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Expertní analýza 
 

Název projektu Propagace českých filmů online 

Evidenční číslo projektu 3285/2019 

Název žadatele FILMTORO s.r.o 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 27. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost FILMTORO s.r.o. žádá o podporu projektu Propagace českých filmů online spojeného 

s rozcestníkovým portálem www.filmtoro.cz, který odkazuje na legální online obsah a online videopůjčovny, 

které ho nabízejí v rámci ČR.  

 

Portál mapuje všechny v ČR dostupné filmy a seriály a odkazuje na videopůjčovny, přes které si je divák 

může legálně pustit. Český film má na portálu velký prostor. Speciální sekce přináší přehled českých filmů a 

seriálů podle žánrů a u každého titulu uvádí informace a recenze z tisku (dokonce i pokud film zatím není 

k dispozici online). Filmtoro už několik let spolupracuje s APA, která projekt propagace českých filmů 

zaštiťuje a podporuje i finančně. Portál přináší také tipy na zajímavé nové filmy a aktuality z oblasti audiovize 

a legislativy v oblasti online.  

 

Ačkoli by se pro projekt hodil komerčnější model financování – videopůjčovnám Filmtoro v současnosti 

posílá zákazníky bezplatně – situace na trhu to zatím neumožňuje.  Filmtoro plní také výchovní a vzdělávací 

funkce a angažuje se v oblasti boje proti pirátství.  

 

Z technického a designového hlediska je web velice moderní a uživatelsky příjemný, využívá všechny 

moderní technické i marketingové prostředky v oblasti online ke své propagaci a zejména propagaci filmů a 

legálního přístupu k nim. (SEO, sociální sítě, interaktivní nástroje, podcast, blog.)  Díky tomu se dostal do 

povědomí svých cílových skupin a každým rokem se zvyšuje jeho návštěvnost.  

 

Vidím však určitý rozpor mezi názvem projektu a jeho obsahem. Název naznačuje, že náklady se budou 

týkat pouze českého obsahu, ale rozpočet tomu nezodpovídá, jsou v něm i ostatní náklady – na zahraniční 

obsah apod.  Doporučuji, aby žadatel tento rozpor vysvětlil, možná jde pouze o nešikovnou formulaci.   

 

Projekt je jinak smysluplný a má perspektivu dlouhodobého fungování. Splňuje cíle a kritéria Výzvy. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

http://www.filmtoro.cz/
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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) 

Portál filmtoro.cz přináší svým cílovým skupinám neocenitelnou službu – snadnou a rychlou cestu 

k legálnímu video obsahu, s jednoduchým přechodem na weby videopůjčoven a VOD portálů.  

Je uživatelsky příjemný, a přitom profesionálně (technicky i obsahově) na dobré úrovni. Portál je často 

aktualizován a přináší kromě filmů i aktuální informace a články z oblasti audiovize a online.  

 

Českým filmům je věnován na portálu velký prostor a v nabídce jsou i nejnovější české filmy s informacemi 

a recenzemi z tisku – i pokud zatím ještě nejsou k dispozici online – v těchto případech jde zejména o 

propagaci samotných filmů. Portál přináší i čistě české aktuality z oblasti audiovize, VOD a legislativy v této 

oblasti. 

 

Obsahově, graficky i technicky je web moderní a využívá všechno, na co jsou dnešní, i mladí, uživatelé 

internetu zvyklí – interaktivní nástroje, blog, komunikaci přes sociální sítě, dosažitelnost i přes chytré 

telefony. 

 

Projekt má potenciál fungovat více komerčně. Zatím zcela zdarma masivně propaguje sprostředkovatele 

obsahu – od velkých mezinárodních společností, až po menší domácí. Je jasné, že je zatím dost obtížné 

očekávat, že by se například Netflix nebo Amazon snažil o placenou propagaci v ČR – nepotřebuje ji -  a 

proto by v současnosti asi komerční model webu nefungoval.  

 

Na druhé straně Filmtoro plní i různé „veřejnoprávní“ a výchovní – pro komerční web netypické – funkce. 

Funguje pro oblast Online jako odborný partner – dodavatel dat z oblasti online filmů pro novináře a 

statistické úřady i v rámci Evropy. Angažuje se také v právní oblasti související s online distribucí filmů a 

autorským zákonem a podporuje legální přístup k filmům, je členem mezinárodní sítě takto zaměřených 

webů. Je důležitým subjektem v boji proti pirátství v online oblasti. Proto nelze mluvit o typicky komerčním 

webu – a také proto je žádost o podporu z veřejných zdrojů oprávněná. 

 

 

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

Podle přiložených životopisů je realizační tým velice schopný a nadšený, aby projekt úspěšně realizoval, a 

to jak po obsahové a redakční stránce, tak po stránce technické. Zejména zakladatel webu Tomáš Vyskočil 

má bohaté zkušenosti a také výsledky v oblasti online i v oblasti audiovize.  

