tomu, že autoři filmu chytají na můj 
vkus až příliš „zajíců najednou“. Leckteré z motivů a témat snímku by si totiž po mém 
soudu zasloužily zevrubnější a hlubší analýzu. V tomto filmu se problémy, řekl bych, 
spíše velmi zajímavě a inspirativně naznačují. To ovšem v kontextu našeho 
soudobého společensko-politického a kulturního života, který na kritickou sebereflexi 
tak často rezignuje, vůbec není málo. Věřím, že podpora snímku „Univerzity a 
svoboda“ umožní vznik dalších podobně orientovaných filmových děl, které začnou 
ještě výrazněji analyzovat samotné kořeny zla, ohrožujícího svými „trendy praktikami“ 
samotnou podstatu svobodné a pravdivé lidské existence. (Mimochodem, jeden 
z takových filmů v současnosti dokončuje Karel Vachek; jeho pět a půl hodiny dlouhý 
opus „Komunismus“ se soustředí mimo jiné právě na analogie v chování 
předlistopadové „bolševické“ a dnešní „rádoby liberální“ vládnoucí politické garnitury. 
Také ve Vachkově „Komunismu“ je věnován poměrně velký prostor tématu „svobody 
na univerzitní půdě“). 
Předložená žádost je plně v souladu s prioritami výzvy. Ztotožňuji se s věcnou 
argumentací předkladatelů, usilujících o vyvolání konstruktivní celospolečenské 
diskuse kulturně-politické povahy. 
 
 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Předložený projekt obohacuje českou distribuční nabídku o kvalitní titul, který otevírá 
zcela zásadní téma. Distributor je připraven využívat veškerých distribučních kanálů, 
jež budou současně efektivně zaměřené na skupinu diváků, kteří jsou s tématem 
spjati: studenti posledních ročníků středních škol, studenti vysokých škol plus 
pedagogové. Ti všichni představují početnou cílovou skupinu, kterou může dané 
téma aktivizovat. Distributor předpokládá rovněž distribuci v prostoru mimo kina, 
organizování besed a následné využití VOD platforem.  
Distribuční strategii považuji za skutečně velmi dobře promyšlenou. Projekt naplňuje 
kritéria a cíle výzvy. Jedná se o kvalitní filmový počin, který otevírá konstruktivní 
reflexi patologických jevů v naší společnosti. Je také na místě dodat, že autoři-
dokumentaristé se danému tématu věnují dlouhodobě a usilují přitom o zahájení 
velmi potřebné celospolečenské diskuse. 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Personální zajištění projektu je vynikající a nepochybně nadprůměrné. Vít Janeček i 
Zuzana Piussi jsou zkušení filmoví profesionálové, kteří patří ke špičce dokumentární 
kinematografie – a to jak z hlediska filmového řemesla, tak intelektuálně-citovou 
hloubkou svých reflexí a postřehů především na téma společensko-politického a 
kulturního dění, jemuž se ve své tvorbě dlouhodobě věnují.     

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Dokumentární film „Univerzity a svoboda“ můžeme vnímat jako zástupce širšího 
proudu snímků usilujících o konstruktivní kritiku naší společnosti. Film apeluje na 
otevření veřejné diskuse o tématu, které je zcela zásadní pro fungování tuzemské 
demokratické společnosti. Tomu je uzpůsobena i distribuční strategie, která cílí na 
studenty a pedagogy. Součástí distribuční strategie je organizování besed 
s renomovanými odborníky na dané téma, kteří ve filmu vystoupili. Vzhledem ke 
společenské naléhavosti výpovědi filmu považuji uvedení projektu v širší distribuci (v 
konfrontaci s publikem) za neobyčejně podstatné. V tomto případě nemůže totiž 
exploatace filmu vystačit s pouhým  uvedením na televizních obrazovkách. Po 
stránce filmově-skladebných postupů odpovídá snímek inspirativní argumentační 
rovině, která se opírá o dlouhodobý sběr materiálu. Jeden z autorů filmu přidává 
k tématu i linii vlastní profesní zkušenosti – což může být sice vnímáno ambivalentně, 
já to nicméně považuji za relevantní. Po mém soudu by si tato linka naopak 
zasloužila ještě víc prostoru, pokud jde o konkrétní argumentaci obou stran konfliktu. 
  
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost je koncipována podrobně, přehledně a srozumitelně, takže umožňuje 
komplexní zhodnocení předloženého projektu. Nemám kritických připomínek. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
 Rozpočet i finanční plán jsou dobře připravené. Nepovažuji je za nikterak 
přemrštěné. Struktura nákladů je transparentní a logicky rozvržená. Za lehce 
nastřelenou považuji snad jen částku poštovného – 15 000 Kč. To je ovšem 
v celkové výši rozpočtu jen pouhý detail. Výrazná část rozpočtu je věnována 
úhradám honorářů v rámci besed přidružených k projekci filmu – to je ovšem 
s ohledem na důraz věnovaný právě tomuto způsobu šíření pochopitelné a správné. 
Vzhledem k celkovému rozpočtu a distribučnímu záměru shledávám výši 
požadované dotace jakožto zcela přiměřenou.  
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu ŽÁBY BEZ JAZYKA 

Evidenční číslo projektu 2956/2019 

Název žadatele Cineart TV Prague 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 2.4.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žadatel společnost CINEART TV PRAGUE předložil projekt na podporu distribuce filmu 
scénáristky a režisérky Miry Fornay ŽABY BEZ JAZYKU, který je pozoruhodným filmovým 
projektem, experimentálního charakteru, zcela neobvyklý v české kinematografie. Film má 
vysoké festivalové ambice a lze s určitostí předpokládat, že bude mezinárodně tak úspěšný, 
jak předchozí filmy režisérky. 
 
Žádost společnosti byla předložena ve standartní formě a pro potřeby komplexní expertní 
analýzy je vyhovující. 
 
Rozpočet je transparentní, obsahuje standartní položky, v žádné položce není kalkulováno 
s nadměrnou sumou. Finanční plán je přijatelný. Předložený projekt lze po finanční stránce 
hodnotit jako vysoce reální a racionální. 
 
Distribuční a marketingová strategie byla vypracována promyšleně a na dobré úrovni. 
Předložená distribuční a marketingová strategie může být v plné míře realizována a napomoci 
i k úspěšnému naplnění předloženého projektu. 
  
Kredit distribuční společnosti CinemArt je zárukou úspěšné realizace projektu. 
 
Předložený projekt odpovídá cílům podpory a kritériím Výzvy Distribuce filmu č.2018-3-2-19A 
a udělení dotace je obhájitelné. 
 
