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Expertní analýza 
 

Název projektu Cena Pavla Kouteckého 2021 

Evidenční číslo projektu 3927/2020 

Název žadatele bujón s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 17.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Novinkou letošního roku je (další) změna pořadatele. Projekt byl po deset let produkován společností 

Film & Sociologie s.r.o. v hlavní roli s Jarmilou Polákovou. Další čtyři ročníky již byly organizačně 

pokryty zejména firmou nutprodukce s.r.o. (při výrazném a aktivním podílu jednatele dnešního žadatele 

Filipa Kršiaka a festivalu ELBE DOCK). I podle žadatele se projevilo jako nejvhodnější letos založit 

specializovanou firmu (bujon s.r.o.) pro pořádání Ceny Pavla Kouteckého a všech doprovodných akcí. 

Vedení/majitelé společnosti bujón s.r.o. (viz níže Kredit žadatele) je komponováno z tří nejdůležitějších 

osobností akce (Filip Kršiak, Jarmila Poláková, Pavla Janoušková Kubečková). 

 

Převzetí organizace, při zachování určité supervize ing. Jarmily Polákové z bývalé Film & Sociologie, 

s.r.o., se zachováním kontinuity (Pavla Janoušková Kubečková z nutprodukce s.r.o.) se jeví jako 

ideální východisko pro dávkování programových změn a korigování ekonomických dopadů. 

 

Předložený Popis projektu je informačně zcela vyčerpávající a zároveň přehledný, je zpracován 

s citlivým smyslem pro detail. 

 

Při rozumném rozpočtu (komentář viz níže) v objemu 372 100 Kč je požadována podpora Fondu ve 

výši 200 000 Kč. 

 

Jednoznačně doporučuji podporu udělit. 

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

 
Projekt Cena Pavla Kouteckého dlouhodobě vykazuje rysy vysoké kvality se značnou inovativní 
ambicí. Ačkoli jako leccos je letošní ročník poškozen koronavirovou krizi a v jejím důsledku posunutím 
až na druhou polovinu roku 2020, předchozí standard bude zachován, neřkuli povýšen. 

 

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

 

Personální zajištění (a následující věty se budou opakovat i v kap. 7 této analýzy) je nejlepší možnou 

kombinací a zárukou pro úspěšné pokračování. 

 

Můžeme-li do „kolonky“ Personální zajištění zahrnout i složení porot (a ty by pohled na osobnostní 

účast na projekt neměl pominout) včetně dramaturgické rady pověřené výběrem přihlášených snímků, 

pak předchozí ročníky prokázaly, že současní „pořadatelé“ měli již několikrát promyšleně šťastnou 

ruku při jejich volbě. 

 

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

 

Cena Pavla Kouteckého zůstává skutečně prestižním oceněním nekomerčního charakteru, jehož 

pořádání nelze úspěšně zvládnout bez veřejných finančních zdrojů, zejména Fondu. Tak tomu bylo i v  

případě předchozích ročníků. 

 

O pozitivním dopadu Ceny Pavla Kouteckého na českou kinematografii není možné po opakovaných 

skvělých zkušenostech pochybovat již mnoho let, navíc v posledních ročnících bylo souběhem a 

koordinací s festivalem dokumentárních filmů ELBE DOCK vykročeno i k významu nejméně 

středoevropskému. 

 

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

 

Předložená žádost je kompletní a nechybí žádná z potřebných příloh. Jak již výše zmíněno, Popis 

projektu poskytuje dokonalý vhled do příprav, struktury i cílů projektu. 

 

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

 

Rozpočet je zpracován velmi zodpovědně, úsporně, je předložen dokonce i v detailní verzi doplněné 

komentáři takřka ke všem položkám. A považuji za nutné dodat: byť o málo, ale je nižší než loňský. 

Diference s loňskou verzí nemá smysl komentovat. 

 

Finanční plán dle očekávání neprokazuje pronikavou diverzifikaci zdrojů; jedná se o podporu firmy  

innogy Česká republika a.s., leč při současných – před rokem ještě nečekaných – turbulentních 

majetkových posunech bych byl i v tomto případě spíše skeptický. 

 

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

 

Docela jistě – i tedy letos - lze perfektně popsanou realizační strategii označit jako racionálně 

expandující. 

 

Zvolený marketing zůstává obousměrný: k veřejnosti a k profesionální komunitě, logicky je propojen s 

PR festivalu ELBE DOCK. 
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7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Společnost bujón s.r.o. – jak již pochváleno v Obecné části hodnocení – vznikla účelově nedávno 

(24.6.2020), přičemž společníky jsou nejdůležitější osoby celého mnohaletého projektu a jeho 

posledních inovativních let: Filip Kršiak-jednatel a společník, Jarmila Poláková-společník a Pavla 

Janoušková Kubečková-společník. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cena Pavla Kouteckého 2021 

Evidenční číslo projektu 3927/2020 

Název žadatele Bujón s. r. o. 