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

Projekt podporuje a propaguje legální audiovizuální obsah i jeho sprostředkovatele – mnozí z nich působí 

mezinárodně. Propaguje české filmy v ČR a prostřednictvím svých mezinárodních odnoží a partnerských 

webů i v zahraničí. Filmtoro je i neoficiálním zástupcem ČR v oblasti online filmů a legálního přístupu 

k nim, účastní se konferencí, je členem mezinárodních organizací, které bojují proti pirátství. Obsah 

projektu naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Źádost je vypracována podrobně a přehledně, dává dobrou představu o projektu. Ocenila bych ještě nějaké 

statistiky – např. počet registrovaných návštěvníků webu (uživatelských profilů) a jeho vývoj, nebo například 

počet prokliků na jednotlivé videopůjčovny.   

 

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

Mám trochu problém s vymezením projektu jako Propagace českých filmů online. Z komentářů k rozpočtu 

pro mne vyplývá, že by v takovém případě měly být celkové náklady na projekt 300 000 Kč a nikoli 600 000 

Kč – které zahrnují i náklady mimo českou sekci. Možná je pro mne zavádějící pouze název projektu. Jinak 

je rozpočet přehledný a jasný a náklady přiměřené.  Podíl podpory je v dané situaci obhajitelný. 

 

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci, distribuční a marketingová strategie je propracovaná a míří na 

různé cílové skupiny projektu – od běžných diváků až po znalce filmu vhodnými prostředky. 

 

 

 

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

Filmtoro spolupracuje s významnými institucemi v ČR, kromě APA, také s Protipirátskou unií a 

Ministerstvem kultury.  Je dnes i uznávaným a důvěryhodným zdrojem různých statistik a informací, které 

se jinde v tak dostupné formě nenajdou (například tržby a návštěvnost českých filmů). Nárůst 

návštěvnosti webu a pozitivní ohlasy v tisku mluví samy za sebe.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Propagace českých filmů online 

Evidenční číslo projektu 3285/2019 

Název žadatele FILMTORO s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 25. 9. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Webový portál filmtoro.cz vás nasměruje kde najít k legálnímu shlédnutí filmy jak české tak zahraniční a 
přídavkem informuje o novinkách v audiovizi. Je to důležitý pomocník proti nelegálnímu stahování, proti 
pirátství. Proto je také tento web podporován Asociaci producentů a audiovizi. Je postupně budován od roku 
2015. Českou verzi rozšířil o Slovenskou a Polskou. Svoje působení ve virtuálním světě doplňuje již druhým 
rokem o filmový festival v reálném prostředí v prázdninovém čase u lipenské přehrady v Černé v Pošumaví 
s premiérou některého z českých film.  
Jeho zakladatel Tomáš Vyskočil plnil obsah internetu filmovými novinkami skoro od začátku rozvoje 
internetu v Čechách. Byl zakladatel dvou úspěšných webu zaměřených na film filmpub.cz (internetový 
filmový časopis) a edna.cz (zaměřený se seriály). V jeho osobnosti se šťastně propojuje zájem a 
znalost kinematografické tvorby a dobrá znalost možností internetu. Dokáže navazovat kontakty a 
spolupracovat s mnoha organizacemi v oblasti audiovize v Česku i v zahraničí.  
Jeho žádost je vypracovaná se znalosti prostředí jak filmového tak internetu. Má reálnou rozvahu jak takový 
webový portál finančně udržet. Web jehož hlavní význam je služba v nasměrování uživatelů k legálním on-
line půjčovnám filmů je hoden podpory.  
 
 
 

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) 

Portál filmtoro.cz jeho zakladatel postupně buduje a rozšiřuje od roku 2015 kdy byla návštěvnost cca 10 
000 za měsíc k dnešním 300 000 uživatelům za měsíc. V posledním roce spustil slovenskou a polskou verzi 
webu. Tím výrazně rozšířil možnost on-line distribuce českých filmů. Web filmtoro.cz podporuje návštěvnost 
portálů s legální VOD distribucí filmů.  
Informuje o aktuálním dění ve  filmové oblasti tuzemské a zahraniční. Podobný profesionálně budovaný 
rozcestník k legálnímu audiovizuálnímu obsahu u nás neexistuje.  

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

Tým portálu filmtoro.cz je složen z přispěvatelů orientujících se v kinematografii a těch kteří zajišťuji 
technický provoz webu. Obojí pracovníci jsou nadšení profesionálové.  

 

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

Portál filmtoro.cz je rozcestníkem na cestě k portálům, které jsou legální online půjčovny filmů. Je to velký 
přínos pro producenty a distributory. Poskytuje aktuální informace o dění v audiovizuální světě a rychle 
informuje kde je možné filmové novinky legálně online shlédnou. S jeho podporou se omezuje pirátství.  