  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Celovečerní film ŽÁBY BEZ JAZYKA scenáristky a režisérky Miry Fornay je pozoruhodný 
filmový projekt experimentálního charakteru, zcela neobvyklý v české kinematografii. 
Režisérka tímto filme navazuje na svoji předchozí tvorbu a z jejího díla lze přečíst odkazy na 
československou filmovou tvorbu šedesátých let minulého století. Film zaujme nejenom svou 
formou, ale i poselstvím, které je zejména v současné době velice aktuální.  Ve formě 
podobenství, přes příběh hlavního hrdiny, metaforicky se zaměřuje na násilí všeho druhu, 
rozklad rodiny, negativní dědictví z dětství, pokřivené mezilidské vztahy a na až patologické 
stavy hlavních hrdinů. Přes velice komplikovanou výstavbu filmového příběhu režisérka 
neztratila jeho dějovou linii a podařilo se ji zdárně dovést do konce. Film umocnili i 
přesvědčivé herecké výkony hlavních představitelů. Přes tvrzení žadatele, že je film natočen 
formou počítačové hry, toto podobenství jsem ve filmu nezaznamenal. Dá se říct, že jediným 
rušivým prvek ve filmu je ne zcela zvládnuté prolínání vzájemné koexistence mezi herci a 
neherci. Především „sbor žen“ působí nejenom neprofesionálně, ale v některých momentech 
až rušivé. Rovněž jeho role ve filmu je nevyrovnaná, po prvotním širokém nasazení se 
postupně v průběhu příběhu potlačuje, až skoro zaniká. Navzdory skutečnosti, že jde 
především o festivalový film, jeho uvedení v síti kin určité zkvalitní distribuční nabídku 
českých filmu a je posílením žánru, se kterým se v kinech diváci mají možnost setkávat jenom 
sporadicky. Vzhledem k samotnému charakteru filmu, však nelze očekávat rozsáhlý divácky 
zájem. Předložený distribuční projekt je vypracován na velice dobré úrovni a má potenciál 
dlouhodobého fungování. Podařilo se spojit charakter filmu s distribuční strategii, která 
předpokládá rovněž zaměření na kina, které navštěvují náročnější, jako i na art house 
zaměřený návštěvníci, kteří budou mít možnost diskutovat s tvůrci filmu jak o jeho formě, tak 
i obsahu. Případnou podporu předloženého projektu lze jednoznačně vnímat jako 
odůvodněnou. Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy – Distribuce filmu, zejména v oblasti 
posílení českého filmu a zejména v oblasti náročných kinematografických děl v distribuční 
nabídce.  
 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí team předloženého projektu tvoří zkušení pracovníci distribuční společnosti CinemArt 
s dlouhodobým působením v oblasti filmové distribuce. Jsou vytvořeny všechny předpoklady, 
aby byl projekt úspěšné realizován. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film ŽÁBY BEZ JAZYKA, jak již bylo výše uvedeno, určité bude přínosem jako pro současnou 
českou kinematografii tak i z hlediska evropské filmové tvorby. Režisérka filmu má 
mezinárodní renomé, čeho dokladem je i fakt, že film již v průběhu scenáristické přípravy, 
získal zahraniční granty a podporu Eurimages. Film má vysoké festivalové ambice, producent 
se snaží o uvedení filmu na mezinárodních filmových festivalech v Cannes případně v 
Benátkách a lze s určitostí předpokládat, že film bude mezinárodně tak úspěšný, jako 
předchozí filmy režisérky Fornay. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost společnosti Cineart TV Prague byla předložena ve standartní formě plně dostačující 
pro podrobnou expertní analýzu. K žádosti byl připojen popis projektu, čestné prohlášení 
žadatele k projektu, marketingová a distribuční strategie projektu, prezentaci činnosti 
žadatele o podporu, rozpočet, finanční plán a realizačním harmonogramem. Vzhledem 
k tomu, že žadatel nebude sám distribuovat film k žádosti předložil smlouvu o filmové 
distribuci, prezentaci distribuční společnosti CinemArt a rozpočet distribuční společnosti. 
Předložené materiály jsou úplné a je možné je pozitivně hodnotit. Navržený projekt je 
v souladu s cílem a kritérii Výzvy SKF č. 2018-3-2-19 A. 
 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet předpokládá plánované náklady na realizaci projektu v celkové sumě 
450 000 Kč. Jednotlivé položky jsou kalkulovány podle obvyklých cenových relací při 
distribuci filmu tohoto typu. V žádné položce není kalkulováno s nadměrnou sumou. Žadatel 
nevyužil možnost zápočtu režijních nákladů. Finanční plán předpokládá pokrytí nákladů ze 
dvou zdrojů – vlastní vklad žadatele ve výši 300 000 Kč tj. 67 % z celkových nákladů a 150 000 
Kč podpora Státního kinematografického fondu. K datu podání žádosti o podporu 
kinematografie výše finančního zajištění představuje 67 %. Předložený projekt lze po finanční 
stránce hodnotit jako vysoce reální a racionální.  Žadatel v rámci předpokládaných výsledků 
distribuce plánuje sice poměrně vysokou částku 1 800 000 Kč, která se skládá z příjmu 
kinodistribuce v ČR (8 000 diváků- 800 000 Kč), v SR a v dalších zemích (5000 diváků- 600000 
Kč), z VOD (100 000 Kč) a z TV a zahraničních festivalů (300 000 Kč), ale co se týče 
kinodistribuce, je nutné z předpokládaných odhadů příjmů ještě odečíst podíl kina a DPH 
jako i fee distributora. Předpokládané čisté příjmy žadatele jsou nastaveny na 420 000 Kč.  
 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Žadatel vypracoval distribuční a marketingovou strategii promyšleně a koncepčně. Termín 
nasazení do kin je zatím stanoven na 18.10.2019.Distributor počítá především s nasazením 
filmu do jedno sálových kin, a do kin, které mají potenciál pracovat s diváky. Ve výhledu je i 
možnost uvedením v některých multikinech. Projekt má nastaveny základní cílové skupiny, 
na které zaměřil předloženou strategii. Obsahuje předpoklad spolupráce s Českou televizi 
(uvedení spotu, reportáže, rozhovory), s ČRo, Rádiem 1 a rádiem Wave, s programovými a 
filmovými magazíny. V internetové kampani se strategie zaměřuje na internetové 
zpravodajské portály, filmové portály a kulturní web magazíny. Projekt počítá s diskusemi 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Žáby bez jazyka 

Evidenční číslo projektu  
2956/2019 

Název žadatele Cineart TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy David Čeněk 

Datum vyhotovení 28.3. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žádost na podporu distribuce filmu Žáby bez jazyka nelze bohužel doporučit k podpoře především 

z formálních důvodů. Některé přílohy jsou připraveny příliš všeobecně nebo jsou diplomaticky řečeno 

matoucí do té míry, že vzbuzují pochybnosti o skutečných motivacích žadatele. 

 

 

Konkrétně jde například o marketingovou strategii a o finanční plán, u jejichž čtení lze dost dobře získat 

dojem, že propagaci filmu bude věnována příliš banální pozornost, což ale nevytváří důvody pro státní 

podporu. Nicméně nedostatky jsou i v dalších přílohách, celkově je pak poněkud věcí náhody, kdy se podaří 

v materiálech, které žadatel poskytnul, najít relevantní informaci. 

 

Navíc tento filmový snímek je především svou dramaturgií vyprávění hraničním dílem, které by si 

doprovodný komentář (právě například formou originální distribuce) zasloužilo bez ohledu na naše 

subjektivní estetické hodnocení. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt distribuce filmu Žáby bez jazyka je prezentován jako výrazně odlišné dílo od obvyklých distribučních 

titulů, avšak v žádosti se to nijak výrazně neprojevuje. Ačkoliv zaštiťující společnosti jsou dostatečně 

profesionální, není z žádosti a jejích četných příloh příliš jasné, v čem se takové know-how projeví.  

Samotný film shledávám velmi problematickým a poněkud uzavřeným do sebe (formálně i esteticky se snaží 

si vystačit sám se sebou, aniž by se v něm skutečně odrážela herní taktika a narace). V osvěžujícím 

momentu, kdy hlavní hráč změní svého avatara, nakonec stejně nedojde ke zlomu – dramaturgicky ani 

scenáristicky. Je sice jasné, že jde v prvé řadě o domácí násilí, ale ostatní zápletky a herecké výkony spíše 

odkazují k „amatérskému experimentálnímu velkofilmu“, což by byla skvělá kombinace, kdyby tomu tak bylo. 

Takto zůstávají Žáby bez jazyka možnou platformou pro diskuzi. Umělecky jde spíše o hledání. 

Dramaturgicky je projekt distribuce poněkud bezkoncepční, budeme-li tam hledat něco jiného než obvyklé 

marketingové postupy.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nedokážu na tuto část odpovědět, protože projekt zajišťují především produkční či distribuční společnosti a 

konkrétní jména osob nejsou nijak specifikována. Jsou sice zmíněna jako součást portfolia, ale co budou 

osoby konkrétně dělat kromě své obvyklé činnosti v rámci společnosti, jejímiž jsou zaměstnanci…?  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V případě předkládaného snímku je přínos a význam spíše téma k diskuzi. U zahraničního dopadu jsem velmi 

skeptický, obdobné filmy jsem již viděl – tedy založené na principu počítačové hry na půdorysu společensky 

ožehavého tématu. V českém prostředí je to film ojedinělý, obávám se ale, že jeho výsledná podoba vzbuzuje 

mnoho pochybností o alespoň částečném naplnění cíle.  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z výše i níže uvedených důvodů považuji žádost za neúplnou. Ačkoliv je její součástí množství příloh, 

postrádám srozumitelně, věcně, konkrétně, jasně, promyšleně a odborně hutně popsané motivace, záměry, 

cíle a postupy žadatele a producenta. B1, B1B jsou poněkud mechanicky vyplněné formuláře. B3 je jedinou 

přílohou, z niž lze získat relevantní informace, což ale nestačí. Je skutečně škoda, že distributor (viz můj 

komentář níže) a producent nepopsali v jednom odstavci vlastní motivace. Výčet všech filmů, na nichž se 

podíleli, je spíše matoucí. CINEMART má tak široký rozptyl, že je spíš s podivem, co jí může zaujmout na 

filmu Žáby bez jazyka.  

Cineart TV Prague produkuje vše od Renče, Svěráka přes Chytilovou po Sedláčka a Jařaba. Takže jediné, 

co z toho lze vyčíst, je, že se naprosto logicky snaží prosadit na trhu, ale v rámci kontextu této žádosti by 

prostě bylo vhodné vědět, v čem vidí rozdíl pro své portfolio mezi produkci Žab bez jazyka a Křídel Vánoc. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Součástí žádosti jsou tři přílohy (B1A, B7 a B8), které se týkají rozpočtu. Bohužel musím konstatovat, že ani 

jeden z dokumentů mi nepodal jasnou informaci, na co by měly být peníze využity. B1A je poněkud matoucí, 

protože v hlavičce je uvedeno Film: Hmyz, Release Date: 19.02. 2018. Jde pravděpodobně o omyl, kdy 

žadatel zapomněl přepsat název filmu. Jako cílová skupina jsou uvedeni fanoušci artových filmů, což zase 

neodpovídá informacím z přílohy B1B. B7 je pak „nahození“ částek, pod kterými si můžeme představit 

všechno od pedagogických materiálů po opulentní večírek. B8 je pak pouze přehled všech podpor a vlastních 

zdrojů. Musím tedy konstatovat, že nevím, co mám zde posuzovat a na co by finanční prostředky byly 

vynaloženy. Jen premiéra filmu je naceněna na 101.000,-Kč, což jsou 2/3 požadované částky. Obávám se, 

že přípravu rozpočtu a finančního plánu žadatel poněkud podcenil.  

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Marketingová a distribuční strategie (příloha B1B) je standardním soupisem obvyklých nástrojů. Zde jde tedy 

skutečně i o soupis nápadů, u nichž evidentně ani žadatel nemá jasno, jak k nim přesně přistoupí (např. cílit 

na tradiční kina a na projekce mimo prostor kinosálu – jak přesně?). Nebyl jsem asi schopen vyčíst z žádosti, 

zda bude nějak využita proklamovaná forma počítačové hry, která vlastně z filmu činí kontroverzní hybrid. 

