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Expertní analýza 
 

Název projektu Smečka 

Evidenční číslo projektu 3574/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 25.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Film o mladých, pro mladé a od mladých… Za touto až poněkud banální charakteristikou je schován nevšední 

snímek Smečka. Tématem filmu je šikana mezi dospívající mládeží a začlenění hendikepovaných sportovců 

do společnosti. Kromě aktuálního obsahu je silnou stránkou filmu jeho zpracování – uvěřitelné, přirozené, 

opravdové. Tyto přívlastky platí jak o hereckých výkonech, tak o režijním pojetí. Je až neuvěřitelné, že u 

režiséra Tomáše Polenského jde o debut na úrovni celovečerního filmu.   

 

Dokonalá znalost sportovního, potažmo hokejového prostředí i orientace ve světě dospívající mládeže jsou 

základní kostrou pro poutavě akční a zároveň i obsahově podnětný film. Něco obdobného pro tuto věkovou 

kategorii v České republice již dlouho nebylo natočeno! Film Smečka má všechny předpoklady k tomu, aby 

cílovou skupinu mládeže ve věku 12 – 18 let zaujal, případně i nadchnul. Otázkou je, zda se filmu, resp. 

reklamní a marketingové strategii, podaří cílové subjekty úspěšně oslovit. Mladá generace má obecně averzi 

k poučování či vnucování názoru. Zároveň je tato generace, která již odrostla pohádkám, poměrně skeptická 

až apatická ohledně vnímání české kinematografie. 

 

Distribuční společnost Bontonfilm si je těchto úskalí spojených s distribucí filmu Smečka vědoma. Hlavní 

propagace je logicky směřována do internetového prostředí na různé sociální sítě. Zajímavá a účelná by 

v tomto případě mohla být i spolupráce s tzv. „influencery“ (Kovy, Anna Šulc), která je však v projektu zmíněna 

jako že „se nabízí“. Obávám se, že 210tis.Kč, které jsou v rozpočtu vyčleněny na reklamu na internetu, nebude 

stačit… 

 

Fond kinematografie film Smečka prozřetelně podpořil v okruzích Vývoj i Výroba kinematografického díla. 

Podpora distribuce je v tomto případě logickým dovršením péče o tento titul. Požadovaná podpora ve výši 

800tis.Kč je dle mého názoru přiměřená, žádoucí, potřebná i zasloužená.    

 

 

 

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) 

Film Smečka je mimořádný titul z hlediska cílové skupiny i obsaženého sdělení. Obdobných titulů v tuzemské 

distribuci nebývá mnoho, těch českých pak ještě méně… 

 

Debutující režisér Tomáš Polenský zúročil dokonalou znalost hokejového prostředí i fungování 

mládežnických kolektivů jak na ledě či v kabině, tak odpozorování osobního života adolescentů. Na rozdíl od 

většiny jiných českých filmů je v tomto případě jedinečné, nenásilné a ústrojné zapojení „product placementu“ 

do děje. Ten dodává filmu kromě peněz rovněž autentickou atmosféru a akčnost. Na české poměry je 

nadstandardně nasnímáno i dění na kluzišti, byť pravda, Hollywood by rozhodující nájezd natočil a sestříhal 

dramatičtěji a akčněji…   

 

Pokud se podaří cílovou skupinu přimět k návštěvě kina, tak věřím, že budou sály plné nadšených diváků, 

kteří si (alespoň snad někteří) z filmu odnesou i nějaké hlubší poznání.  

 

 

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

Distribuční společnost Bontonfilm uvádí jako možnost spolupráci s populárními českými „influencery“. Kromě 

hvězd sociálních sítí jako jsou Kovy či Anna Šulc jsou zmiňována jména jako hokejový moderátor Robert 

Záruba, či ve filmu hrající bývalí hokejisté Martin Hosták či Dominik Hašek. Ti všichni by ať zištně či nezištně 

mohli výrazně pomoct s propagací filmu. 

 

Žadatel má silný a stabilní tým schopný úspěšně realizovat distribuci filmu. 

 

 

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

Smečka je výjimečným titulem v rámci tuzemské kinematografie a má velké šance uspět i na mezinárodním 

distribučním poli, a to nejen v koprodukujícím Slovensku a Lotyšsku. Hokej patří mezi několik vývozních 

artiklů České republiky, a totéž by mohlo platit i o filmu z hokejového prostředí. 

 

Anglické titulky na poskytnuté kopii filmu prokazují, že zatímco Jaromír Jágr je globálním fenoménem, tak 

Paľo Habera je „přeložen“ jako Michael Jackson.   

 

 

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

Žádost je zpracována profesionálně a zodpovědně. Marketingová strategie obsahuje podrobný popis 

zamýšlených propagačních aktivit. Obávám se, že v rozpočtu na ně však není dostatek finančních prostředků. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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K žádosti přiložený rozpočet pracuje s distribučními náklady ve výši bezmála 2mil.Kč. Tato částky by mohla 

být pro úspěšnou distribuci dostatečná, pokud by však více než třetina nebyla určena na pokrytí nákladů na 

získání práv – minimální garanci producentovi. Na vlastní distribuci a především propagaci filmu tak bude 

finančních prostředků relativně málo. Z nich si ještě, dle mého názoru, nepřiměřeně velký krajíc ukrojí 

multiplexy na propagaci v kinech (kterou jiná kina dělají zdarma) nebo na přetrvávající platbu VPF 

(Cinemacity). 

 

Finanční plán počítá kromě dotace od Fondu již jen s vlastním vkladem žadatele. Ten by měl být splacen 

z výnosů distribuce. Žadatel počítá s návštěvností 40tis. diváků, což je poměrně opatrný odhad. Film by měl 

a mohl dosáhnout i podstatně lepších výsledků    

 

 

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

Plánovaná premiéra na 26.11.2020 je rozumně cílená na již (snad) normalizovaný distribuční trh 

v pokoronavirovém, ale zároveň předvánočním období. Film má obrovský potenciál pro školní představení, 

která by mohla být realizována v prosinci. 

 

Úspěšnost (či neúspěšnost) filmu bude extrémně závislá na tom, zda se propagační kampaní podaří zaujmout 

primární cílovou skupinu (adolescenti). Sekundární (rodiče) a terciální (učitelé) cílové skupiny by mohly 

případný úspěch ještě zvýraznit, ale nezabrání neúspěchu. 

 

Bohužel, žadatel u některých předchozích distribučních projektů (např. Daria) nedokázal v žádosti slibované 

realizovat v praxi… 

 

 

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

Bontonfilm, a.s. je ryze českou distribuční společností, která do kin od roku 1994 přinesla stovky filmových 

titulů. Kromě zahraničních snímků uvádí rovněž české tituly. Z poslední doby např. oceňovaný film Já, Olga 

Hepnarová. 

Bohaté zkušenosti má v oblasti vydávání filmů na DVD či Blu-ray a v posledních letech rovněž ve službách 

VOD. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Smečka 

Evidenční číslo projektu 3574/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-2-18 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 22.4.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Film Smečka je určen dospívajícímu divákovi a snaží se jej zaujmout tématem jeho místa v kolektivu a 
tématem šikany v atraktivním prostředí mládežnického hokeje. Ukazuje nelehké uplatnění jedince v dravém 
kolektivu, jeho morální dilemata, selhání i vítězství.  
Předložený distribuční projekt je pro tento typ filmu v oblasti marketingu i nasazení v kinech poměrně 
ambiciózní, vzhledem k cílové skupině logicky v rozpočtu plánuje významné prostředky do podpory na 
sociálních sítích a chce prosadit co nejširší nasazení v multikinech i kinech jednosálových. Cílové skupiny 
jsou detailně popsány, stejně jako distribuční a marketingová strategie. Rozpočet je realistický a odpovídá 
rozsahu plánované kampaně i distribuce. 
Žadatelem predikovaná návštěvnost je poměrně optimistická a logicky předpokládá, že o film by měly vedle 
mládeže zájem projevit školy, neboť především v nich se téma šikany (a v mnoha z nich i šikana samotná) 
řeší. 