V posledním roce rozšířil svoji působnost na Slovensko a Polsko a propagují zde českou kinematografickou 
tvorbu. 

Filmtoro.cz je součástí portálu Agorateka, který je evropským rozcestníkem k legálnímu digitálnímu obsahu. 
Spolupracuje s evropským portálem Lumiere. 

 

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

Žádost má všechny požadované přílohy, je vyplněna přehledně a srozumitelně, je dobře strukturovaná. 
Jednotlivé informace v žádosti a jejích přílohách jsou v souladu.  

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

Rozpočet je doplněn o vlastní přehledný rozpočet s komentářem. Výše jednotlivých položek jak 
honorářových tak technického zajištění webu filmtoro.cz jsou přiměřené. 
Financování je zajištěno z 50% podporou z APA (podepsaná smlouva) druhým 50% ve výši 300 tis je 
obsahem žádosti. Tato výše dotace k významu tohoto webu je oprávněná. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Žadatel má zkušenosti a znalosti s využitím internetu a jak k obsahu filmtoro.cz přivést široké spektrum 
zájemců o film od filmových fanoušků k příležitostným divákům.  

Spolupracuje s mnoha subjektu v oblasti kinematografie – producenty, distributory – tuzemskými a 
zahraničními. 

Propaguje se jak ve virtuálním světě, tak mezi novináři, kteří píší o filmu. Dělá i outdoorové kampaně. V létě 
pořádá dvoudenní filmový festival Filmtoro fest v Černé v Pošumaví.  

Časový harmonogram je jasný – celoroční pravidelná práce zajištěná s týmem představeným v žádosti. 
 

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

Žadatel má dlouholeté profesionální zkušenosti s fungováním a využitím internetu konkrétně v publikování 
novinek z oblasti audiovize (filmpub.cz, edna.cz). Zná tuto cílovou skupinu. Pracuje na internetových 
portálech s filmovým obsahem od roku 1999 a prožil s internetem jeho rozvoj jak technický tak vzrůst 
jeho významu a vlivu na uživatele.  

Jeho tým jsou mladí lidé, kteří internet berou již jako rovnocenné médium a na portálu filmtoro.cz uplatňují 
své odborné znalosti z oblasti kinematografie. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu AniPromítačka: Eventová distribuce autorské animace 

mimo tradiční kina 

Evidenční číslo projektu 3287/2019 

Název žadatele AniPromítačka. z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy doc Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 15/9/2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Cílem projektu je dostat poměrně ohrožený druh – autorský animovaný krátkometrážní film – k širšímu počtu 

diváků. Žadatelé volí poměrně pracnou formu projekcí mimo klasická kina, doprovázených úvody 

dramaturga se snahou o účast tvůrců 

Eventový formát zahrnuje české autory, studentské filmy (jištěno dohodami o spolupráci s významnými 

českými animačními školami (FAMU, UMPRUM, UTB ve Zlíně, ZČU v Plzni)) i mezinárodně oceněnými 

zahraničními filmy, což považuji za velmi zajímavou programovou skladbu.  Členění do 12 tematických 

projekcí je také zajímavé a může podpořit zájem diváků.   

Oceňuji na projektu i to, že skoro polovina požadované podpory je určena na fee autorů filmů a pronájmy 

techniky, úsporné jsou náklady na cestovné, ubytování i náklady mzdové.  

 

Domnívám se proto, že i když nejde o projekt s masovou diváckou odezvou ani o stovky projekcí, že své 

místo na trhu má, osloví diváky, kteří by se jinak asi k uváděným titulům nedostali a že podpora mu má být 

udělena.  

  

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) 

Jde jednoznačně o obohacení distribuce v oblasti site-specific projekcí, přitom obohacení o filmy, které se 

obtížně uplatňují v rámci kinodistribuci a které by se jinak asi k divákům nemusely vůbec dostat.  

Tematické členění do 12 cyklů zvyšuje potenciál zaujmout diváky, navíc dokazuje pracnost projektu – tohle 

chystat pro 20 projekcí není běžné.   

Již v úvodu jsem napsal, že je dobrá i kombinace autorských českých, studentských a zahraničních 

oceněných filmů.  

 

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

Nemám žádné výhrady.  

 

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

Ano, jak pokud jde o českou, tak zahraniční kinematografii, obojí je zde zahrnuto a myslím, že cíle výzvy 

jsou naplněny.  

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

Srozumitelné, nenašel jsem nějaké nejasnosti  

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

Podíl podpory na celkových nákladech je relativní vysoký, 80 %, ale když jsem rozpočet prostudoval, je 

opravdu úsporný, jen menší část zůstává žadatelům, hodně jde autorům animovaných filmů, na techniku, 

šetrné cestovní náklady apod.  