Samotné domácí násilí je téma zcela patřičné, ale také nejde o nic tabuizovaného v české společnosti. Zde 

bych uvítal alespoň nástin pedagogické práce s filmem, výběr lektorů, několik vět k metodice. Strategie se 

tedy podle žádosti jeví jako realizovatelná, ale vytknul bych přílišnou stručnost a všeobecnost.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Distributorem je společnost CINEMART. Její profil je popsán v příloze B5. Kredit je zde svázán především se 

zastupováním amerických filmových studií na českém trhu. Z její prezentace pak vyplývá, že v podstatě je 

schopná distribuovat jakýkoliv film a její profilace nebude pravděpodobně mít své těžiště v umělecké 

náročnosti.  

Možná by do budoucna pomohlo, kdyby tento typ distributorů alespoň stručně vysvětlil pohnutky, které ho 

vedly k distribuci takového filmu. Neboť na jednu stranu CINEMART je dostatečně silný hráč na trhu a 

nepotřebuje státní podporu na distribuci uměleckých filmů, má-li jim ale poskytnout exkluzivní přístup, pak by 

si ji na druhou stranu zasloužil. Ani jedno se mi ale nepodařilo z materiálů vyčíst. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Les Invisibles 

Evidenční číslo projektu 2957/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy doc Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 22 03 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Obsahem projektu je uvedení francouzského filmu Les Invisibles (Neviditelné) o zrušení jednoho 
francouzského centra pro ženy bezdomovkyně a následné reakci jak těchto žen, tak těch, kdo s nimi 

v centru pracovali  a společné snaze najít těmto ženám místo ve společnosti.   
  

Z toho, co o filmu vím, považuji za silné stránky především určitý nadhled a humor, poměrně nízkou hladinu 
jinak vcelku obvyklého citového vydírání. Zdá se, že také není fakt zrušení centra předkládán jako zlovůle 

některých institucí.  
Slabé stránky si netroufám označovat. 

 
Celkově  se domnívám, že projekt je dobře připraven, včetně cílových skupin /snad jen školní mládež by 
mohla být zmíněna přímo jako cílová skupina a ne jen v kontextu aktivit vůči ní).  Velmi kladně hodnotím 

široké spektrum komunikačních aktivit, je vidět, že žadatelé mají zkušenosti s obdobnými projekty a chápou 
potřebu využívat různí kanály. Pokud jsem prostudoval rozpočet správně, zdá se mi až na drobné dotazy 

přiměřený. Sám jsem zvědav, pokud bude film skutečně uveden, zda se podaří naplnit návštěvnost, která se 
předpokládá vyšší, než u leckterých českých hraných filmů.  

 
Distribuce je již podpořena Kreativní Evropou, domnívám se, že je vhodné  doporučit i podporu Fondu.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jak jsem již uvedl, domnívám se (aniž bych byl specialistou na dokumentární film), že projekt je 

obohacením českého trhu, kde k tématu bezdomovectví  máme sice několik titulů, ale humor a optimismus 

nebývá jejich silnou stránkou.   

Je přitom známo (podle výzkumů Eurobarometru, což jsou podle mne objektivní data, nikoli nějaký výzkum 

kamarádů na FB), že ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jsou Češi dost málo ochotni poskytovat 

bezdomovcům ošacení, peníze nebo jídlo a značný (vyšší) počet osob jim nepomáhá, především proto, že 

se domnívá, že u této skupina absentuje vlastní snaha situaci řešit.   

Film Invisibles tedy ukazuje něco, co je s tímto postojem v rozporu. Nedělám si sice iluze, že na tento film 

přijdou ti, kdo zastávají negativní stanoviska, ale pokud bude ovlivněna alespoň část mládeže, bude to 

dobře.  

.   

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tým žadatele je kvalitní, což vím odjinud a konec konců to dokládá i kvalitně zpracovaný projekt 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přínos pro současnou českou společnost jsem zdůvodnil již v předchozím textu  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Dobré, nenašel jsem výhrady 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet se mi zdá přehledný a srozumitelný, zamýšlel jsem se nad částkou pro PR manažera, ale zase 

rozmanitost forma komunikace to asi ospravedlňuje, částka na programování kin se mi zdá také nemalá 

– 30 000 na cca 70 kin, ale je pravda, že v tom nejsem specialista.     

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jak jsem již napsal, cílové skupiny se mi zdají dobré, jen bych do nich explicitně napsal i školní mládež, 

které zde není, ale není opomenuta v projektu, jak je dále z testu jasné. Je to tedy možná jen formální 

otázka.  

Zdůraznil jsem již, že se mi líbí zahrnutí mnoha komunikačních aktivit, je zde    

 

 

Propagace v kinech, PR aktivity v médiích, inzerce placená i partnerská, sociální sítě vlastní i partnerské, 
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bannery i kampaň přes Google adwords, není zapomenuta nabízející se spolupráce s Novým prostorem 

a organizacemi, které se pomocí zabývají nebo živí.     

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Velmi kvalitní  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Les invisibles2957/2019 

Evidenční číslo projektu 2957/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 2.4.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Distribuční společnost Aerofilms předložila projekt na podporu distribuce francouzského 
filmu Les Invisibles (český titul ještě není stanoven), který režisérka Claire Lajeunie natočila 
podle vlastní knihy a rovněž podle zkušenosti získaných pobytem mezi bezdomovkyněmi. Film 
měl v lednu tohoto roku premiéru ve Francii, čtyři týdny se udržel v TOP 10 a dosáhl více než 
milion diváků. 
 
Žadatel předložil svoji žádost ve standartní formě se všemi náležitostmi, které umožnily 
realizovat komplexní analýzu distribučního projektu. 
 
Rozpočet je transparentní, obsahuje standartní položky, v žádné položce není kalkulováno 
s nadměrnou sumou. Finanční plán je přijatelný. 
 
Marketingová a distribuční strategie je standardní, cílená na divácké skupiny a předpokládá 
rovněž spolupráci s organizacemi, které se zabývají problematikou bezdomovectví. 
 
Aerofilms je zkušeným distributorem podobných filmů, a proto jsou vytvořeny všechny 
předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 
 
Žádost reflektuje cíle a kritéria výzvy-distribuce filmů 2018-3-2-19 A. 
  
 
 
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Příběh francouzského film Les Invisibles (český titul ještě není stanoven), který režisérka 
Claire Lajeunie natočila podle vlastní knihy a rovněž podle zkušeností získaných pobytem 
na ulici, je film na jedné straně o živote žen bez domova, žijících na ulici, a na druhé straně o 
životě pětice žen, které spravují denní centrum pro bezdomovkyně a snaží se jim všemožně 
pomoct k návratu do normální společnosti. Film spadá do skupiny francouzských filmů 
posledních let zaměřených na hluboké sociální problémy společnosti, které v současnosti 
dominují ve Francii. I když film byl natočen s jistou lehkosti a upřímností a některé 
individuální výpovědi bezdomovkyň obsahují prvky humoru, jako celek nepůsobí jako 
komedie. Podstatou příběhu je rozhodnutí o zrušení denního centra, ve kterém mají 
bezdomovkyně možnost se osprchovat a obléct do čistého. Vzhledem k lidskému přístupu 
managementu denního centra, bezdomovkyně odmítnou centrum opustit a provizorně se 
v jeho prostorech ubytují. Až zásah policie je donutí centrum opustit. Některé z nich se 
nechají přemístit do nového ústředního centra a část z nich, kterým ženy z managementu 
pomohli zvednou sebevědomí, přesun odmítnou a s hrdostí se vrací na ulici. Ženám pobyt ve 
spřízněném centrum mentálně pomohl, ale jejich zásadní problém nevyřešil – zůstávají na 
ulici. Film byl natočen s prvky dokumentárního filmu. Zatím co role managementu centra 
byly obsazeny profesionálními herečkami, do rolí bezdomovkyň byly angažovány neherečky 
přímo ze středu bezdomovkyň. Film rozšíří distribuční nabídku evropských filmů pro kina. 
Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy k podávání žádosti o podporu kinematografie – 
Distribuce českých filmů, především v oblasti zahraničních kinematografických děl 
v distribuční nabídce. 
 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým projektu distribuce filmu Les Invisibles ze společnosti Aerofilms již podobné 
projekty realizoval a je zárukou realizace i tohoto projektu. 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Film měl v lednu tohoto roku premiéru ve Francii, čtyři týdny se udržel v TOP 10 a dosáhl více 
než milion diváků. 