 
 
 

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) 

Film Smečka rozšiřuje nepočetnou nabídku současných českých filmů zaměřených na náctiletou mládež 
(pokud opomineme pokusy o teenagerovské komedie a rozličné romantické filmy „pro mladé“), přesto bych 
s žadatelem polemizoval s jeho v žádosti uvedeným tvrzením, že se jedná o ojedinělý film tohoto typu 
vzniklý „po dlouhé době“, neboť se v posledních letech řada kvalitních filmů v tomto žánru přeci jen v kinech 
objevila – například Všechno bude, Abstinent, Na krátko či Ani ve snu!. Řada z nich uspěla i na 
zahraničních festivalech typu Berlinale apod. 
Tématem filmu Smečka je šikana, příběh je vyprávěn lineárně, bez nečekaných zvratů a děj probíhá podle 
celkem předvídatelného vývoje s postavami jednajícími v poměrně dost jednoduchém vzorci. I díky tomu je 
srozumitelný pro nižší věkovou část cílové skupiny (12+), ale o to asi zase méně přitažlivý pro tu 
uvažovanou starší část (20-).  
Film není natočen nijak novátorsky, herecké výkony jsou ve většině postav přesvědčivé a scény z kluziště 
jsou natočeny a sestříhány přesvědčivě, chvílemi na tuzemskou kinematografii až sugestivně. Místy je film 
však poměrně rozvleklý a ztrácí tempo, což právě mladší publikum, přivyklé na současnou zahraniční 
produkci i seriály vznikající v produkci quality TV asi příliš neocení. Stejně tak je může zarazit až trochu 
neomaleně vložený product placement značky Bandi. Škoda, že v žádosti popsaný realizovaný focus group 
není uveden i s výslednými reakcemi studentů na samotný film, je zde zmíněna pouze jejich reakce na 
téma šikany. 
Film má potenciál v okruhu festivalů zaměřených na děti a mládež a to především díky svému výchovnému 
étosu. Věřme, že v dnešní situaci se i festivalová scéna probere k životu a film bude mít plánovanou 
premiéru ve Zlíně. Distribuční strategie se zaměřuje na všechny hlavní typy distribučních kanálů – 
multiplexy, artová kina, školní projekce. Zejména plánované plné nasazení v multiplexech včetně placeného 
nasazení v Cinema City ukazuje velkou důvěru distributora v zájem cílové skupiny o tento film. Proto bych 
uvítal nějakou rozvahu podloženou údaji – například výsledky zmíněného realizovaného focus group nebo 
uvedení komparativních titulů s jejich výslednou návštěvností. Zaměření na definované cílové skupiny a 
jejich oslovení je v žádosti popsáno detailně, smysluplně a funkčními postupy. 

 

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

Realizační tým Bontonfilmu je v žádosti zastoupen Ondřejem Kulhánkem, který má dlouhodobé a široké 
zkušenosti v oblasti filmové distribuce a je zárukou úspěšné realizace distribuce filmu. V žádosti nebyly 
žádné informace o případných dalších členech týmu žadatele, kteří se budou na této práci podílet např. 
v oblasti marketingu či PR, a proto nelze nijak hodnotit jejich případný přínos či charakterizovat jejich 
dosavadní činnost. 

 

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

Smečka je film určeným pro náctileté, což je zaměření na diváka, který je pro tuzemské filmaře obtížně 
oslovitelnou diváckou skupinou. Film vstupuje do velmi obsazeného území, kde se střetává nejen masivní 
světovou filmovou produkcí, od komiksáren po teenagerovské romantické filmy, ale i s mnoha dalšími 
konkurenčními volnočasovými aktivitami, kterým se mládež s chutí věnuje.  
Odvaha tvůrců a producentů je sympatická, zvolené téma šikany je dlouhodobě aktuální a nový pohled 
zahrnující i její aktuální tvář je přínosný a má potenciál toto téma otevřít například v rámci školních projekcí 
a následných diskusí na toto téma. Ve výsledku film ukazuje, že s problémem šikany ze strany spoluhráčů 
mu nedokázal pomoci ani jeden z odlišných rodičů, ani trenéři a ani oddílový funkcionáři a vše bylo jen na 
něm a jeho odhodlání vzít život do vlastních rukou a zvolit správnou cestu. Ať již to vyjde nebo nevyjde. 
Lze očekávat, že o uvedení filmu projeví zájem i zahraniční filmové festivaly a přehlídky zaměřené na 
danou cílovou skupinu. 
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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) 

Rozpočet je přehledný, srozumitelný a v komentáři detailně popsaný. Uvažované výdaje odpovídají rozsahu 
plánované distribuce a marketingové kampaně. Pouze částka 210 000,- za kampaň na internetu, převážně 
na sociálních sítích mi připadá přemrštěně nákladná, ale jsem si vědom, že spolupráce s efektivními 
influencery není zadarmo. Bohužel je zde sice snadno změřitelná jejich sledovanost, ale výsledná efektivita 
této části kampaně je ověřitelná jen zpětně nebo v křišťálové kouli. Stejně tak bych -  jako nepříliš efektivní 
pro tento typ filmu  - nevolil plánovaný výdaj 105 000,-  za reklamní plochy v rámci reklamního prostoru 
poskytovaný multiplexy Cinema City a CineStar. 
Finanční plán je realistický, vychází však z podle mého pohledu optimistického odhadu očekávané 
návštěvnosti v počtu 40 000 diváků, ale tento odhad není podložen žádnými výsledky komparativních titulů, 
které se v tuzemských kinech přeci jen v posledních letech objevily. Byl bych v těchto odhadech opatrnější, 
pro srovnání uvádím pár již výše vyjmenovaných titulů a jejich návštěvnost (k 31. 12. 2019): Všechno bude: 
14 754, Abstinent: 11 380, Na krátko: 3 778 a Ani ve snu!: 9 202 diváků. Ze zahraničních filmů by 
srovnatelným titulem mohl být například Já, Simon: 21 345 diváků nebo Beautiful Boy s 14 281 diváky. 
Výše požadované podpory je poměrně vysoká – 800 000,- Kč, tedy téměř 42% distribučních nákladů včetně 
započítané minimální garance ve výši 750 000,- Kč. Požadovaná podpora tak pokrývá většinu nákladů 
spojených s technickými a marketingovými náklady spojenými s uvedením filmu. 

 

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

Distribuční a marketingová strategie odpovídá charakteru projektu, je vhodná a má potenciál oslovit detailně 
popsané cílové skupiny. Primární cílovou skupinu, definovanou jako dospívající ve věku 12 – 20 let bych 
věkově poněkud omezil především v horní věkové hranici. Přeci jen 12ti letý divák se od 20ti letého 
poměrně zásadně liší. Obdobně bych byl méně optimistický v zájmu o film u rodičů obecně i rodičů 
hokejového dorostu a jejich zařazení do sekundární cílové skupiny. Primární cílová skupina již většinou 
nerealizuje návštěvu kina v doprovodu rodičů a na rodičovská doporučení příliš nedbá. Jako druhou hlavní 
cílovou skupinu bych spíše zařadil školy a školní projekce řazené v žádosti do skupiny terciární. 
Zde se může rekrutovat významná část filmových diváků. Individuální návštěvnost tohoto filmu bude 
ovlivněna konkurenčními tituly i dalšími možnostmi v období premiéry – hlavní cílová skupina teenagerů má 
přeci jen většinou limitované prostředky a tak její volba, do čeho vložit část kapesného bývá náročná a 
možností, jak s penězi naložit má mnoho. A předpokládat, že by se tento film mohl stát cílem většího počtu 
rodinných návštěv, není příliš realistické. 
Marketingové a PR prostředky a postupy, volba mediálních a komerčních partnerů a detailně popsaná 
online kampaň na sociálních sítích jsou přiměřené cílovým skupinám. Oslovené instituce a subjekty 
z neziskové sféry v případě navázání spolupráce mohou zájem o film také podpořit – zejména opět hlavně 
ve smyslu školních a případných dalších kolektivně hromadných účastí na projekcích (např. sportovní 
oddíly).  
Časový harmonogram je, pokud Covid dovolí, je časově zvládnutelný. 