Navíc se v objemu nejedná o dramatickou částku, takže i když jsou náklady na jednoho diváka poměrně 

vysoké (cca 400 Kč), doporučuji podporu udělit. Diváci těchto spíše eventových akcí by se jinak k filmům 

nemuseli dostat.   

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Hodně pracný projekt, domnívám se, že v takto relativně omezeném rozsahu realizovatelný 

 

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

Nemám výhrady ani pochybnosti.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Anipromítačka: Eventová distribuce autorské animace 

mimo tradiční kina 

Evidenční číslo projektu 3287/2019 

Název žadatele AniPromítačka, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 25.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Smysluplnost propagace české animované produkce se stává v poslední době zřejmou i díky několika 

mimořádným festivalovým úspěchům. Kombinace těchto nedávných úspěchů (Dcera, Pouštět draka, Plody 

mraků, atd.) se školními filmy vytváří dramaturgicky vhodnou skladbu. Projekt může přispět k rozmanitosti 

kulturní nabídky v menších městech. Současně ale má projekt některé slabiny (především v nedůsledném 

přístupu k tomu, pro jaká místa, prostory a diváky má být určen). I při nedostatcích, které komentuji detailněji 

v samotné analýze, se jedná o prospěšný a už osvědčený projekt, který k podpoře 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) 

Smysluplnost propagace české animované produkce se stává v poslední době zřejmou i díky několika 

mimořádným festivalovým úspěchům. Kombinace těchto nedávných úspěchů (Dcera, Pouštět draka, 

Plody mraků, atd.) se školními filmy vytváří dramaturgicky vhodnou skladbu. Úspěšnost se snaží projekt 

obhájit pomocí konceptu „prvochodičů“, kteří si budují návyk na „vážnou“ animovanou produkci. Koncept 

působí bez jakýchkoli detailnějších informací a dat velmi intuitivně a nepřesvědčivě – přinejmenším by 

bylo vhodné zmínit, na která místa se Anipromítačka vrací – a s jakými výsledky. Kde o ni byl zájem ze 

strany např. příslušného komunitního centra, jak se měnil počet diváků?  

 

 

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

− Zkušenosti dvou ze tří organizátorek – v čele se zakladatelkou Anipromítačky Eliškou Děckou – jsou 

zárukou realizovatelnosti.  

 

 

 

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

Jedná se o projekt s velmi malým diváckým dopadem – při 20 akcích a předpokladu (asi spíše 

optimistickém) 30 diváků na projekci projekt osloví publikum kolem 600 diváků. Nicméně Fond se hlásí 

v koncepci k podpoře místních akcí zvyšujících rozmanitost lokální nabídky. V tomto ohledu nepovažuji 

za šťastné, že 6 z 12 zatím specifikovaných projekcí se odehrává ve větších městech se solidním 

kulturním zázemím (Praha, Zlín, Ostrava, zvlášť zjevné je to pak u dvou projekcí ve festivalově velmi 

saturované Olomouci).  

 

 

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

− Není dostatečně jasně objasněno předchozí fungování Anipromítačky. Prohlášení, že náklady hradila 

organizátorka z vlastních prostředků, vyvolává jistě úctu k jejímu zápalu, ale předložení rozpočtu 

některého předchozího ročníku by bylo vhodné. Anipromítačka se např. údajně odehrávala i na řadě míst 

v zahraničí, což jistě organizátorka nehradila.   

 

 

 

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

− Rozpočet je přiměřený. Netransparentně a nepředvídatelně působí ale „výměna“ vstupného za 

nespecifikovaný příspěvek od provozovatele daného místa projekce.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Hlavní slabina a nejistota spočívá v tom, že není určeno 8 z 20 projekčních míst. To je sice z hlediska 

obtíží při vyhledávání vhodných prostor pochopitelné, ale v situaci, kdy polovina z dosud určených míst 

se odehrává ve velkých městech, hrozí, že jejich podíl ještě naroste.  

 

 

 

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

− S ohledem na předchozí realizace – včetně zahraničních – je dostatečný.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Doc Alliance Films 

Evidenční číslo projektu 3288/2019 

Název žadatele Doc-Air, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 10. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Evropský VOD trh prochází zásadní proměnou nejen díky postupnému ústupu DVD a nárůstu subskripční 

video on demand služeb, ale i proto, že vstup velkých amerických hráčů na trh (především Netflixu a 

Amazon Prime) znamená velký otazník pro evropské kinematografie, a především malé evropské filmy. 

Ačkoli Evropská unie připravuje kvóty a regulace, které mají zajistit 30% podíl evropského obsahu v katalogu 

streamovacích gigantů, opatření nijak nezajišťují jejich vizibilitu a už vůbec kvalitativní výběr. Pro nezávislý 

film je tak v současnosti největší nadějí právě segment „kurátorovaných“ VOD platforem, které pracují 

s pečlivě vybraným obsahem a cílí na diváky, pro které je na prvním místě kvalita contentu, nikoli velikost 

katalogu a přítomnost hollywoodských blockbusterů. 