 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žádost Aerofilms o podporu distribuce filmu Les Invisibles je po formální stránce úplná a pro 
potřeby vypracování expertní analýzy vyhovující. Žadatel předložil popis projektu, distribuční 
strategii, cílové skupiny, marketingový plán a specifikaci kampaně, životopis vedoucího 
projekt, rozpočet projektu, komentovaný rozpočet, finanční plán projektu, časový 
harmonogram realizace projektu a prezentaci distribuční společnosti. K žádosti je přiložena 
Distribuční smlouva o podmínkách distribuce filmu s francouzskou společností Charade. 
Přílohy jsou úplné a srozumitelné. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet projektu počítá s náklady 468 500 Kč, obsahuje reálné standartní položky, v žádné 
položce není kalkulováno s nadměrnou sumou. Finanční plán vychází z předpokladu, že 
projekt bude financován ze 26 % procenty z veřejných zdrojů – tj. požadovaná dotace ze 
Státního fondu kinematografie ve výši 120 000 Kč. Zbývající zdroje mají být – finanční vklad z 
vlastních zdrojů distributora (předpokládané budoucí tržby z distribuce) 223 500 Kč tj. 48 % a 
z fondu MEDIA v rámci automatické podpory 125 000 Kč. Předpokládané celkové tržby 
z distribuce (kinodistribuce ČR, kinodistribuce v SR a v Maďarsku, výnosy DVD/VOD a další 
výnosy) jsou naplánovány na úrovni 373 500 Kč, z toho předpokládané čisté příjmy žadatele 
by měli představovat 179 250 Kč. Při těchto příjmech by žadatel nenaplnil uváděný vlastní 
finanční vklad ve finančním plánu. Proto žadatel garantuje, že pokrytí vlastního vkladu doplní 
z dalších výnosů filmu anebo z vlastních prostředků. Výše finančního zajištění projektu k datu 
podání žádosti je 0 %. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Žadatel vypracoval distribuční a marketingovou strategii na standardní úrovni. V distribuci 
filmu se bude orientovat na jedno sálová kina, především na artová kina. Marketingová 
kampaň zahrnuje – propagaci přímo v kinech, PR komunikace, inzerci, internetovou kampaň, 
rádiové spoty a speciální eventy ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají 
problematikou bezdomovectví. Harmonogram je realizovatelný. 

 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Aerofilms je zkušeným distributorem podobných filmů, a proto jsou vytvořeny všechny 
předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu The Sound is Innocent (distribuce) 

Evidenční číslo projektu 2959/2019 

Název žadatele Cinémotif Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 16.4.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o žádost o dotaci na distribuci celovečerního dokumentárního filmu The Sound is Innocent. Žadatel 

požaduje částku 200.000,- Kč. Celkový rozpočet činí 312.500,- Kč. 

 

PLUS 

+Film byl již Fondem podpořen a to: 

300.000,- Kč na vývoj 

1.500.000,- Kč na výrobu 

+Distribuční strategie se zaměřením na regionální hudební a výstavní akce. 

+premiéra na Festivalu Lunchmeat plus koncert jednoho protagonisty filmu Steva Goodmana aka Kode9. 

+Debaty s tvůrci po filmu v kině. 

+Propojení s festivaly a přehlídkami, hudebními i filmovými. 

+Světová premiéra filmu proběhne na dokumentárním filmovém festivale Visions du Réel (10.dubna 2019). 

+VOD platformy 

+Velmi dobře zpracovaná distribuční strategie, marketing, cílová skupina. 

+PR běží již od doby příprav filmu. 

+Mediální partnerství. 

 

 

 

MINUS 

-Mám silné pochybnosti o množství diváků. 

-Dost nízký počet lidí, kteří se zajímají o elektronickou hudbu. 

 

 

 

 

Složité to bude mít film v distribuci pro svoje téma, akademické a artové uchopení tohoto tématu. 

Rád bych svým hodnocením filmu pomohl. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

Vše viz výše. 

Vše pečlivě promyšlené. 

Vše svědčí o tom, že jde o vymazlené „“dítě“ tvůrců. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film zkvalitňuje distribuční nabídku v kinech a snad přiměje diváky, tak jako mě k hledání, ve filmu 

zmíněných jmen, na webu. 

Spojení daného filmu a distribuční strategie je promyšlené a funkční. 

Projekt naplňuje kulturní, výchovnou a vzdělávací funkci. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Složení týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Film je přínosný pro současnou českou i evropskou kinematografii. 

− Vzhledem ke kvalitě filmu lze vnímat podporu jako odůvodněnou. 

− Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost i přílohy jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory a umožňují správně posoudit žádost. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Rozpočet je transparentní a žadatel srozumitelně zdůvodňuje výši nákladů. 

− Finanční plán je realistický. 

− Vzhledem ke všemu výše zmíněnému je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech 

obhajitelná. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Projekt dává jasnou představu o realizaci. 

− Distribuční a marketingová strategie je velmi promyšlená a vhodně zvolená. 

− Zvolené cílové skupiny i práce s nimi je velmi dobrá. 

− Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Distributor je kvalitní a byl, vzhledem k specifičnosti tématu filmu i jeho zpracování, vhodně zvolen. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu The Sound is Innocent (distribuce) 

Evidenční číslo projektu 2959/2019 

Název žadatele Cinémotif Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocký 

Datum vyhotovení 3. 4. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

 

 

Celovečerný dokumentárny debut režisérky Johany Ožvold s pôvodným anglickým názvom The Sound Is 

Innocent je sugestívnym pohľadom do sveta elektronickej hudby s jej začiatkami až po postupné presadenie 

sa v celosvetovom hudobnom, či presnejšie kultúrnom priestore. Autorka pracuje invenčne s mnohými 

výrazovými prostriedkami - napr. spôsob zobrazenia hovoriacich hláv, či autorky samotnej -, pričom je 

potrebné vyzdvihnúť predovšetkým originálne podanie zvukovej zložky filmu. Aj vďaka tomu sa miestami 

"obyčajné" rozprávanie mení na rozmanitú cestu do zákutí najrôznejších zvukov a ruchov. 

 

Predkladateľ projektu si veľmi dobre uvedomuje obmedzenia z hľadiska cieľovej skupiny divákov a k tomu 

správne prispôsobuje aj svoju komunikačnú (internet) a distribučnú stratégiu (spočiatku eventový spôsob 

distribúcie a až následné nasadenie do klasickej kino distribúcie).  

 

Projekt napĺňa kritériá výzvy zameranej na podporu českej kinematografie, obzvlášť podporu českých 

debutov v distribučnej ponuke a keďže sa jedná o dielo vskutku originálne, no zároveň dosť náročné, je 

potrebné, aby bolo Fondom v dostatočnej miere podporené. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Režisérka Johana Ožvold nás vo svojom filme doslova prevedie cez mnohokrát náročné zákutia vzniku 

rôznych zvukov, ich histórie a následnej akceptácie ako hudby s praktickým uplatnením napríklad vo svete 

vedecko-náučných filmov. Jedná sa vskutku o originálny, veľmi krásnym spôsobom spracovaný film, ktorý, 

a snáď nebudem preháňať, nemá v našom priestore žiadny "predobraz". Autori zároveň nezabúdajú na fakt, 

že film je o zvukoch/hudbe a plne tomu prispôsobujú aj audiálnu zložku. (Preto by bolo ideálne, ak by mohli 

diváci pozerať film so sluchátkami na ušiach; čo však samozrejme nebude možné a je to veľká škoda.) 

Z hľadiska vyššie napísaného teda treba skonštatovať, že film prináša do českého prostredia zaujímavé, 

neopozerané formálne postupy a takisto novú, dosť špecifickú tému. To samozrejme znamená, že film je 

určený pre úzku skupinu ľudí, čo si veľmi dobre uvedomuje aj predkladateľ projektu, a bude si vyžadovať 

iný ako klasický spôsob distribúcie. 

Cinémotif Films sa správne rozhodol pre eventový spôsob distribúcie predtým, než film vďaka Aerofilms 

nasadí na istý čas do mestských kín, kde je jediná možnosť nájsť diváka. Takisto treba vyzdvihnúť dátum a 

miesto premiéry počas konania uznávaného festivalu elektronickej hudby Lunchmeat. Ten združuje veľké 

množstvo ľudí, ktorí sú jednoznačne cieľovou skupinou tohto snímku. Tí nakoniec môžu do istej miere 

pomôcť s propagáciou filmu vo svojej komunite. 

Projekt jednoznačne napĺňa stanovené kritériá výzvy a je, resp. bude obohatením distribučnej ponuky 

nielen v kinách, ale aj v alternatívnych, nekinových priestoroch, kam sa hodí snáď ešte viac ako do 

klasických kín. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Keďže projekt si bude vyžadovať špecifický spôsob distribúcie, rozhodol sa Cinémotif spolupracovať s 

Eliškou Míkovcovou, ktorá má za sebou spoluprácu na niekoľkých úspešných filmových projektoch 

Aerofilms, ale takisto, čo sa v tomto prípade hodí, na úspešných hudobných akciách ako napr. veľmi 

navštevovanom Spectaculare. To sa odzrkadľuje v navrhnutej štruktúre komunikácie. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

The Sound Is Innocent má veľký potenciál zaujať divákov a odbornú verejnosť nielen v domácom prostredí, 

ale aj vo svete, čo dokazuje nielen ohlásené miesto svetovej premiéry, ale aj všeobecný záujem zo strany 

dôležitých filmových festivalov, ktorý v tomto prípade nie je vôbec prekvapivý. Ako už bolo na inom mieste 

napísané spája zaujímavý obsah s ešte zaujímavejšou formou a predovšetkým necháva vyniknúť zvukovú 

stránku filmu, tak dôležitú pre tento film.  

Výška podpory by mala byť v tomto prípade priamo úmerná náročnosti projektu, ktorý by bez nej nemal 

šancu zasiahnuť želanú skupinu ľudí, ako aj ďalších potenciálnych divákov zaujímajúcich sa o dokument či 

všeobecne o hudbu. Je preto podľa mňa nutné podporiť ho, čo najvyššou možnou sumou. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Predložená žiadosť je podrobne vypracovaná a aj keď nie je veľmi štrukturovaná je možné na jej základe 

bez problémov žiadosť posúdiť. Neobsahuje žiadne protichodné alebo zavádzajúce informácie. Všetky 

predložené rôznorodé distribučné plány sú potvrdené v priložených LOI spoločností/inštitúcií, ktorých sa 

týkajú. 