 

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

Distributorem filmu je společnost Bontonfilm, která má bohaté a letité zkušenosti jak s běžnou kinodistribucí 
českých i zahraničních filmů, tak i s online distribucí a je zcela v jejích možnostech a schopnostech tento 
film kvalitně uvést do kin, podpořit jeho využití v rámci školních projekcí, festivalových uvedeních a v rámci 
dalších případných alternativních míst. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Krajina ve stínu  
 

Evidenční číslo projektu 3635/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-2-18 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 15/05/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Bontonfilm předkládá žádost o podporu distribuce filmu Bohdana Slámy, jednoho 
ze současných nejvýznamnějších českých filmových tvůrců. Jedna se o válečné psychologické 
drama, což je zásadní obrat v tvorbě tohoto režiséra.   
 
Z čistě formálního hlediska je žádost zpracována přijatelně a obsahuje relevantní informace. 
Distribuční a marketingová strategie jsou k žádosti přiloženy, vykazují dobrou kvalitu a její 
účinnost pro úspěšné uvedení filmu do distribuce vysoce pravděpodobná.  
 
Cílové skupiny jsou jasně uvedeny a popsány, distributor představuje komunikační plán. 
Počet kopií je upřesněn, v nabídce jsou různé formáty, což dosvědčuje snahu vyjit vstříc různě 
vybaveným promítacím místům. Odhadovaný počet diváků je realistický. Ačkoli nejde o 
koprodukční titul s významnou mezinárodni účastí, jak tomu bylo i u předchozích filmů Slámy, 
film může potencionálně také oslovit diváky v zahraničí, festivaly a distributory. Téma filmu 
má bez pochyby přesah jak do současné lokální společnosti, tak svým nadnárodním a 
nadčasovým aspektem. 
  
Z hlediska rozpočtu je tento okomentován, a ačkoli se jeví jako nadprůměrný, je 
zdůvodnitelný závažností, kvalitou a významem tématu pro současnou českou společnost, a 
také vzhledem renomé režiséra a k již zainvestovaným podporám, které SFK pro tento projekt 
v předchozích výzvách uvolnil. 
 
Žádost je oprávněná, do určité míry odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje 
informace, které si neodporují a přinášejí částečnou prezentaci plánované aktivity. 
 

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) 

Plánovaná distribuce přináší divákovi tématiku českou, s hlubokým evropským a 
mezinárodním přesahem. Krajina ve stínu otevírá zásadní historické, politické i sociální téma 
násilného odsunu Němců z českého pohraničí. Zlom je v režisérově tvorbě jak tematicky, tak i 
v otázce stylu, kdy přináší do českého prostoru osobité zpracování v černobílé verzi, která je 
momentálně spíše ojedinělá.  
Žadatel má představu o cílovém publiku a o práci s ním, zaměřuje se na fanoušky režiséra, na 
pamětníky a dospělé, na studenty a pracuje dobře s tzv. ‚unique selling points‘ – 
s významnými unikátními charakteristikami titulu, na kterých se staví marketing a vzbuzuje 
zájem publika. Deklarovaný potenciál propagace napříč generacemi je dobře rozvinut.  
 
Projekt naplňuje jak kulturní, tak i vzdělávací funkci. Lze říct, že přinášel inovace jak chtěné 
(estetické zpracování, rozvoj kritického myšlení, oživená historie), tak i původně 
nezamýšlené (kontextualizace v době pandemie). Velmi slibné je zavedeni využití sociálních 
sítí k propagaci, za účasti influencerů, jejichž seznam je přiložen. Navrhovaná distribuční 
strategie v projektu je výborně promyšlena i zpracována a má všechny předpoklady být 
funkční.  Žadatel zvolil jak tradiční formu Kinodistribuce, tak i distribuci VOD, což 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 realistický.  
 
Projekt má potenciál dlouhodobě působit v českém audiovizuálním a společenském 
prostoru, a také zcela naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 
 

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

Žádost přináší životopis pouze jednoho z hlavních zástupců společnosti, ovšem profil osob, 
které budou na projektu přímo pracovat nejsou přiloženy.  Z CV lze vyčíst zkušenosti 
v tradiční filmové distribuci, z hlediska inovace však jsou ještě rezervy v implikaci 
alternativních technologií, v organizaci komunikačních strategií a doprovodných akcích. 
 
Kvůli absenci CV realizačního týmu, však nelze posoudit, zdali je tento způsobilý na 
plnohodnotné provedení připravovaného projektu a k oslovení širokého okruhu diváků. 
 
Dále jde z popisu strategie vyčíst i životopis, filmografii i režisérský záměr Bohdana Slámy, 
což je užitečný podklad, kvalitní a přesvědčivý v předpokladu, že tento se bude v propagaci 
svého filmu angažovat, a ze v této oblasti má vysoké kompetence.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Prezentovaný titul zastupuje současnou českou artovou kinematografii. Tématika 
historického dramatu z povalečného období, tak jak jej Sláma zpracovává je v české produkci 
i distribuci ojedinělá. Rozkrývá tabu, má silný potenciál otevřít debatu, se silným přesahem 
časovým i geografickým.  
Je třeba film divákům zpřístupnit, protože rozšiřuje kulturní horizont a má edukativní 
význam.  
Hlavní smysl tohoto počinu spočívá tedy v diversifikaci distribuční nabídky a kultivaci diváka.  
Co se týká přínosu pro evropskou kinematografii za hranicemi ČR, je nanejvýše 
pravděpodobné, že takto zpracovaná specifická česká tématika může mít odezvu i jinde, než 
na českém slovenském trhu. 
Z hlediska obsahu a formy projekt lze ohodnotit jako dostatečně kvalitní k tomu, aby byla 
jeho podpora odůvodněna v plném rozsahu. 
 

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

Žádost je dostatečně prezentována, ovšem některé informace o členech tvůrčího týmu 
v žádostech Bontonfilmu systematicky chybějí. Bez vysvětlení. 
Výše uvedené nedostatky však nebrání možnosti žádost posoudit. 
Přílohy jsou celkově srozumitelné a obsahově mnohem lépe propracované, než kdykoliv 
dříve u projektů, které jsem u této společnosti měla hodnotit. 
Projekt neobsahuje závažné rozpory ani protichůdné informace. 
 

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

Z hlediska rozpočtu se projekt zdá byt dobře ohodnocen. Rozpočet je okomentován. Je 
transparentní. Distributor nedisponuje vícezdrojovým financováním. Finanční zajištění 
projektu v době podání je uvedeno jako 80%. 
Finanční plán počítá se zisky ze vstupného a podíl veřejné podpory je tak 20%. 
Částka požadovaná od SFK je pro distribuci mírně nadstandartní, ovšem vzhledem ke kvalitě 
projektu a k již investovaným podporám v předchozích fázích projektu je výše požadované 
podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhájila. 
 

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

Projekt je překládán distributorem, a přiložen je obšírnější dokument shrnující celkovou 
prezentaci díla. Popis projektu dává dobrou představu o jeho realizaci.  
 