 

Doc Alliance Films předkládá projekt, který vychází z dlouhodobé koncepce budování podobně zaměření 

platformy, která klade důraz na kurátorovaný národní obsah se zaměřením na nezávislý dokument. Cílem je 

rozšiřovat katalog filmů a vylepšovat kvalitu služeb a jejich divácké zacílení. Dosavadní činnost žadatele na 

tomto poli, tradice a propracovanost platformy představují pro další konkurenceschopnost a rozvoj českého 

VOD trhu velmi podstatný faktor. Nejde jen o podporu tvůrců, ale i o zvyšování distribučního potenciálu 

malých filmů.    

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) 

Primární zaměření DAFilms.cz jsou nezávislé dokumenty, prostor zde však dostává i artově orientovaný 

hraný film. Další rozvoj předpokládá doplňování katalogu podle jasně daného klíče (dokumenty malé, 

které mají potíže prosadit se skrz klasické distribuční kanály, ale i prostor pro české i zahraniční 

dokumenty z klasické distribuce). Logickým způsobem, jak oslovit diváky jsou tematicky organizované 

knihovny, které představují protiváhu „algoritmickému“ uspořádání Netflixu a dalších. Žadatel předkládá 

jasně vymezený rejstřík těchto tematických bloků, které jsou programově atraktivní a inteligentně 

zpracovávají dostupný obsah.  

 

 

 

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

Realizační tým je dostatečně zkušený, aby zajistil úspěšné fungování projektu.  

 

 

 

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

Jak už bylo zmíněno v první části posudku, soustavný rozvoj nezávislých, kurátorovaných VOD platforem 

představuje pro malé evropské filmy mnohem účinnější nástroj než institucionální regulace a kvóty. 

Umožňuje totiž aktivní a cílenou práci s obsahem i jeho odběrateli, tedy s rozvojem jiné podoby diváctví, 

než které vytváří IT oddělení Netflixu a dalších streamovacích korporací. 

 

 

 

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

Žádost je vypracována precizně a důkladně s důrazem na analýzu dat shromážděných využíváním 

platformy. Nechybí zde ani kritické vyhodnocení vývoje z posledních dvou let a následek dočasného 

výpadku financování z programu MEDIA.  

 

V projektu postrádám jen čitelnější vymezení strategie práce s rozvojem a rozšiřováním publika nad 

rámec osvědčených strategií. 

 

 

 

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

Doložený rozpočet a finanční plán je realistický, počítá i s vícezdrojovým financování z peněz programu 

MEDIA a dotací Ministerstva kultury.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

DAFilms.cz je celoročně fungující projekt, který průběžně pracuje se získáváním a „katalogizací“ obsahu. 

Dosavadní fungování platformy je dostatečnou zárukou realizace cílů projektu.  

 

 

 

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

Doc Alliance Films patří k průkopnickým VOD platformám na evropském trhu a data z posledních let 

dokládají, že její úspěšnost v oblasti digitální distribuce roste, i díky důrazu na subskripční model. Ten 

dostupných analýz ve srovnání s TVOD sice stále představuje menší část VOD trhu, ale na rozdíl od 

transakčního modelu dynamicky roste a v horizontu následujících let se podle všeho stane dominantím. 

Kredit žadatele s ohledem na nabízené služby i obsah hodnotím jako vysoký.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Scope100: Nová generace 2020 

Evidenční číslo projektu 3289/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 4.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o projekt vzdělávacího charakteru, který nemá žádné vlastní příjmy a jehož možnosti zajistit 

kofinancování z komerčních zdrojů jsou prakticky nulové. 

Aerofilms žádá podporu projektu ve výši 100.000,- Kč z celkového rozpočtu 245.800 Kč 

 

Scope100: Nová generace je platforma, která nabízí v rámci pravidelných setkání sto vybraným filmovým 

nadšencům z široké veřejnosti možnost vidět filmy v exkluzivních předpremiérách, následně pak 

prostřednictvím přednášek týkajících se filmové distribuce, marketingu a PR dává účastníkům možnost 

nahlédnout pod pokličku procesu filmové distribuce. 

Cílem projektu je prohloubit  zájem o umělecky hodnotnou kinematografii mezi částí veřejnosti, která k tomu 

má sklon. 

Projekt Scope100: Nová generace navazuje na úspěšný mezinárodní projekt Scope100, který umožňoval 

účastníkům rozhodovat, které filmy budou uvedeny do české distribuce. Díky tomu se podařilo v průběhu 

čtyř let vybudovat silnou komunitu lidí s aktivním zájmem o film. 

V roce 2019 probíhá první ročník pokračování s velkým zájmem laické i odbornější veřejnosti. 