Možno trošku zbytočne predkladateľ do tohto projektu vkladá aj stratégiu zahraničných festivalov, čo nie je 

predmetom tejto výzvy.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Predkladaný rozpočet je v podstate stručný a jeho základné položky orientované predovšetkým na 

propagáciu projektu sú dostatočne predkladateľom vysvetlené a nie je medzi nimi žiadna neodôvodniteľná 

čiastka. Mnohé náklady sú zdieľané s partnermi projektu, čo pomáha držať rozpočet na distribúciu v 

rozumnej výške. 

Pozitívne treba vnímať aj fakt, že hudobný festival Lunchmeat na seba berie finančné záväzky s prípravou 

domácej premiéry filmu, čím odbremení predkladateľa či SFK o nemalú čiastku. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Predkladateľ správne zvolil netradičný spôsob distribúcie filmu. The Sound Is Innocent nemá šancu preraziť 

len výhradne vďaka kino-distribúcii a jeho fanúšikov bude potrebné hľadať naprieč celým spektrom rôznych 

kultúrnych akcií. Fanúšikovia tohto žánru sa zároveň nachádzajú takmer vo výhradnej miere na internete a 

preto sa predkladateľ nesnaží zbytočne o outdoor reklamu, ale správne ostáva s propagáciou v rámci 

sociálnych médií či iných online platforiem; a takisto nezabúda propagovať skrze spriatelené kultúrne 

organizácie. 

Časový harmonogram je síce nejak nastavený, ale už prekladateľ upozorňuje na "nadčasovosť" projektu a 

je pravdepodobné (a aj želateľné), že alternatívna distribúcia filmu nebude mať presne stanovený koniec. 

Harmonogram základnej/hlavnej časti distribúcie je však úplne v poriadku.   

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kredit žiadateľa je potrebné hodnotiť z dvoch uhlov. Na jednej strane je to samotný Cinémotif Films, ktorý 

síce má isté skúsenosti aj s distribúciou filmov v ČR, ale je zameraný predovšetkým na produkciu filmov. Z 

ostatných dvoch distribučných projektov (Cesta do Říma a Road Movie) však možno usudzovať, že isté 

skúsenosti, predovšetkým s alternatívnymi, resp. eventovými spôsobmi distribúcie dosiahol a bude ich 

vedieť zužitkovať v tomto špecifickom prípade. Na druhej strane klasickú kino distribúciu bude pokrývať 

skúsená spoločnosť Aerofilms. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu TvMiniUni a zloděj otázek 

Evidenční číslo projektu 2960/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 8. 4. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

TVMiniUni vychází za zavedeného seriálového formátu ČT Déčko, který na tuzemské poměry unikátním 

způsobem kombinuje „muppetovou“ poetiku pro nejmenší se vzdělávacím formátem, který nejen že 

objasňuje dětem některé palčivé otázky, ale inteligentně promlouvá i k rodičům. Snaha vylepšit komunikaci a 

porozumění mezi generacemi je základem celovečerního projektu, který přináší komplexnější narativní 

strukturu a jednotící příběh, jehož základem je narušená komunikace mezi synem a otcem. Obtížné téma 

pojednává TvMiniUni s tradičně osvěžující nadsázkou, která má dar oslovit děti situačními gagy a 

nenásilnou formou reflektovat dospělý pohled na dětský svět.  

 

I přes work in progress verzi je zřejmé, že se tvůrcům podařilo opět vytvořit živý a vtahující svět se 

svérázným humorem a na české poměry svěžím uchopením edukativního formátu. Film jsem testoval se 

dvěma syny (2 a 5 let). Neměl si problém udržet jejich pozornost, jen jeho základní vypravěčský rámec je 

poměrně složitý na pochopení – měl jsem problém staršímu synovi vysvětlit, co je spouštěčem a motivací 

celé krádeže. V tomto ohledu by prospěla větší dramaturgická ujasněnost a přehlednější práce 

s informacemi.  

 

Zásadní problém mám pouze se zařazením projektu mezi kulturně náročná díla. Jistě, vymyká se ze zdejší 

dětské produkce, ale jde o oblíbený a zavedený formát, který má své věrné publikum. Navíc je naprosto 

ideální pro školní a předškolní projekce, proto nevidím riziko snížené návštěvnosti jako dostatečný faktor 

k posouzení filmu coby kulturně náročného díla.   

 

Přimlouvám se za udělení podpory v redukované výši.  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Na projektu je nutné ocenit lehkost, s jakou propojuje zábavnou formu se závažnými tématy a jak se mu 

daří udržet potřebu atrakce s edukativním podtextem. I přes provizorní vizuál a zvukový mix je zřejmé, že 

vyprávění má dynamický spád a využití známých hereckých tváří zapadá do tónu filmu. Zvlášť bych 

vyzdvihl pestrý a vtipný hudební doprovod (zejména skvělou variaci na Supercroo pro mateřské školky). 

Dramaturgicky je na projektu znát, že jde o převod sériového formátu s volnou strukturou do rigidnější 

celovečerní formy – výstavba vyprávění a distribuce informací nepatří k nejpřehlednějším. Film nicméně 

drží pozornost detaily a celkové poselství sděluje srozumitelně pro obě cílové skupiny.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Složení tvůrčího týmu je v souladu s distribučními potřebami projektu.  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pro českou kinematografii je film podstatný, neboť úroveň dětské tvorby je tristní. Mezi nikam 

nevedoucími skeči Pata a Mata, polopatickým product placementem Čtyřlístku ve službách krále a 

křupanstvím Kozího příběhu je zvládnutý edukativně-zábavný formát příjemným zjevením. Do tvorby pro 

děti se tu nenásilnou formou dostává potřebný přesah. Česká kinematografie nemůže aspirovat na 

technickou a scenáristickou brilanci např. podobně zaměřeného pixarovského animáku V hlavě, musí si 

vystačit jednoduchou nápaditostí. A tou projekt disponuje.   

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je úplná a srozumitelná. Harmonogram v příloze A nesedí s harmonogramem B9 (jedná se však o 

pouhý překlep z nepozornosti). 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

K rozpočtu nemám výhrady.  

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Domnívám se, že projekt má vyšší potenciál návštěvnosti, než s jakým počítá žádost. 

 

Distribuční záměr je racionální a strategie vhodně zvolená. 

 

Marketingová část by mohla být více detailní a rozpracovaná z hlediska komunikační strategie (nejen co, 

ale i jak to bude komunikováno).  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bontonfilm patří k zavedeným distributorům s bohatými zkušenostmi v segmentu filmů pro děti a mládež.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu TvMiniUni a zloděj otázek 

Evidenční číslo projektu 2960/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 5.4.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

„Mapeťácký“ film kombinující živé herce s loutkami navazuje na televizní pořad Déčka. Pro diváka, který 

výchozí pořad nezná, je zpočátku obtížné se zorientovat v postavách a porozumět principům daného 

světa. Nicméně jde o snímek nápaditý, který se snaží dětského diváka zaujmout například rapováním 

nebo místy „odvážnějším“ humorem a rodiče přilákat hereckým obsazením.  

Distribuční projekt působí poměrně mechanicky, nepracuje výrazně s napojením na televizní pořad. V 

distribuční nabídce pro rodiny s dětmi a pro první stupeň škol je to rozhodně potřebné oživení a navázání 

na tradici moderních pohádek. 

Projekt slibuje vytvoření metodických a pracovních listů pro školy. Jejich příprava, kvalita, realizace 

projekcí pro školy bude rozhodující pro úspěšnost projektu. Bez znalosti televizního pořadu, na který film 

navazuje, je poměrně obtížné navázat kontakt se svéráznou estetikou filmu, porozumět postavám a jejich 

funkcím v příběhu. To mohou usnadnit materiály, stejně jako samotný fakt kolektivního sledování 

s vrstevníky-spolužáky. Napomoci může jistě obsazení známých hereckých tváří, zejména Lišky a 

Krobota.  

S ohledem na příliš vysoký podíl účasti Fondu a na nepřesnosti ve finanční stránce projekt doporučuji 

k podpoře ve snížené výši.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

„Mapeťácký“ film kombinující živé herce s loutkami navazuje na televizní pořad Déčka a v tom je nakonec 

spíš jeho slabina, než výhoda. Pro diváka, který výchozí pořad nezná, je zpočátku obtížné se zorientovat 

v postavách a porozumět principům daného světa (na rozdíl například od skvělého švédského 

„mapeťáckého“ filmu Vzhůru do vesmíru!, který se nemohl spoléhat na předem ustavená pravidla 

koexistence loutek a herců). Nicméně jde o snímek nápaditý, který se snaží dětského diváka zaujmout 

například rapováním nebo místy „odvážnějším“ humorem a rodiče přilákat hereckým 

obsazením.Distribuční projekt působí poměrně mechanicky, nepracuje výrazně s napojením na televizní 

pořad, započítává do nákladů povinnou garanci a v velmi vysoké míře spoléhá na podporu Fondem. 