Marketingová strategie je dobře propracována, je adaptována na aktuální sanitární situaci, 
využívá také sociálních sítí a vybraných médií, obvykle konzumovaných cílovou skupinou 
typickou pro distributora. V projektu není detailnější distribuční plán, co se týká měst a výběr 
kin, zbytek je v této fázi projektu popsán jen rámcově. 
Hlavní cílové skupiny jsou popsány, a navrhovaný postup práce s nimi je adekvátní.  
Žadatel dobře popisuje partnery projektu a způsob, jakým bude s publikem komunikováno. 
Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou sděleny, časový harmonogram je 
zvládnutelný. 
 

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

Z hlediska renomé a dosavadní činnosti žadatele lze žadatele kvalifikovat jako seriózního, 
profesionálního a zkušeného v oblasti distribuce mainstreamových titulů.  Menší je jeho 
znalost nových inovačních postupů a práce s autorskými projekty. Jeho kvalifikovanost 
v oboru filmu dává šance i pro tento projekt získat co nejvyšší pozornost publika. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Krajina ve stínu 

Evidenční číslo projektu 3635/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 05.05.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Tři roky po uvedení diváckou i odbornou veřejností ceněného filmu Bába z ledu se režisér Bohdan Sláma vrací 

na plátna kin. U jeho nového filmu Krajina ve stínu očekávám ze strany veřejnosti kontroverzní reakce. V roce, 

ve kterém si spolu s celým světem připomínáme 75 let od konce druhé světové války, přinášejí režisér Bohdan 

Sláma a scénárista Ivan Arsenjev historické drama, na které se nám Čechům rozhodně nekouká radostně a 

spokojeně… 

 

Děj filmu Krajina ve stínu se odehrává na Vitorazsku v období 30. – 50. let minulého století. Toto území, ležící 

na jihu dnešní České republiky, historicky střídavě patřilo k Českému království a Rakouskému mocnářství. 

Po rozpadu Rakousko-Uherska bylo krátce součástí Rakouska a v roce 1920 přičleněno k Československu. 

K dalším administrativním změnám hranic došlo po „Anšlusu“ Rakouska, Mnichovské dohodě, období 

Protektorátu a po osvobození. Film velice věrně zachycuje život místního obyvatelstva, které žilo na tomto 

pomezí dvou odlišných národnostních kultur.  

 

Silnou stránkou filmu je dokonalé vystižení dobové atmosféry pomocí výpravy, typově dokonalého castingu a 

hudebního doprovodu. Snímek je natočen na klasický filmový pás v černobílém provedení, což atmosféru ještě 

umocňuje. Film vychází ze skutečných událostí a některé lidské příběhy jsou líčeny až s dokumentaristickou 

přesností. Jednotlivé postavy a jejich charaktery a chování se mění a přizpůsobují okolnostem, což přináší 

paradoxy, které plně divák ocení až při opakovaném shlédnutí filmu. Obávám se ale, že málokdo bude mít 

chuť tento emocionálně velmi silný příběh vidět vícekrát.  

 

Krajina ve stínu není jen historickým ohlédnutím za částí naší historie, ale současně nese silné poselství, čeho 

všeho jsou lidé ve vypjatých chvílích schopni. V době pandemického či imigračního ohrožení je to poselství 

velice naléhavé a potřebné. 

 

Ekonomicky úspěšná distribuce tohoto filmu nebude snadnou záležitostí ani při poskytnutí podpory 

v požadované výši 1mil.Kč. Fond podpořil Krajinu ve stínu ve fázi vývoje i výroby, doporučuji, aby podpořil i 

distribuční fázi v plné výši.       

         

 

 

 

 

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) 

Filmy Bohdana Slámy patří k tomu nejlepšímu, co tuzemská kinematografie nabízí. Krajina ve stínu tuto 

vysoko nastavenou laťku zvedá ještě výše. Sláma poprvé zamířil s tématem svého filmu do historie, ale 

zároveň do historického příběhu vtiskl poselství pro současnost. V době, kdy nálepka lyžaře, pendlera či 

běžence stačí k probouzení lidské zášti, a bourání či stavění soch jitří emoce až na hranu atentátu, je to 

poselství velice aktuální… 

 

Film má vysokou kvalitu nejen obsahovou, ale zároveň i profesionálně technickou. Za zmínku stojí především 

kamera, masky a rekvizity, hudba a zvuk včetně přesvědčivého kombinování češtiny a němčiny.  

 

 

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

Distributor logicky a zcela správně propagaci filmu spojuje s osobností Bohdana Slámy. Ostatní uvažovaní 

„ambasadoři“ filmu jsou výrazně méně významní. Herecké obsazení filmu nabízí rovněž možnosti využití 

v propagační kampani. 

 

 

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

Krajina ve stínu není prvním a pravděpodobně ani posledním filmem, který se věnuje válečným a poválečným 

událostem v Československu. Jeho síla spočívá v podrobném zobrazení života sousedů, jejichž chování a 

činy byly ovlivňovány turbulentními okolnostmi. Proměny charakterů, mstivost, prospěchářství i strach 

nastavují zrcadlo, které se možná mnohým nebude líbit ani s odstupem tři čtvrtě století. Ten kdo má křivou 

hubu, se ale na zrcadlo bude zlobit marně. 

 

Film má ambice na úspěch v rámci filmových festivalů, přehlídek či bilančních cen. Ohledně jeho diváckého 

potenciálu bych byl ale poněkud skeptičtější, než odhaduje distributor.   

 

 

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

Žádost i projekt včetně marketingové a distribuční strategie jsou zpracovány profesionálně a zároveň 

invenčně. Nesouhlasím s klasifikací tohoto distribučního projektu jako kulturně náročného. Zdůvodnění je 

zcela nerelevantní. Obsah filmu nijak nesouvisí s kulturní náročností jeho distribuce. 

 

Přiložený profesní životopis MgA. Ondřeje Kulhánka je opět vypracován v angličtině. Pokud tím žadatel 

demonstruje svou jazykovou vybavenost, doporučoval bych použití němčiny, která je k předmětnému filmu 

přeci jen bližší… 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Vysoký distribuční rozpočet 5mil.Kč je deformován zahrnutím třímilionové minimální garance. Zbývající dva 

miliony pak odpovídají střídmým potřebám pro úspěšnou propagaci a kinodistribuci filmu. Poměrně velká část 

distribučních nákladů je alokována ve prospěch multiplexů ve formě VPF a kinoreklamy. Bontonfilm tuto 

kontroverzní strategii v poslední době předkládá pravidelně, zajímala by mne proto její ekonomická úspěšnost 

či návratnost. 

 

Finanční plán kromě milionové dotace od Fondu počítá již pouze s vlastním vkladem žadatele/distributora. 

Ten by měl být následně saturován výnosem z distribuce. V případě dosažení předpokládaného počtu 100tis. 

návštěvníků by tomu tak skutečně mohlo být. Můj odhad návštěvnosti je bohužel poněkud pesimističtější. 

Rád se však v tomto případě budu mýlit… 

 

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

Plánovaná premiéra na začátek září 2020 počítá s normalizací distribučního trhu v ČR po Koronavirové 

pandemii. Doufejme společně, že to je správný předpoklad. 

 

Hlavní diváckou cílovou skupinou filmu jsou logicky tzv. „Slámovci“, tedy příznivci tvorby režiséra Bohdana 

Slámy. Jak početně silná je tato skupina, nejsem schopen odhadnout. Dovolil bych si ale tvrdit, že tito 

„Slámovci“ raději půjdou do klasického jednosálového kina, než do plexu. Nerozumím proto orientaci 

distributora na multiplexy. 

 

Speciální zaměření na kina v příhraničních oblastech (Sudetech) je dráždivá marketingová ingredience. 