 

Jedná se o velmi záslužnou činnost. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Jedná se o velmi záslužný projekt ověřený předchozími ročníky. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Vynikající nápad prověřený předchozími ročníky, promyšlený a doladěný zkušenostmi předchozích let. 

Projekt má potenciál dlouhodobého fungování. 

Projekt naplňuje kulturně výchovnou a vzdělávací funkci. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

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

Složení tvůrčího 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) 

− Kvalita projektu je velmi vysoká a velmi přínosná pro českou kinematografii a zájem o ní. 

 

 

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

Žádost i její přílohy jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory  či protichůdné informace a umožňují 

správně posoudit žádost. 

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

− Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené ani neodůvodněné částky. 

− Žadatel zdůvodňuje srozumitelně a logicky výši nákladů. 

− Finanční plán je realistický. 

− Výše požadované podpory a její podíl z celkových nákladů je obhajitelný. 

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

− Projekt dává jasnou představu o realizaci. 

− Strategie je promyšlená a ověřená předchozími lety. 

− Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Žadatel je velmi zkušený a dává záruku kvalitního projektu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Scope100: Nová generace 2020 

Evidenční číslo projektu 3289/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 1. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt představuje další z vynalézavých a koncepčních forem práce s publikem a filmového vzdělávání 

laické veřejnosti, které praktikuje společnost Aerofilms. Projekt tvoří 3 intenzivní setkání pro 100 účastníků 

z řad veřejnosti, jež zahrnují 3 základní součásti: (a) projekce filmů plánovaných pro distribuční uvedení, (b) 

přednášky o problematice výběru, nákupu, distribuce a marketingu filmů, programování kin a festivalové 

dramaturgie, (c) společné diskuse pod vedením zkušených odborníků. V této interaktivní dílně se takto laičtí 

účastníci přímo podílejí na reálném distribučním procesu a odborníci získávají nové podněty a zpětnou 

vazbu. Přímá setkání doplňuje pracovní VOD platforma, která funguje po celý rok.  

 

Cíle projektu nejsou sice explicitně formulovány, ale opakovaně se objevuje důraz na budování silné 

komunity filmových fanoušků s aktivním zájmem o film. Tento cíl je nepochybně jak v obchodním zájmu 

pořádající společnosti, tak v zájmu kulturní veřejnosti a v tomto ohledu jde o veřejnou službou s vysokou 

kulturní a společenskou hodnotou spočívající v kultivaci a aktivizaci publika. 

 

Otevřenou otázkou zůstává, zda a jak funguje takto vybudovaná základna po skončení projektu, v žádosti se 

bez dalšího pouze konstatuje, že s některými absolventy minulých čtyř ročníků spolupráce pokračuje. 

 

Rozpočet 245 tis. stejně jako požadavek na podporu 100 tis. je přiměřený a odůvodněný. Finanční plán stojí 

dominantně a rovnoměrně na dvou veřejných zdrojích (vedle Fondu je to OMA MK). Zbytek je vkladem 

žadatele – vklad není doložen. Struktura finančního plánu odpovídá omezeným možnostem vícezdrojového 

financování nekomerčního, resp. kulturně náročného projektu, což odůvodňuje i nadlimitní výši veřejné 

podpory (81%). 

 

Žadatelem je důvěryhodná, zkušená a invenční distribuční společnost. 

 

Projekt svědčí o koncepční a cílevědomé práci, je odborně a personálně dobře zajištěn, finanční plán je 

realistický, realizační model je osvědčený. 

 

 

 

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 inovativně kombinuje filmové vzdělávání a práci s publikem s budováním fanouškovské komunity a 

vývojem neotřelých distribučních strategií. 

Projekt má potenciál dlouhodobého fungování jak na straně zájemců, tak na straně dalšího rozvoje 

programu, o tom svědčí dosud uspořádané ročníky, tento chystaný je, pokud dobře počítám, šestý. 

Projekt má nespornou kulturní a společenskou hodnotu spojenou se vzděláváním, kultivací a aktivizací 

publika. 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy. 

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

Projekt je spolehlivě personálně zajištěn tak, aby projekt mohl být úspěšně realizován. 

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

Projekt je přínosem jak z hlediska vzdělávání a práce s publikem, tak z hlediska rozvoje distribučních 

praktik. 

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

Žádost je (až na formální drobnost) v pořádku. 

 

 

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

Rozpočet i finanční plán včetně výše požadované podpory je přiměřený potřebám a možnostem projektu.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizační strategie je promyšlená, koncepční, vynalézavá a funkční, praxí osvědčená 

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

Žadatel jako respektovaná a zkušená společnost je zárukou úspěšné realizace projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Noví filmoví diváci 

Evidenční číslo projektu 3294/2019 

Název žadatele Člověk v tísni o.p.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 10. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Člověk v tísni o.p.s. předkládá projekt na další obsahový, technický i metodický rozvoj specializované VOD 

platformy JSNS.cz, jejímž primárním cílem je zlepšení cirkulace dokumentů mezi žáky základních a 

středních škol, aktivní edukativní činnost mezi mladými diváky a podpora kritického povědomí nejen o 

nedávné minulosti, ale i o současnosti.  