Projekt doporučuji k podpoře ve snížené výši.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− dostatečné 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V distribuční nabídce pro rodiny s dětmi a pro první stupeň škol je to rozhodně potřebné oživení a 

navázání na tradici moderních pohádek. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jestliže se jedná v podstatě o spin-off televizního pořadu, bylo by pro posouzení možných výsledků jeho 

distribuce velmi užitečné znát data o sledovanosti tohoto pořadu Déčka. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Chybné je (v případě, kdy se předpokládají výnosy vyšší, než je garance) započítání minimální garance 

250 000,- do nákladů. Tím se podíl žádané státní podpory ještě navyšuje nad uváděných 58%.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Projekt slibuje vytvoření metodických a pracovních listů pro školy. Jejich příprava, kvalita, realizace 

projekcí pro školy bude rozhodující pro úspěšnost projektu. Bez znalosti televizního pořadu, na který film 

navazuje, je poměrně obtížné navázat kontakt se svéráznou estetikou filmu, porozumět postavám a jejich 

funkcím v příběhu. To mohou usnadnit materiály, stejně jako samotný fakt kolektivního sledování 

s vrstevníky-spolužáky. Šance zasáhnout rodiče s dětmi závisí na jedné neznámé – sledovanosti pořadu 

Déčka, která ale nebude nijak vysoká. Napomoci může jistě obsazení známých hereckých tváří, zejména 

Lišky a Krobota.  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Vysoký 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Uzly a pomeranče 

Evidenční číslo projektu 2961/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 4.4. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Snímek Uzly a pomeranče je filmem o mladých hrdinech a pro mladé diváky se silnou vazbou na literární 

předlohu Ivy Procházkové a velmi konzervativním feelingem propojeným se silným sociálním akcentem a 

důrazem na estetizaci fotogenických Lužických hor. Uvedení filmu bude smysluplné především na 

festivalech (MFF Zlín jako ideální platforma), v jednosálových kinech a filmových klubech v rámci junior 

projekcí a také prostřednictvím speciálních projekcí určených pro školy. 

 

Z předložené žádost je zřejmé, že distributor detailně přemýšlel o silných i slabých stránkách filmu a že má 

zkušenosti s distribucí různorodého obsahu do tuzemských kin. Žádost je zpracována precizním způsobem, 

všechny základní formuláře i přílohy jsou pečlivě vyplněné a neobsahují žádné lapsy ani protichůdné 

informace. Klíčovým dokumentem je pak Distribuční a marketingová strategie, která by mohla (a měla) 

sloužit za vzor přemýšlení o kinodistribuci daného filmu z hlediska kin, diváků, cílových skupin, PR 

prostředků i celkového marketingového uchopení.  

 

Jedinou slabou stránkou projektu je nedostatečné představení realizačního týmu podílejícího se na distribuci 

filmu, což je ale pouze marginálie.  

 

Projekt je jednoznačně připraven k realizaci a žadatel jej bude schopen uskutečnit.  

 

Jediným problematickým prvkem je celková výše rozpočtu neodpovídající charakteru filmu a predikované 

návštěvnosti, a především výše požadované dotace ze SFK (500 000 Kč). Žadatelům doporučuji snížit 

celkový rozpočet filmu (plošným krácením či vynecháním některých položek) a radě SFK doporučuji tento 

projekt jednoznačně podpořit, ale nižší dotací (300 000 Kč).   

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Uzly a pomeranče představují tuzemských obsah, který se v našich kinech příliš nevyskytuje – jedná se o 

„coming of age“ teenagerský film, který se nesnaží být cool, ale naopak je v dobrém slova smyslu 

konzervativní, postavený na základních lidských hodnotách, krajině a prvcích sociálního dramatu. V této 

základní definici se ovšem skrývá i úskalí v podobě těžko predikovatelného zájmu primární cílové skupiny o 

tento film. Je dobře, že tento snímek bude uveden v našich kinech, ale nepochybně se bude jednat o 

minoritní uvedení odpovídající predikovanému počtu diváků uvedenému v žádosti (7500). Velmi vhodnou 

platformou pro premiéru filmu je Mezinárodní festival pro děti a mládež ve Zlíně, kde by Uzly a pomeranče 

měly získat náležitou pozornost, následně přilákat „běžné“ diváky do kin v rámci prázdninové distribuce a 

poté žáky a studenty v rámci školních projekcí. Distribuční strategie je tak zvolená naprosto přesně a 

funkčně a jedná se o tu nejlepší cestu, jak tento typ filmu dostat do povědomí a k divákům. Projekt naplňuje 

kritéria a cíle výzvy.    

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel v dodaných materiálech představuje v rámci detailního životopisu pouze „hlavního člena 

realizačního týmu“, ředitele distribuce Ondřeje Kulhánka. V rámci Prezentace distribuční společnosti jsou 

pak zmíněni členové představenstva společnosti. Kompletní tvůrčí tým včetně obsazení jednotlivých 

pozic a kompetencí není v žádosti podrobně představen. Z dodaných materiálů tak není zřejmé, která 

osoba v rámci plánované distribuce za co zodpovídá, a tudíž nelze odpovědět na otázku zda je složení 

tvůrčího týmu odpovídající a dostatečné k úspěšné realizaci projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak je napsáno výše, Uzly a pomeranče jsou na české poměry výjimečným teenagerovským filmem, u nějž 

se kvalita, konzervativismus a sociální ladění snoubí s obtížnou „prodatelností“ produktu. V kontextu české 

kinematografie se točí jen málo podobných filmů určených primárně pro teenage publikum a když už se 

takové projekty objeví, jsou koncipovány ryze autorským způsobem (Pojedeme k moři) nebo se svou 

klipovitou estetikou snaží být co nejblíže struktuře Youtube videí (Můj vysvlečenej deník). Podobným 

projektem z poslední doby (ovšem zasazeným do městského prostředí) je slovenský film Nina režiséra 

Juraje Lehotského, který ovšem v tuzemských kinech vidělo méně než 1000 diváků. Podpora projektu je 

odůvodněná, ovšem v menší výši, než distributor žádá. Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je vypracována velmi precizně, všechny obsažené texty jsou srozumitelné a neobsahují rozpory ani 

protichůdné informace. Distribuční a marketingová strategie jsou zpracovány brilantním způsobem a 

ostatní povinné formuláře a přílohy obsahují přesně ty informace, které jsou relevantní a důležité pro 

správné posouzení žádosti. Jedinou drobnou výtkou je nedostatečné představení realizačního týmu 

české distribuce filmu Uzly a pomeranče, neboť žádost obsahuje pouze životopis ředitele distribuce. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet projektu je správně postavený, transparentní, neobsahuje nepřiměřené ani neodůvodněné částky.  

Jediná vyšší položka oproti úzu patří traileru, ale pokud se jedná o kompletní výrobu traileru, jak je uvedeno 

v komentáři k rozpočtu, je částka akceptovatelná. Žadatel logicky zdůvodňuje výši nákladů a vzhledem 

k tomu, že do rozpočtového formuláře SFK nelze vypisovat detaily, činí tak velmi vhodně v rámci přílohy k 

Popisu projektu, kde jednoduchým, avšak funkčním způsobem vysvětluje základní položky (viz výše 
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zmíněná položka týkající se traileru, kde se dovídáme klíčovou informaci, že se jedná o výrobu celého 

traileru, ne pouze CZ lokalizaci). 

 

I přesto, že jednotlivé položky jsou adekvátní k cenám v českém distribučním prostředí, jejich celkový 

součet neodpovídá velikosti filmu a predikované návštěvnosti (7500 diváků). Při nižším celkovém rozpočtu 

by pak byla nižší i částka dotace ze strany SFK o kterou distributor žádá, což by bylo opět velmi vhodné 

k typu a potenciálu filmu. Vzhledem k predikované návštěvnosti, reálnému potenciálu filmu a udržitelnosti 

nákladů by měl byt celkový rozpočet nižší a nižší by měla být především podpora tomuto projektu 

alokovaná ze strany SFK, místo žádaných 500 000 Kč zhruba 300 000 Kč.        

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložená Distribuční a marketingová strategie filmu je v rámci distribučních žádosti na SFK vysoce 

nadstandartním dokumentem, který na velkém rozsahu celkem 24 stran podrobně osvětluje záměr 

distributora se snímkem Uzly a pomeranče. Distribuční a marketingová strategie je propracovaná, 

maximálně detailní, naprosto vhodná pro daný typ projektu a obsahuje nejen prvky nezbytné pro kvalitní 

žádost na SFK, ale mnoho dalších důležitých částí, které se v jiných žádostech neobjevují (konkurenční 

prostředí apod.). Projekt jasně definuje své cílové skupiny a následně přesně popisuje, jak bude distributor 

s jednotlivými cílovými skupinami pracovat. Předložený časový harmonogram je jasně definovaný a bez 

problémů zvládnutelný.    

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bontonfilm je jednou z největších, nejtradičnějších a nejzásadnějších českých distribučních společností, 

která má dlouholeté zkušenosti s distribucí všech druhů filmů. Je nesporné, že žadatel disponuje všemi 

prostředky nezbytnými pro bezproblémové zajištění distribuce daného filmu – disponuje dostatečně 

širokým a zkušeným týmem, má kontakty na všechny kina v České republice, je schopen vypracovat 

adekvátní nabídku k filmu, vybavit materiály k filmu apod. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Uzly a pomeranče 

Evidenční číslo projektu 2961/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 25. 3. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Česko-německo-slovenský koprodukční film pro mládež Uzly a pomeranče vznikl podle stejnojmenné 

předlohy Ivy Procházkové v režii Ivana Pokorného a v produkci Daniel Severa Production. Film je 

koncipován jako dobrodružně romantický prázdninový venkovský příběh s morálním poselstvím pro 

náctileté; jde o dílo dobrého úmyslu, ale staromódního výsledku, vhodné spíše pro televizi.  