Spíše než divácký úspěch bych v těchto oblastech očekával negativní až odmítavé reakce na zobrazování 

tohoto tématu. To, že ani v roce 93 nemohly být ostatky obětí čistek v Tušti po exhumaci důstojně pohřbeny 

ve své obci, ale kvůli nesouhlasu zastupitelů Suchdola nad Lužnicí až v rakouském Gmündu, je důkazem, že 

historické rány jsou stále živé… (PS. Kino Suchdol promítá dvakrát týdně ve standardu DCI)  

 

Na druhou stranu, jakákoliv kontroverzní reakce bude pro film přínosná, nejhorší by bylo, pokud by se o filmu 

nemluvilo vůbec… 

 

 

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

Bontonfilm, a.s. je ryze českou distribuční společností, která do kin od roku 1994 přinesla stovky filmových 

titulů. Kromě zahraničních snímků uvádí rovněž české tituly. Z poslední doby např. oceňovaný film Já, Olga 

Hepnarová, divácký film Šťastný nový rok či dokumentární road movie Afrikou na Pionýru. 

 

Bohaté zkušenosti má v oblasti vydávání filmů na DVD či Blu-ray a v posledních letech rovněž na platformách 

VOD. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Lassie se vrací 

Evidenční číslo projektu 3637/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-2-18 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 12.5.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Distribuční společnost BONTONFILM předložila projekt na podporu distribuce filmu Lassie se vrací, 

který natočil německý režisér Hammo Olderdissen. Film byl částečně natáčen v České republice a 

získal finanční vratku v rámci Státního fondu kinematografie. 

 

Žadatel předložil svoji žádost ve standartní formě se všemi náležitostmi, které umožnily realizovat 

komplexní analýzu distribučního projektu. 

 

Rozpočet je transparentní, obsahuje standartní položky, ale jeho výše vzhledem k plánovaným 

výnosům z celkové distribuce je diskutabilní. Finanční plán postavený na třech zdrojích je přijatelný. 

 

Distribuční a marketingová strategie může být v předložené podobě úspěšně realizována a nápomocná 

k naplnění předloženého projektu 

 

BONTONFILM je zkušeným distributorem podobných filmů, a proto jsou vytvořeny všechny 

předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 

 

Žádost reflektuje cíle a kritéria výzvy-distribuce filmů 2020-3-2-18 

  

 

 

 

 

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) 

 

Německý celovečerní film pro děti Lassie se vrací natočil režisér Hammo Olderdissen a vzhledem 

k tomu, že byl částečně natáčen v České republice, získal finanční pobídku v rámci Státního fondu 

kinematografie. Příběhy o psu Lassiem, které napsal britský spisovatel Eric Knight, mají 

nezpochybnitelné místo ve světové literatuře pro děti, jako i ve světě filmů určených pro dětské diváky. 

Na toto téma v průběhu let vzniklo již několik filmových adaptací buď přímo se psem Lassiem, nebo na 

základě inspirace jeho příběhu. Nejslavnějším zpracováním se stal americký film Lassie come home 

(stejná předloha jako u filmu žadatele) z roku 1943, kde v dětské roli excelovala pozdější superhvězda 

americké kinematografie Elizabeth Taylorová. Nejnovější německé zpracování si nekladlo žádné vyšší 

či náročnější cíle, a tak vzniklo v klasickém provedení velice nenáročné filmové dílo. Přes desítky let 

od literární předlohy, vychází z osvědčených klišé – zchudlý hrabě, který se rozešel se svým synem, 

nepříjemná majitelka domu, rodina hlavního představitele v potížích – nezaměstnaný otec a matka 

v druhém stavu a nakonec „happy end“ hodný německých televizních romantických filmů. Z celého 

příběhu vyznívá prvoplánový atak na emoce diváka. Bohužel i v pasážích, kde režisér chtěl osvěžit 

příběh humorem, skončil na několika obehraných vtipech. Vzhledem k tomu, že původní příběh byl 

přenesen do dnešní doby, i celkový backround a hlavní hrdinové mohli být alespoň maličko inovovaní. 

Samotný příběh psa Lassie a jeho strastiplný návrat domů si určitě najde dětského diváka jako i 

zájemce z rozsáhlé obce „pejskařů“, ale těžko předpokládat, zda v tomto provedení je to ten „pravý“ 

film pro současnou generaci dětí a mládeže. Navzdory veškerým výhradám, jako i vzhledem 

k současné situaci (po dvouměsíčním totálním uzavření kin a nedostatku nových titulů pro vracející se 

diváky, zejména pro děti), navrhuji udělit podporu. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy k podávání žádosti o podporu kinematografie – Distribuce filmů, 

zejména v oblasti zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce. 

 

 

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

 

Hlavní člen tvůrčího týmu projektu distribuce filmu Lassie se vrací ze společnosti BONTONFILM již 

podobné projekty realizoval a je zárukou úspěšné realizace i tohoto projektu. 

 

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

 

Vzhledem k tomu, že film byl uveden v německých kinech krátce před Covidovou pandemií, nemá 

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

 

Žádost společnosti BONTONFILM byla předložena ve standartní formě, plně postačující pro 

podrobnou expertní analýzu. K žádosti byl připojen popis projektu, marketingová a distribuční strategie 

projektu, profesní životopis hlavního člena realizačního týmu, prezentace činnosti žadatele o podporu, 

prezentace distribuční společnosti, rozpočet s komentářem, finanční plán, realizační harmonogram a 

distribuční smlouva se společností BIG BANG MEDIA. Předložené materiály jsou úplné. Navržený 

projekt je v souladu s cílem a kritérii Výzvy 2020-3-2-18. 

 

 

 

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

 

Rozpočet projektu kalkuluje s celkovými náklady 1 070 140 Kč. I když největší položky tvoří náklady 

na dabing 200 000 Kč a náklady na poplatek VPF 169 000 Kč, který se musí hradit v síti multikin 

Cinema City, je rozpočet i vzhledem k plánovaným výnosům z celkové distribuce vysoký.  Jisté úspory 

by se dali docílit v oblasti propagace i po zvážení současné situace na trhu. Finanční plán je založen 

na třech finančních zdrojích – vlastní zdroje žadatele ve formě finančního vkladu 551 590 Kč to je 

51,54 %, zatím nepotvrzená dotace z Německého fondu na podporu distribuce německých filmů 

268 550 Kč (25,09 %) a požadovaná dotace z Fondu kinematografie 250 000 Kč (23,36 %). Po jejích 

udělení by veřejná podpora představovala 48 % z celkového rozpočtu. K datu podání žádosti o 

podporu kinematografie výše finančního zajištění představuje 54,51 %. Nad konstrukci 

předpokládaných výnosů je nutné se zamyslet. Podle postavených čísel jde o nevyrovnaný rozpočet 

pro žadatele. Zatím co do projektu žadatel vkládá více než 500 000 Kč, přes případné dvě dotace 

předpokládá čisté příjmy jenom ve výši 180 240 Kč. Samozřejmě, že v současné situaci nelze nic 

odhadovat, nikdo neví, jak se znovuobnoví návštěvnost kin a jaké přinese výnosy. I tak je to nabídka 

ke zvážení výše plánovaných prostředků na reklamu a podporu filmu. 

 

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

 

Žadatel vypracoval distribuční a marketingovou strategii promyšleně a koncepčně. Termín nasazení 

do kin je posunut na 2.7.2020. Distributor počítá se širokým nasazením jako ve všech multikinech, tak 

i jedno sálových kin. Žadatel opírá svou marketingovou strategii na on-line kampaň, printovou 

kampaň, rádiovou a outdoorovou kampaň. Zdůrazňuje i PR kampaň v rozsáhlé komunikaci 

s veřejností, ve spolupráci s mediálními partnery. Harmonogram je realizovatelný, i když je neustále 

nutné počítat i s variantou, že předpokládaný termín premiéry může být upraven podle rozsahu 

opatření pro letní období. 

Distribuční a marketingová strategie může být v předložené podobě realizována a bude nápomocná 

k úspěšnému naplnění předloženého projektu. 