 

Přednostní projektu je jeho technická a metodická propracovanost, dosavadní zkušenosti s rozvojem 

publika, jasně vymezená a fungující komunikace s cílovými skupinami i kvalita nabízeného obsahu. 

Předkládané výsledky hovoří o tom, že specificky orientovaná VOD distribuce doplněná bohatými 

doprovodnými materiály a zkušenými „mediátory“ přispívá nejen ke zkvalitnění výuky, ale i k rozvoji mladého 

publika, pro které se dokumentární film stává nástrojem pro kritické vnímání.  

 

Předkládaný projekt tak funguje jako edukativní nástroj, zároveň ale velmi účinně podporuje včasnou a 

systematickou práci s potenciálními mladými diváky „náročnější“ kinematografie, která neslouží jako únik 

před realitou, ale naopak jako klíč k jejímu pochopení. 

 

Podpora takového projektu je tedy z mého pohledu v zájmu české kinematografie jako celku.  

 

 

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) 

Při hodnocení dramaturgické a programové kvality je třeba přihlédnout na specifické zaměření projektu, 

kterým je kombinace historicky-edukativních záměrů a postupného rozvoje diváckých kompetencí 

mladých diváků. Volba dokumentů, v nichž se spojuje určitá dynamika podání informací s relevantními 

tématy je provedena pečlivě a je opřena o velmi zevrubně popsanou metodiku i obsáhlou databázi 

poznatků a zkušeností přímo z práce se školami, učiteli i cílovým publikem. Fokus na tematické bloky 

svázané s dějinami (komunistická propaganda) a současnými problémy (kritická schopnost práce 

s informacemi) je velmi vhodný, protože kombinuje dějinné poznání s praktickými kompetencemi, které 

jsou pro mladé publikum klíčové v současné době dezinformací a post-faktických manipulací. Je třeba 

vyzdvihnout precizní zacílení i metodickou práci s mediátory (lektoři, učitelé) a doprovodnými materiály.   

 

 

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

Realizační tým je zkušený a v dané oblasti se pohybuje dostatečně dlouho na to, aby byl projekt schopný 

realizovat.  

 

 

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

− Pro českou kinematografii je daný projekt stěžejní ze svou důvodů.  

a) Napomáhá tvorbě společenského podhoubí a formuje kriticky uvažující generaci uvyklou tomu film 

vnímat i jako zdroj poznání a podnětů k reflexi světa  

b) Napomáhá cirkulaci společensky relevantních dokumentů mezi publikem, ke kterému by se tyto filmy 

za normálních okolností dostávaly jen velmi obtížně 

 

 

 

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

Žádost je velmi detailně a precizně vypracovaná po všech stránkách.  

 

 

 

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

Rozpočet je transparentní a odpovídá náročnosti i definici projektu. Důraz na financování lidských zdrojů 

je s ohledem na vymezení záměrů pochopitelný, podobně jako finance směřované k technologickému 

vylepšení VOD platformy.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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− Realizační strategie je i s ohledem na současný stav a uživatelkou prověřenost platformy jsns.cz zcela 

realistická a dostatečně propracovaná.  

 

 

 

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

Člověk v tísni a Jeden svět patří v dané oblasti mezi nejrenomovanější subjekty s bohatým know how jak 

v oblasti obsahové, tak metodické.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu NOVÍ FILMOVÍ DIVÁCI 

Evidenční číslo projektu 3294/2019 

Název žadatele Člověk v tísni o.p.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2019-3-2-19 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 14.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční projekt předkládaný pod názvem Noví filmoví diváci vychází z iniciativy Jeden svět na školách 

(JSNS), která existuje už 18 let, a má silný potenciál dalšího dlouhodobého fungování. Jedná se o záslužný 

projekt s obrovským edukačním významem, který získal mnohá ocenění včetně World Aware Education 

Award Rady Evropy. Přibližuje dětem a mládeži dokumentární snímky uváděné na festivalu Jeden svět, 

který se specializuje na společensky závažnou tematiku lidských práv. V jistém smyslu projekt supluje nebo 

doplňuje i výuku historie na školách. Vedle toho významně napomáhá výchově filmových diváků a nepřímo 

podporuje i výchovu příštích filmařů. Projekt je vysoce inovativní. Na portálu JSNS.cz je dostupných víc než 