   Projekt počítá s širokou distribucí na všech platformách (klasická kina, multiplexy, DVD, VOD a site 

specific), předpokládá se 300 projekcí ve 100 kinech s návštěvností 7,5 tis. diváků v kinech a 2,8 tis. mimo 

kina. Projekt je předkládán jako kulturně náročný s odůvodněním, že jde o neobvyklé, divácky náročné 

drama určené pro těžkou primární cílovou skupinu dospívající mládeže 12-17.  

   Film je sice prezentován jako specifický produkt pro specifickou cílovou skupinu, ale distribuční a 

marketingová strategie je založena plošně a obecně, pracuje s konvenčními postupy a celkově je dost vágní. 

Především schází specifikace práce s cílovou skupinou, pouze je zmíněno využití sociálních sítí. Jediný 

specifický prvek představují školní představení provázené besedami a speciálními metodickými a 

pracovními listy, tento prvek ale není nijak konkrétně rozpracován, a tak není jasné, k jakému vzdělávacímu 

tématu se besedy mají vztahovat, jaký obsah a jaký účel mají mít ony listy, kdo je vypracuje a následně 

zpracuje výsledky, atd. Jen letmá zmínka je věnována uvedení v letních kinech, ačkoli vzhledem k tématu, 

cílové skupině a načasování premiéry na počátek prázdnin by mělo jít o klíčovou část kinodistribuce. 

Marketing se opírá o uvedení na MFF ve Zlíně, přičemž se spoléhá především na samovolný efekt 

festivalové PR podpory, a o kampaň v České televizi; je otázkou, nakolik se těmito prostředky zasáhne 

právě primární cílová skupina. Celkově to vypadá, že strategie chce sice zasáhnout dospívající mládež, ale 

prakticky míří na jejich rodiče. Není také jasné, zda film má být prodáván jako klukovské dobrodružství 

s koňmi čili „western“, nebo jako letní dětská romance; tomu prvnímu odpovídá dominantní složka děje, 

tomu druhému distribuční plakát s ústřední dvojicí v objetí a se sloganem „Jen jedna láska je ta první.“ 

   Při rozpočtu 706,7 tis. se požaduje podpora 500 tis., tj. 71%. Domnívám se, že nadlimitní požadavek 

opřený žadatelem o status kulturně náročného projektu není oprávněný, neboť nejde o případ, kdy má 

projekt omezené šance na ekonomický úspěch z důvodu experimentální nebo umělecky či technicky 

náročné povahy.  

   Předností projektu je nabídka titulu pro diváckou skupinu náctiletých, která není uspokojivě saturována. 

Slabinou projektu je neurčitý distribuční záměr. Samo dílo neurazí, ale ani nenadchne, byť v letních kinech 

při dobré propagaci a i díky díře na trhu by mohlo mít slušnou návštěvnost. 

   Udělení podpory doporučuji pod podmínkou dotace snížené pod 50%, přičemž podporou distribuce se 

zhodnotí i předchozí podpory udělené na vývoj a výrobu. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt rozšiřuje nabídku pro specifickou cílovou skupinu náctiletých. 

Distribuční strategie je pojata plošně a konvenčně, což sice odpovídá dílu, ale nikoli cílové skupině. 

Projekt není náležitě rozpracován na míru specifické cílové skupiny, v tomto ohledu není strategie 

adekvátní a funkční. 

Projekt je zaměřen především na kinodistribuci, ostatní platformy jsou zmíněny jen letmo, projekt tedy není 

pojednán komplexně, ačkoli s komplexní exploatací počítá. 

Projekt odpovídá cílům a podmínkám podpory, vyjma nároku na nadlimitní veřejnou podporu. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bonton je silný a zkušený distributor s odpovídajícím personálním vybavením, lze předpokládat úspěšnou 

realizaci projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Význam díla bude nejspíše omezen na domácí kinematografii a na oblast filmů pro děti a mládež, příspěvek 

je to však poněkud schematický a usedlý, nicméně poctivý. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Formálně vzato je žádost uspokojivá. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V rozpočtu by zasloužil vysvětlení relativně vysoký paušál 50 tis. na „organizační zajištění besed“, není 

jasné, o jaké má jít besedy (ty školní?), kolik besed a jaké náklady mají být pokryty ad.?  

Ve finančním plánu chybí doklad o vlastním vkladu žadatele.  

Výše požadované podpory přesahuje limit 50% veřejné podpory, což v tomto případě nepovažuji za 

oprávněné. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizační strategie není dostatečně propracovaná, a to jak s ohledem na primární cílovou skupinu, tak 

s ohledem na spektrum možností, kterých chce projekt využít. Projekt tedy nenabízí jasnou představu o 

realizaci a vzbuzuje otázky, zda je strategie vhodně zvolená a funkční. 

Časový harmonogram odpovídá projektu a je vhodně nastaven. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bonton je silný a zkušený distributor, lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce – Setkání s Libuší 

Evidenční číslo projektu 2962/2016 

Název žadatele Film & Sociologie s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 12. 4. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Film Setkání s Libuší je svým charakterem spíše televizním než distribučním filmem, čemuž odpovídá i 
zvolená forma site-specific distribuce a krátký odstup mezi premiérou a televizním uvedením. Film skládá 
střípky reflexí na kněžnu Libuši v současné společnosti a Libuše je hlavním a téměř jediným pojítkem 
jednotlivých rozličných příspěvků, které jsou poskládány do mozaiky různých výpovědí, historických exkursí, 
monologů, scének, reportážních pasáží. Film obsahuje historické výklady, kulturní ohlasy, politickou satiru, 
esoterická a pohanská poselství a díky či vinou této pestrosti postrádá výraznější strukturu, je spíše 
náhodnou koláží. 
 
Distribuční strategie je dominantně postavena na třech open-air akcích spojených s projekcích, z nichž jedna 
má charakter premiéry. Doplňuje je návrh řady site-specific projekcí v dalších místech spojených ať již 
s Libuší nebo s natáčením filmu či s „Libušinými vyznavači“. I tyto projekce jsou rozšířeny o 
tematický doprovodný program, výrazně zaměřený na rodiny s dětmi. Dětský divák si však s tímto filmem 
příliš neporadí, bude obtížně srozumitelný i pro neinformovaného (např. zahraničního) diváka, těžko v nich 
bude bez znalosti nejen legendy ale i některých historických událostí a společenských jevů hledat souvislosti 
a smysl. Vedle rodin s dětmi v další cílové skupině pak žadatel spoléhá na fanoušky pohanských rituálů, což 
je poměrně roztříštěná a limitovaná divácká základna, kterou bude obtížné oslovit a získat ji k aktivní účasti. 
Je zde riziko, že naplánovaných projekcí se dominantně zúčastní především aktéři filmu, lidé na ně navázaní 
a rodiny s dětmi, pro něž film v distribuční verzi nebude příliš stravitelným. 
 
Výše žádané podpory přesahuje 2/3 rozpočtu, přičemž statut kulturně náročného kinematografického 
projektu je v žádosti odůvodněn pouze konstatováním, že alternativní distribuce je náročná. Zbývající 1/3 
potřebného distribučního rozpočtu je zatím pokryta převážně předběžně a nezávazně, což je vzhledem 
k blížící se premiéře poměrně velkým rizikem. 
 