 

 

 

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

8.  

Distribuční společnost Bontofilm patří ke zkušeným distributorům, má bohaté zkušenosti a 

profesionální kredit v této oblasti. Je garancí úspěšné realizace projektu.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Lassie se vrací 

Evidenční číslo projektu 3637/2020  

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-2-18 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D. 

Datum vyhotovení 10. 5. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Považuji za důležité, aby se do českého distribučního prostředí dostávaly evropské snímky pro děti a 

mládež daleko více než dosud. Na tuzemských festivalech filmů pro děti a mládež (Juniorfest, Zlín Film Fest) 

se sice každoročně promítnou stovky dětských a mládežnických filmů z celého světa, čeští distributoři ale 

nedělají téměř nic pro to, aby uvádění takových snímků do českých kin pomohli. V řadě případů se přitom 

jedná o tak či onak velmi pozoruhodné filmy, jejichž kvalita vyplývá z dlouhodobé podpory dětské a 

mládežnické produkce v celé řadě (nejenom evropských) zemí.  

Tento druh snímků by si u nás proto plně zasloužil mnohem větší invenci právě na poli distribuce. Ostatně 

také filmová výchova představuje integrální součást distribuční reality, jejíž úroveň je třeba oživovat a 

pozvedávat. Na předkládaném projektu nicméně oceňuji přinejmenším snahu distributora uvést do českých 

kin evropský film určený věkové skupině, na které záleží a která nesmí být zanedbávána.  

Za negativní aspekt žádosti považuji skutečnost, že jejím autorům se naskýtá velmi dobrá příležitost k 

nápaditějším a sofistikovanějším formám práce s dětským a mládežnickým publikem, těchto šancí není však 

prozatím ani zdaleka patřičně využíváno, a to zejména v již zmíněné oblasti filmové výchovy. 

Distributor nese náklady na přípravu dabingového znění. Z tohoto pohledu může podpora Fondu 

kinematografie pomoci krýt případné obchodní ztráty. Doporučuji projekt k podpoře, zastávám ale názor, že 

by bylo chvályhodné, aby v případě ucházení se o státní podporu s podobnými druhy projektů předkladatelé 

do budoucna více reflektovali širší i hlubší perspektivy dané cílové skupiny – tedy aby nerecyklovali určité 

konvenční fráze (jako to v žádosti bohužel občas činí), nýbrž aby se pokoušeli o mnohem invenčnější 

uchopení specifiky konkrétního distribučního 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) 

    Dramaturgické a programové kvality předkládaného projektu bych charakterizoval termíny chvalitebné až 

dobré. Jak jsem již naznačil v úvodní části této analýzy, u nás je hodno značného ocenění už samotné 

uvedení solidního evropského filmu, který je určený dětskému publiku. Rozsáhlý segment dětských a 

mládežnických filmů z evropských zemí je v českém distribučním prostředí bohužel dlouhodobě 

opomíjený. Děje se tak navzdory faktu, že kurátoři festivalů jako Zlín Film Fest a Juniorfest každoročně 

objevují ty nejlepší a nejzajímavější filmy daného žánru z celého světa.  

    Musím však uvést i jednu kritickou výhradu. Distributor přistupuje k uvedení filmu velmi konzervativním 

způsobem. Vypadá to, jako kdyby ani nebral příliš na zřetel existenci oboru filmová výchova. Přitom 

právě lidé věnující se u nás edukaci filmového diváka by mohli výrazněji napomoci inovativnímu uvádění 

snímku v jednosálových kinech.  

    Dramaturgická invence se omezuje na „online psí poradnu“, ze které budou majitelé psů zaseknutí 

v karanténě dostávat různé rady. Nedomnívám se nicméně, že důležitou cílovou skupinou by měli být 

majitelé psů. Tou by měly být přece hlavně samotné děti, potažmo rodiče se vztahem k tématu. Nemluvě 

o tom, že zmíněná dramaturgická invence, reagující na stávající karanténní opatření, nemusí být 

v letních měsících aktuální. 

 

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

    K personálnímu zajištění projektu nemám vážnějších výhrad, považoval bych však za vhodné, aby byli 

v žádosti představeni také běžní zaměstnanci společnosti, kteří budou na projektu reálně pracovat. 

Bontonfilm se ve svých žádostech opakovaně omezuje na představení pozice hlavního manažera. 

Trochu to působí, jako kdyby si tím žadatel usnadňoval práci na úkor zevrubné prezentace projektového 

záměru. 

 

 

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

Jasným přínosem je již skutečnost, že se do českého distribučního prostředí dostává solidní evropský 

snímek, určený dětem a mládeži. V programové nabídce tuzemských kin bývá totiž právě tato významná 

část filmové produkce většinou ignorována; tím spíše by bylo dobré, aby se jí věnovala mnohem větší a 

specifičtější pozornost. Práci s filmy určenými dětem a mládeži však v tuzemském filmovém prostředí do 

veliké míry chybí nápaditost. Také distributor předkládaného projektu bohužel mnoho konkrétní invence 

dosud neprojevil. Chybí i více součinnosti distribuční strategie s filmovou výchovou a edukací. 

Mimochodem, právě v tomto ohledu bychom si z určitých evropských kinematografií mohli vzít dobrý 

příklad. 

 

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

    Žádost je formulována přehledně a srozumitelně. Na několika místech žádosti se ale předkladatelé 

uchylují k pramálo obsažným frázím i k poněkud bulvárně akcentovaným klišé. Viz třeba větu: „Hvězda 

první velikosti a filmová psí ikona se představí v kinech v úplně nejnovějším zpracování věrnosti a 

odvahy.“ To patrně vyplývá z toho, že předkladatelé mají vůči své práci na žádosti poněkud rutinérský 
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vztah. Bylo by dobré, kdyby si oni sami občas povšimli nebezpečí, jaké jim coby dlouhodobě působícím 

distributorům hrozí, budou-li se i nadále spoléhat na převážně konvenčně formulované sentence.  

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

    Finanční plán a rozpočet považuji za uměřené a realistické. Lze ocenit distributorovu snahu o 

vícezdrojové financování i vlastní vklad. Výrazným rozpočtovým nákladem je dabing, bez kterého by se 

uvedení filmu - s ohledem na primární cílovou skupinu - neobešlo. Výše částky, kterou žadatel od Fondu 

očekává, přibližně odpovídá ceně dabingového vybavení. Nicméně dabing je v této chvíli již hotový. 

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

    Realizační strategie obsahuje po formální stránce všechny náležitosti: formulaci cílových skupin, mediální 

strategii, úvahu o načasování uvedení s ohledem na probíhající zdravotní krizi. Zároveň však tato 

strategie nepředkládá žádnou výraznější invenci, která by rozvinula konkrétnější formy práce s publikem. 

Právě to by však mohlo hodně napomoci při uvádění snímku zejména v klubových a artových kinech. 

Řada z těchto kin se začala v poslední době věnovat té či oné formě filmové výchovy. Považuji za až tak 

trochu promarněnou příležitost i jistý příznak rigidity, když distributor uvádí do českých kin evropský film 

určený dětem a mládeži a nepokouší se přitom o tvorbu metodických materiálů pro školy atp. Místo toho 

svou strategii naplňuje bartery s prodejci psích krmiv, kteří darují ceny do blíže nespecifikovaných 

soutěží.  

    Realizační strategie také nepracuje žádným relevantně sofistikovanějším způsobem s faktem, že Lassie 

představuje filmový fenomén, který překračuje celé dekády. Tuto skutečnost jako kdyby žadatelé až 

trochu degradovali na úroveň poněkud bulvárně laděného reklamního sloganu. Vymezení cílových skupin 

v předkládané podobě považuji za lehce samoúčelné i za poměrně vágní. 