265 filmů, a registrováno 2966 škol a 474 dalších institucí. Portál je neustále obnovován, jeho rozsah se 

rozšiřuje a přibývají nové aktivity, k filmům jsou poskytovány i metodické materiály. Projekt je dobře 

personálně zajištěn: jeho ústřední postavou je Ivana Vránková, koordinátorka už od roku 2011, a realizační 

tým doplňují další tři zkušení členové. Žadatelem je nezisková organizace Člověk v tísni, která má vysoký 

kredit. Iniciativa JSNS patří mezi její mnohé aktivity. I když Člověk v tísni není klasickým distributorem, této 

iniciativě se daří oslovovat úctyhodný počet mladých lidí především díky funkční a efektivní spolupráci se 

školami. Žadatel má v této oblasti mnohaleté zkušenosti, výborné výsledky, přesto nestagnuje a neustále se 

vyvíjí. Žadatel má jasnou představu o realizační strategii, která je založena na zkušenostech z dlouholeté 

nepřetržité práce v této oblasti. Strategie je propracovaná a dobře zvolená. S hlavními cílovými skupinami – 

dětmi a mládeží na školách – pracuje žadatel velice vhodným způsobem, vedle toho má i zvláštní program 

na zaškolování pedagogů a na spolupráci s nimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Udělení podpory Doporučuji  

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) 

 

Distribuční projekt Jeden svět na školách (JSNS) existuje už 18 let, a to také díky podpoře SFK, a má silný 

potenciál dlouhodobého fungování. Jedná se o záslužný projekt s obrovským edukačním významem, který 

získal mnohá ocenění včetně World Aware Education Award Rady Evropy. Přibližuje dětem a mládeži 

dokumentární snímky uváděné na festivalu Jeden svět, který se specializuje na společensky závažnou 

tematiku lidských práv. Posiluje tím diverzitu distribuční nabídky, a to především pro mladé lidi, a plní 

nezanedbatelnou kulturně-výchovnou funkci. Projekt je vysoce inovativní. Od února 2013 existuje portál 

JSNS.cz, na kterém je dostupných víc než 265 filmů, má tisíce uživatelů, převážně z řad pedagogů, a je 

velice často používán (podle žadatele přehráli v roce 2018 registrovaní uživatelé každý pracovní den 

v průměru 194 filmů, což je úctyhodné číslo). Registrováno je 2966 škol a 474 dalších institucí. Portál je 

neustále obnovován, jeho rozsah se rozšiřuje a přibývají nové aktivity, k filmům jsou poskytovány metodické 

materiály.   

 

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

 

Projekt je dobře personálně zajištěn. Jeho ústřední postavou projektu je Ivana Vránková, která je jeho 

koordinátorkou už od roku 2011. Realizační tým tvoří i další tři členové, kteří mají adekvátní vzdělání a 

mnohaleté zkušenosti v práci pro organizaci Člověk v tísni a její aktivity související s filmem. 

 

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

 

Kolekce filmů, vycházející z programu dnes už renomovaného a divácky populárního festivalu Jeden svět je 

vždy kvalitní, a jejich témata orientována na lidská práva jsou silná a důležitá nejen z uměleckého hlediska, 

ale i z pohledu humanitárního, společensky-politického a vzdělávacího. V jistém smyslu projekt supluje 

nebo doplňuje i výuku historie na školách.  Vedle výchovy filmových diváků podporuje nepřímo i výchovu 

příštích filmařů. 

 

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

 

Žádost je velmi dobře a profesionálně připravená, úplná a srozumitelná a neobsahuje žádné rozpory. Jsou 

z ní zřejmé dlouhodobé zkušenosti žadatele. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je přehledný, žádné položky nejsou nezdůvodněné a žádné sumy nejsou přemrštěné. Celkově je 

vyčíslen na 2,18 mil Kč. 50% z něj bude financováno z každoroční veřejné sbírky pořádané žadatelem – 

organizací Člověk v tísni.  

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

 

Žadatel má naprosto jasnou představu o realizační strategii, která je založena na zkušenostech z 18 let 

nepřetržité práce v této oblasti. Strategie je dostatečně propracovaná a dobře zvolená. S cílovými 

skupinami – dětmi a mládeží na školách – pracuje žadatel velice vhodným způsobem. Má i zvláštní 

program na zaškolování pedagogů (ve smyslu práce s filmem) a na spolupráci s nimi. Časový 

harmonogram je zvládnutelný.  

 

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

 

Žadatelem je nezisková organizace Člověk v tísni, která má vysoký kredit. Iniciativa JSNS patří mezi její 

mnohé aktivity, jedná se o vzdělávací program a audiovizuální portál. I když Člověk v tísni není klasickým 

distributorem, této iniciativě se daří oslovovat úctyhodný počet mladých lidí především díky funkční a 

efektivní spolupráci se školami. Žadatel má v této oblasti mnohaleté zkušenosti, výborné výsledky, přesto 

nestagnuje a neustále se vyvíjí.  

 

 

 

 