 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený projekt Setkání s Libuší svým zpracováním a charakterem spíše než kinematografickému dílu 
odpovídá televiznímu pořadu. Odpovídá tomu jak stopáž ve třech verzích, kdy ta nejdelší je 63 minut, i 
plánované uvedení v České televizi na podzim 2019, holdback od kinopremiéry je tedy pouhé tři měsíce. 
Snímek zkoumá stopy legendy o kněžně Libuši v současném světě – od dětských představ přes seriózní 
historiky, hledání odkazu v oblasti justice, feminismu, přes kulturní odrazy především výtvarné a hudební 
v časech dnešních i národně-obrozeneckých, až po hravé cosplayery a po různé new age vyznavače 
rádoby pohanských rituálů. Jejich postoje, názory a pocity film nerozebírá, nekonfrontuje, pouze plynule 
představuje, prolíná je mezi sebou bez struktury. Podobně, jako když se zadá heslo „kněžna Libuše“ do 
internetového vyhledavače a pak podle vybraných nalezených odkazů vytvořím jednotlivé střípky filmu. Což 
občas přináší zajímavé souvislosti a překvapivé ohlasy – například poníkovské cosplayery vyznávající 
Libuši na festivalu fantazie. Občas je to ale ohlas banální, pak jsou ve filmu například záběry na webové 
stránky spolku Budeč nebo reportáž z bitvy historických šermířů, která přiznaně s Libuší ani nemá nic 
společného krom místa konání. Film je prokládán animacemi, které působí nadbytečně a především 
poměrně amatérsky i vedle dětských animovaných filmů, které jsou ve filmu také obsaženy. Téma odkazu 
kněžny Libuše je zde dílčím způsobem podáno ech zábavnou formou, ukazuje její odkaz v dnešních časech 
někdy i v objevujících souvislostech (cosplayeři, fanoušci seriálu My Little Pony, využití postavy Libuše 
v politické satiře i protestu, Libušiny „kněžky“) ale občas i v jakoby povinných banalitách, jako je pasáž z 
muzea pražských pověstí. 
Tento projekt může obohatit distribuční nabídku v kinech jen v omezené míře – což je dáno především jeho 
televizním charakterem, stopáží a krátkým holdbackem. Distribuční strategie počítá především s třemi 
open-air projekcemi distribuční verze (63 min) doplněnými o doprovodné programy. Navázat by měly další 
alternativní projekce v místech spojenými legendami o kněžně Libuši, s natáčením filmu či s aktéry 
vystupujícími ve filmu. Téměř všechny tyto projekce i jejich široce plánované doprovodné programy jsou 
zaměřeny především na rodiny a dětské diváky. Pokud by byl v distribuční verzi film uveden pouze na 
těchto několika akcích a navíc primárně určených pro skupiny svázané s filmem místně či zapojené do 
samotného filmu či s ním, pak je distribuční strategie tímto limitovaná. Zda má tento film potenciál na 
festivalová uvedení, se mi těžko odhaduje, ale prostor pro festivalové uvedení v zahraničí vidím spíše jen 
na některých specializovaných (i nefilmových) akcích a případně na některých tuzemských festivalech a 
přehlídkách. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Producentem i distributorem filmu je společnost Film & Sociologie, která vznikla v roce 1991 a zaměřuje se 
na propojení dokumentárního filmu a aktuálních společenských témat a to především v oblasti televizní 
tvorby. V čele společnosti stojí od počátku Jarmila Poláková, která má bohaté zkušenosti s filmovou 
produkcí obdobných projektů i s jejich převážně alternativní distribucí. 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Setkání s Libuší hledá s různou mírou věrohodnosti a přesvědčivosti ozvěny legendy o kněžně Libuši a 
takto vzniklá koláž má spíše tuzemský než evropský dosah. I vzhledem k notorické tuzemské známosti 
legend a jejich minimálnímu mezinárodnímu přesahu. Byť by i některé další evropské národy měly „svou 
Libuši“, tedy silnou ženu jakožto hybatelku dějin na jejich úsvitu.  
Kvalita filmu je nevyrovnaná, má výrazně televizní charakter, což jej předurčuje ke zvolení distribuční 
variantě postavené především na site-specific projekcích s doprovodným tematickým programem. Pak je 
projekce spíše doprovodným programem v rámci tematického dětského dne, což ale považuji spíše za 
pozitivní filmové obohacení, které má potenciál přiblížit film k danému typu publika a navíc v jednotě tématu 
denního programu a filmu. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost i přes svou stručnost především v části věnované distribučnímu marketingu obsahuje 
všechny údaje, které jsou potřebné k posouzení, stejně tak jsou dobře přehledné a srozumitelné.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet projektu je ve všech položkách transparentní a odpovídající jeho rozsahu, pokrývá celé období 
průběhu projektu ve všech jeho podstatných částech a neobsahuje žádné výdajové položky, které by byly 
neodůvodněné nebo přehnaně vysoké. Komentáře k rozpočtu jsou poměrně stručné. Výdaje jsou 
z podstatné části celkových výdajů určeny na realizaci tří open-air projekcí a jejich doprovodné akce. 
Výše požadované podpory dosahuje 67%, což je poměrně vysoký podíl a požadovaný statut kulturně 
náročného kinematografického projektu je v žádosti odůvodněn vágně a nedostatečně konstatováním, že 
alternativní distribuce je náročná. 
Zbývajících 33% žadatel předpokládá pokrýt z grantu Středočeského kraje (škoda, že se nepřidala Praha, 
když ji Libuše založila), vyjednávaného příspěvku sponzora, plánovaného crowdfundingu a ze svého 
vkladu. Výnos za kinodistribuci a VOD při předpokládané návštěvnosti 3000 diváků v kinech + 800 diváků 
na VOD je 10 000, což je velmi nízký příjem vycházející jen z kinodistribuce, nejsou zde uvedeny příjmy 
z alternativní distribuce a tak předpokládám, že tyto akce budou pro účastníky bezplatné (?). 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je poměrně detailně, přehledně a srozumitelně představen v plánovaných site-specific projekcích, 
chybí detailnější informace a plánované aktivity namířené na běžnou distribuci v kinech, v nichž plánuje 
uskutečnit nejméně 40 projekcí. Marketingovou podporu opět směřuje především na první uvedené 
projekce – zde se spoléhá především na spolupráci s místními úřady a regionální média a to na základě 
zkušeností z předchozích obdobných projektů. Zapojení volnočasových a regionálních webů je vhodné. 
Chybí informace, jakým způsobem a s pomocí jakých marketingových podkladů bude žadatel oslovovat 
další potencionální pořadatele projekcí – ať již zmíněné knihovny, kluby či stabilní kina. Stejně tak chybí 
informace o marketingové a PR podpoře ČT jako koproducenta filmu. 
Cílová skupina je definována spíše směrem k účastníkům doprovodných programů – tedy rodiny s dětmi a 
milovníci přírody. Očekávání, že tento film bude zajímat přátele a příznivce osob vystupujících ve filmu či 
určitých spirituálních trendů v něm prezentovaných mimo bezplatných akcí, na něž jsou pozváni, se 
většinou příliš nenaplňují.  
Časový harmonogram je srozumitelný a proveditelný. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Film & Sociologie za dobu své působnosti uvedl do kin řadu dokumentů, několik z nich ve 
vlastní alternativní distribuci, díky čemuž s touto formou postupně rozšiřuje své zkušenosti. Proto lze 
očekávat při uvedení filmu do distribuce profesionální přístup žadatele. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce – Setkání s Libuší 

Evidenční číslo projektu 2962/2016 

Název žadatele Film & Sociologie s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2018-3-2-19A 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 30. 3. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem projektu je alternativní distribuce 63 min. dokumentárního filmu Setkání s Libuší autorky námětu 

a režisérky Taťány Markové a společnosti Film & Sociologie, která je producentem i distributorem, a České 

televize, která je koproducentem.  

   Projekt zahrnuje distribuci v kinech, VOD a zejména site specific, celkově se předpokládá 40 představení 

s návštěvností 3 tis. diváků (což odpovídá předchozím zkušenostem žadatele se srovnatelnými projekty).  

   Specifickou součástí distribučního záměru jsou tři představení pod širým nebem na místech spjatých 

s legendou o kněžně Libuši (premiére se uskuteční na Vyšehradě 22. 6.) a rozšířených o doprovodný 

odborný a zážitkový program včetně her pro děti. Speciální formát s kratší stopáží filmu (27 min.) je 

nachystán pro menší děti. Předpokládají se další domácí i zahraniční site specific a festivalová uvedení. Film 

bude nabízen školám, univerzitním bohemistikám či knihovnám. 

   Předností projektu je vynalézavý a neobvykle rozmanitý distribuční koncept s dobře promyšleným a 

podrobně rozpracovaným realizačním plánem (včetně konkrétních míst a mokrých variant pro open air 

projekce) a s dobře definovanými cílovými skupinami (rodiny s dětmi, zájemci o dějiny, tradice, mytologii a 

přírodu). Požadavek na nadpoloviční veřejnou podporu, což při rozpočtu 328,4 tis. činí od Fondu 180 tis. (tj. 

55%), je oprávněný a odpovídá statusu kulturně náročného projektu. Žadatel zastoupený Jarmilou 

Polákovou je důvěryhodný a zkušený a skýtá záruku úspěšné realizace. 

   Slabinou projektu je samotné dílo, které zůstalo nepřehlednou skládankou různých výjevů a výpovědí bez 

čitelné autorské a dramaturgické koncepce a s nejasným zacílením, místy to vypadá na didaktiku pro první 

stupeň, jindy se předpokládá poučený dospělý divák se znalostí historického kontextu. Vyprávění působí 

neuspořádaně, v hodinové verzi až únavně. Je zřejmé, že autorka, pro niž jde o samostatný debut, nevládne 

potřebnými zkušenostmi.  

   Pochybuji, že by se film mohl prosadit jako samostatné dílo. Nicméně předložený projekt alternativní 

distribuce kompenzuje nedostatky díla a přináší svébytnou kulturní hodnotu. Projekt tedy doporučuji 

k podpoře, která systémově zhodnotí i předchozí podporu udělenou na výrobu. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 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.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt rozšiřuje alternativní distribuční nabídku svým inovativním a komplexním spojením filmového 

obsahu s jedinečným představením. 

Představení jsou sofistikovaně koncipována jako události šité na míru cílovým skupinám. 

Zvolená strategie je přesvědčivá a přitažlivá a ve spojení s daným filmem funkční. 

Projekt vyniká specifickou prací s publikem a v tomto ohledu představuje podnětný vzor pro alternativní 

distribuci v českém prostředí.  

Dílo samo svébytné umělecké a kulturní hodnoty nedosahuje. 

Projekt naplňuje cíle a podmínky výzvy. 

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění je náležité a skýtá záruku úspěšné realizace projektu. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přínos a význam projektu spočívá ve spojení filmu s komplexním a nápaditým distribučním projektem, 

dosah lze předpokládat spíše domácí.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je úplná a příkladně zpracovaná. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet i finanční plán je srozumitelný, přiměřený a odůvodněný. 

Finanční plán je vícezdrojový, zajištěno je sice jen necelých 9% z vlastních zdrojů žadatele, v jednání jsou 

však další zdroje včetně crowdfundingu. 

Výše požadované podpory odpovídá statusu kulturně náročného projektu. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizační strategie je vhodně zvolená, podrobně a konkrétně rozpracovaná. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je plně důvěryhodný a zkušený. 

 

 

 

 

 

 