 

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

    Bontonfilm je tradiční distribuční společností s dlouhodobě rozvíjeným dramaturgickým profilem, který se 

poměrně do velké míry orientuje na masové publikum. Programové zaměření společnosti konvenuje 

s předloženým projektem. 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Překladatelé 

Evidenční číslo projektu 3638/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-2-18 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 23/5/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel překládá projekt distribuce francouzského thrilleru, v obracené chronologii, která začíná na VOD a 

následně přejde do kinodistribuce. Film je kvalitně realizován, byl již uveden v rámci Francouzského filmové 

festival v ČR před několika měsíci.  

Právě tato inovace a schopnost distributora okamžitě se přizpůsobit náhlé změně situace v neprospěch 

promítacích sálů má pro český trh zásadní význam. Jde o jakýsi nový test diváků, který zároveň přispěje 

k rozšíření kulturní rozmanitosti a nabídky na distribučním online trhu. 

 

Po formální stránce je žádost dobře zpracována a přináší relevantní informace. Distribuční a marketingová 

strategie jsou v žádosti podány, přinášejí mnohé inovativní prvky a odpovídají profilu plánované distribuce.  

 

Cílové skupiny jsou uvedeny a popsány, distributor představuje komunikační plán. V nabídce jsou různé 

formáty pro pozdější kinodistribuce, což dosvědčuje snahu vyjit vstříc různě vybaveným kinům. Odhadovaný 

počet diváků je realistický, zejména při kvalitní realizaci kampaně, kterou distributor předkládá. 

 

Pozitivně lze ohodnotit i fakt, že distributor má specifickou strategii dobře doprovodit filmy 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 francouzský thriller s diváckým potenciálem. Inovací je použití 

obracené chronologie distribuce, čili uvedeni na VOD, a návazné kinodistribuce, s využitím online 

zviditelnění u širší veřejnosti.  Distributor má jasnou představu o cílovém publiku a práci s ním. Navrhovaná 

distribuční strategie v projektu se hbitě adaptovala na situaci uzavření kin, je originální a má předpoklady 

být funkční. Distributor může testovat nový postup pro podobné situace, a k oslovení cílových skupin, které 

nechodí do kin. Je v současné době nezbytným modelem pro distribuci kvalitních filmů. Z tohoto hlediska 

lze považovat projekt za velmi dobrý, s dobrým potenciálem dopadu na cílové skupiny. Odhad návštěvnosti 

je pro tento typ filmu vzhledem k vyvinuté propagační strategii realistický, a může byt i překročen.  

Projekt dobře naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

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

Žadatelem je v kruzích filmových fandů i odborníků dobře známá distribuční společnost, s výraznou 

identitou, a jejíž dramaturgie se vymezuje vůči ostatním aktérům na trhu svoji originalitou a vysokými nároky 

na kvalitu titulů, kombinovanou s určitým komerčním úspěchem. 

Také tento projekt se zapisuje do dlouholeté koncepce práce s divákem a tříbením jeho vkusu.  

Kontinuitu lze zaznamenat jak v rozšiřování nabídky směrem k zahraniční, tak i české nezávislé tvorbě. 

Charakteristický je výběr originálních, nekonvenčních témat, svěžích forem zpracování a objevování nových 

tendencí a talentů. Realizační tým je dobře představen, a lze ohodnotit, že je zkušený a kvalifikovaný na 

plnohodnotné provedení připravovaného projektu. 

 

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

Prezentovaný titul zastupuje kvalitní evropskou kinematografii.  

Tato kategorie se těžko dostává do distribučního oběhu, protože jí konkuruje americká komerční produkce. 

Uvedení filmu v obracené chronologie má z evropského hlediska význam pro filmovy průmysl, ukazuje nové 

metody šíření audiovizuálních děl, jejich propagace v digitální éře a z českého prostředí činí velmi 

pokrokovou a dynamickou ‚laboratoř‘ nových inovací. 

Pro členy sítě Evropa Cinemas, které budou také později cílovými kiny projektu, tento titul napomůže 

zpřístupnit nároky na podporu z evropských fondů, které se stanou za stávající situace nezbytným zdrojem 

financí.  

 

Z hlediska obsahu, je zajímavé multilingvální filmy přivádět do distribuce, protože mají edukativní přínos a 

napomáhají toleranci  jinakosti ve společnosti. Hlavní přínos tohoto počinu spočívá tedy v inovaci 

distribučních postupů a v diversifikaci nabídky.  

Z hlediska obsahu i formy lze projekt ohodnotit jako dostatečně kvalitní, aby byla jeho podpora odůvodněna. 

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

Žádost je dostatečně prezentována, obsahuje veškeré požadované informace, jakož i popis, jak bude 

pracováno s cílovými skupinami, jak bude postupováno při propagaci například u cílových skupin, a je 

celkově srozumitelná. 

Projekt neobsahuje rozpory ani protichůdné informace. 

Uvedené cílové skupiny, jakož i plánovaná marketingová strategie jsou adekvátní k danému projektu. 
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Jediné, co vy se mohlo ještě dodat, je filmografie režiséra. 

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

Z hlediska rozpočtu je projekt dobře zajištěn, náklady jsou přiměřené a vzhledem k nastalé situaci 

s omezením veřejných akcí, je tento o mnoho nižší než by odpovídalo standartu při podobných distribucích.  

Projekt je kvalitní jak po dramaturgické, tak po realizační stránce a nic nenasvědčuje tomu, že by 

prezentoval jakákoli rizika. 

 

Rozpočet je okomentován, a je transparentní. Uvedené částky jsou přiměřené, odpovídají standardům a 

ohodnocením na lokálním trhu.  

Distributor nedisponuje vícezdrojovým financováním. 

Finanční plán počítá se zisky ze vstupného a jeví se realisticky. Podíl veřejné podpory je 34%. 

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 a vykazuje 

velmi inovativní přístup, charakteristický pro tohoto distributora. V projektu je uveden distribuční plán, 

týkající se měst, výběr kin počítá s kiny spřízněnými s distributorem, zbytek je v této fázi projektu popsán 

rámcově. 

Cílové skupiny jsou dobře popsány, a navrhovaný postup práce s nimi je adekvátní. Harmonogram je 

zvládnutelný. 

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

Z hlediska renomé a dosavadní činnosti žadatele lze žadatele kvalifikovat jako seriózního, profesionálního a 

zkušeného v oblasti distribuce. Jeho kvalifikovanost v oboru je garanci vysoké šance pro tento projekt 

získat maximální pozornost u publika.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Překladatelé 

Evidenční číslo projektu 3638/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-2-18 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 19. 5. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční společnost Aerofilm s.r.o. žádá o podporu VoD a kinodistribuce francouzského filmu 

Překladatelé.  

 

Film Překladatelé má zajímavý námět. Skupinu překladatelů uvězní nakladatel slavného románu ve svém 

luxusním sídle, aby bez možnosti kontaktu se světem přeložili poslední díl knihy do různých jazyků. Za 

několik dnů se však na internetu objeví prvních deset stránek románu, a začne se boj s vyděračem. Příběh 

by mohl být příležitostí pro opravdu napínavý thriller, tvůrci ji však dostatečně nevyužili a film ani v žádném 

jiném směru nepřekračuje hranice průměru. Je spíše estetickou podívanou s trochu zbytečně 

komplikovaným dějem. Ale atraktivní prostředí a mezinárodně známé obsazení dávají šanci pro dostatečný 

divácký zájem.  

 

Vzhledem k aktuální situaci se distributor rozhodl nečekat na premiéru v kinech a zahájit VoD distribuci ještě 

před ní. Kino premiéra se uskuteční po uvolnění restrikcí spojených s koronavirem.  

 

Film Překladatelé se pro VoD hodí, marketingová strategie žadatele odpovídá tomuto typu distribuce – 

odehrává se především v online prostředí. Vzhledem k absenci premiéry v kinech a s ní spojenou kampaní 

je rozpočet projektu poměrně skromný, stejně tak jako žádaná podpora. Finanční plán se zdá být realistický. 

Projekt je připraven k realizaci. 

 

Projekt pružně reaguje na aktuální situaci a dobře využívá potenciál filmu prostřednictvím VoD distribuce, 

proto ho doporučuji podpořit. 

 

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) 

Silnou stránkou filmu Překladatelé je zajímavý námět, který by mohl přinést hodně napínavý thriller, ale 

tento potenciál tvůrci tak docela nevyužili – alespoň ne takovým způsobem, na jaký je divák zvyklý 

například u amerického thrilleru. Předností snad je, že děj, zejména rozuzlení nejsou tak předvídatelné. 

Ačkoli film nakonec v žádném směru nevybočuje z průměru, je to vhodný titul pro VoD distribuci. Odehrává 

se v atraktivním prostředí, hraje v něm několik mezinárodně známých herců a hodí se zejména v této době, 

kdy lidé často tráví čas doma a více než jindy koukají na filmy. Distribuční a marketingová strategie jsou 

v dané situaci funkční.  

 

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

− Je složení tvůrčího týmu odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován? 

Ano 

 

 

 

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

Jde o průměrný film pro pobavení, na druhé straně je evropský se silným mezinárodním obsazením – 

snaží se konkurovat americkému filmu tohoto žánru a má potenciál oslovit poměrně širokou cílovou 

skupinu. 

 

 

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

Žádost je srozumitelná a neobsahuje protichůdné informace. 

 

 

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

Rozpočet je přiměřený, spíš skromný, ale to odpovídá základní formě distribuce prostřednictvím VoD. 

Odhad výnosů žadatele se zdá být realistický – pokud se bude situace v kinech vyvíjet očekávaným 

způsobem.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Projekt dává jasnou představu o realizaci. Distribuční i marketingová strategie je vhodná pro aktuální situaci 

a typ filmu. Práce s cílovými skupinami se odehrává především online.  

 

 

 

 

 

 

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

Aerofilm je zkušeným distributorem náročnějších titulů a má vlastní VoD platformu, tedy i zkušenost s tímto 

typem distribuce, což je u tohoto projektu velkou výhodou. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Raoul Taburin 

Evidenční číslo projektu 3639/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-2-18 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 3.6.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel žádá na distribuci celovečerního hraného filmu „Raoul Taburin“ částku 150.000,- Kč z celkového 

plánovaného rozpočtu 357.000,- Kč 

 

PLUS 

+Kvalitní film. 

+Kvalitní a zkušený distributor. 

+Film vstupuje do kin po delším půstu a je předpoklad že diváci se do kin vrátí s větší chutí. 

+Poptávka multikin po oddechových a pozitivně laděných filmech. 

+ Film je adaptací stejnojmenné knihy francouzského ilustrátora, humoristy a autora Mikulášových patálií 

Jeana-Jacquese Sempého (jeho tvorbu v roce 2018 představila výstava v pražské Ville Pellé). 

+ scenáristou filmu je Guillaume Laurant, scenárista snímku Amélie z Montmartru. 

+Vhodně zvolná cílová skupina. 

+Forma distribuce. 

+Výborná PR komunikace. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Kvalitní a milý film s promyšlenou distribuční strategií. 

Vhodně zvolená cílová skupina. 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se jednoznačně o projekt, který zkvalitňuje nabídku v kinech a posléze na DVD. 

Spojení daného filmu a distribuční strategie je funkční. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

Projekt posiluje žánrovou pestrost distribuční nabídky. 

 

 

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 distribuci. 

Kvalita filmu je poměrně vysoká a žádost o podporu je odůvodnitelná. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

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

Přílohy žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory a protichůdné informace. 

Zpracování projektu umožňuje správně posoudit žádost.  

 

 

 

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

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené a neodůvodněné částky. 

Žadatel zdůvodnil srozumitelně a logicky výši nákladů. 

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

 

 

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci. 

Distribuční a marketingová strategie je propracovaná, realistická a vhodně zvolená pro daný typ projektu. 

Projekt pracuje vhodným způsobem s cílovými skupinami. 

Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jedná se o kvalitního distributora s velkou zkušeností s obdobnými projekty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu   
 
Distribuce filmu Raoul Taburin 

Evidenční číslo projektu 3639/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-2-18 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

doc Dr. Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 15 05 2020  

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 Aerofilms, sro žádá o poskytnutí příspěvku na distribuci filmu Raoul Taburin, komedie podle 
knihy známého autora Jean Jacqua Sempého. Jde o oddechový a pozitivně laděný film, jak 
žadatelé uvádějí, který se odehrává na francouzském venkově. Scénář navíc napsal Guillaume 
Laurant, scenárista populární Amélie z Montmartru. Domnívám se, že takový film je 
obohacením české distribuce a jeho uvedení je žádoucí, žádoucí je i podpořit to z prostředků 
Fondu.  Mám dílčí poznámky k dobře zpracovanému marketingovému plánu, zejména 
oslovení primárních cílových skupin, což není rozhodující, domnívám se, že odhadovaná 
návštěvnost je vzhledem k charakteru díla i termínu premiéry po ukončení koronavirových 
omezení poměrně opatrná. Finanční plán je zpracován kvalitně, většina prostředků jde na 
propagaci, kde je důraz na online. Není mi jasné, proč jedna složka příjmů, jasně zmíněná 
v žádosti, není uvedena v příjmech ve finančním plánu. Doporučuji toto vyjasnit a případně 
snížit podporu udělenou žadateli o tuto částku.  
S touto výhradou doporučuji podporu udělit.    
 

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) 

Nemám pochybnosti, tento typ filmů je pro českou distribuci vhodné, usměvavá milá 
francouzská komedie rozhodně obohacuje.  Autor předlohy (mj. Mikulášovy patálie) je 
populární scénáárista přes své dílo také.  

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

tTm Aerofilms je zkušený a kvalitní 
 

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

Už jsem uvedl, že tento typ filmu je obohacující.  

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

Žádost je plná a jasná, kromě dále uvedených poznámek.   
 

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

Rozpočet se mi zdá jasný a vcelku uměřený, většina prostředků je alokována na propagaci, 
což odpovídá,  náklady jsou směrovány zejména do online prostředí, mzdové náklady zde 
představují asi 25 %, další složkou je distribuce, kde jsou už mzdové náklady logicky větší, 
ale ne většinový podíl. To je podle mne Ok. 4500 diváků je podle mne opatrný odhad 
s ohledem na renomé autora i scénáristy, zejména když se žadatelé zmiňují o zájmu 
multikin o titul, je to 30 diváků na projekci, ale budiž.   

 
Není mi ale vůbec jasné, proč v žádosti uvedené příjmy 2000 Euro z prodeje práv na 

Slovensko nejsou příjmem finančního plánu a vkladem distributora, jako jsou odhadované 
příjmy z kin a VOD. To se mi zdá být chyba, doporučuji to vyjasnit a případně podporu 
odpovídajícím způsobem snížit.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Líbí se mi zasazení uvedení filmu do postkoronavirové situace, myšlenka online premiéry 
mne zajímá.  

Není mi zcela jasné, proč, když mezi primárními cílovými skupinami jsou na prvních místech 
uvedeni milovníci Francie a francouzské kultury, na které se – cituji „bude soustředit  
především“ kampaň, nenalézám v návrhu komunikace nic, co by specificky tyto skupiny 
oslovovalo – jsou tam spíše obecná media, kde je Elle, ale to zas tak moc pro milovníky 
kultury není, jsou tam jako mediální partneři dvě nakladatelství, výrobce kol a rozvoz jídla. 
Ani v návrhu online inzerce není Francie nijak zmíněna.    

 
 

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

Bez výhrad,.  
 
 
 
 

 