Název dotačního okruhu Propagace  

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy PhDr. Agáta Pilátová 

Datum vyhotovení 13. srpna 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Obecné hodnocení  
 

V projektu s názvem Cena Pavla Kouteckého 2021 (dále CPK) jde o 
koncepci, přípravu a realizaci soutěže o Cenu PK pro debutující české 
dokumentaristy a autory druhých filmů. Obsahem projektu je rovněž způsob 
výběru a hodnocení přihlášených filmů, finanční ocenění a realizace 
jednorázové akce - programu v sále Hraničář v Ústí nad Labem a propagace. 
Slavnostní předání se uskuteční, stejně jako v uplynulých několika letech, 
v rámci festivalu ELBE DOCK.  
Cena Pavla Kouteckého se uděluje od r. 2007, na počest tragicky zemřelého 
předního českého dokumentaristy dostala jeho jméno. Cílem projektu je 
zvýšení prestiže dokumentární tvorby, podpora mladých talentů v oboru a 
získání zájmu a pozornosti širšího filmového publika o filmový dokument.  
 
Silné stránky projektu 
- Cena PK znamenala už v době svého vzniku smysluplnou kulturní 

aktivitu; společně s dalšími akcemi věnovanými dané oblasti zviditelnila 
                dokumentární film, podpořila jeho tvůrce, oceňováním kvalitních děl,  
                přispěla k tvorbě snímků se závažnými a aktuálními společenskými  
                tématy i k jejich propagaci. V současné podobě, a také  
                v projektu pro rok 2021, zaměřeného na autorské  
                debuty a druhé filmy, v tomto trendu hodlá pokračovat, což je pro 
               domácí kinematografii bezesporu přínosné. 

 
        -   Projekt navazuje na léta budovanou a dnes už osvědčenou tradici, 
            Kterou si CPK v průběhu uplynulého období získala. Lze konstatovat, že  
            pomohla zlepšit pozici dokumentárního filmu i divácký zájem o něj. Přispěly 
            k tomu i nápaditě koncipované kreativní programy se slavnostním 
            předáváním cen. 
           (Vycházím zde z osobní zkušenosti z Prahy, kde jsem se účastnila většiny  
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                večerů). 
  

- Soudě podle zvyšujícího se počtu návštěvníků (viz projekt) pozitivní 
trend pokračuje i v dalších letech a dá se předpokládat obdobný vývoj i 
v roce 2021.  

- Slibné je i personální složení týmu projektu (F. Kršiak - Pavla 

Janoušková Kubečková – Jarmila Poláková). 

- Pozitivní jsou rovněž plánované projekce nominovaných filmů v rámci 
ústeckého festivalu doprovázené odbornými úvody a diskusemi,  

 
Jak zmíněno výše, projekt CPK má na co navazovat, čehož jistě využije o i 
v budoucnu.   

 
 
K slabším stránkám projektu: 
Vzhledem k předchozím zkušenostem z pořádání akce se mohl projekt 
vyvarovat základních nedostatků. Dílčí problémy: 
- Je poněkud sporné, že se v projektu několikrát užívá termín „soutěž“ 

vzhledem k charakteru ceny a způsobu výběru filmů.  
- Mohla a měla by se zintenzivnit propagační stránka akce. Zvláště 

s ohledem na to, že se už několik let koná mimo hlavní město a festival 
ELBE DOCK je ještě relativně mladý, ne zcela „zažitý“. (Dlužno ovšem 
říct, že řešení, k němuž se tým CPK před několika lety rozhodl, je 
v zásadě správné a v projektu rozumně vyargumentované.)  

- V projektu chybí bližší (nejen) mediální spolupráce s Českou televizí, 
příp. s Českým rozhlasem.     

 
             

           Projekt Cena Pavla Kouteckého 2021 je solidně připraven, jeho  
          východiska jsou sympatická, reálná a pro českou kinematografii 
          přínosná. Rozpočet uměřený.  
          Kvalifikační předpoklady, praxe a zkušenosti realizačního týmu i dosavadní 
          průběh udělování CPK v minulých letech opravňují k předpokladu, že i v roce 
           2021 se CPK uskuteční v zamýšlené podobě. A to i přes aktuální změnu 
          pořadatele (nyní bujón s.r.o.).     
 

 
  

  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Cena Pavla Kouteckého je od roku 2007 každoročně realizována a dlouhodobě funguje. 
Od počátku znamenala podporu pro dokumentární film a zdůraznění jeho uměleckých kvalit a 
společenského významu ve veřejném prostoru. V posledních letech prošla několika 
významnými obsahovými i organizačními proměnami; vyprofilovala se jako cena určená 
tvůrcům prvních a druhých filmů, proměnili se pořadatelé. Cena se přemístila z Prahy do Ústí 
nad Labem, kde vznikl festival dokumentárních filmů ELBE DOCK, jehož součástí se stalo 
nejen samotné udílení ceny, ale také promítání nominovaných snímků. Zcela nedávno se 
změnila i struktura pořadatelských organizací. Nejprve se na pořádání podílela společnost Film 
a sociologie, v dalších čtyřech ročnících na něm spolupracovali zástupci tří organizací s 
organizační záštitou produkční společnosti nutprodukce. Poté pořadatele zastřešila nově 
vzniklá organizace - společnost bujon s.r.o., která vznikla za účelem pořádání Ceny PK a 
festivalu ELBE DOCK.  
 
CPK má i v nové podobě potenciál přispět k tvorbě, prezentaci a propagaci 
dokumentárního filmu a podpořit mladé talenty. Přemístění aktivit souvisejících s udílením 
ceny do Ústí nad Labem a propojení s festivalem ELBE DOCK poskytlo i možnost 
mezinárodního dosahu (festival je pořádán ve spolupráci s Německem, koná se také 
v Drážďanech). V neposlední řadě kulturně obohacuje město i region. 
   
CPK funguje dlouhodobě, od roku 2007. Za ta léta osvědčil oprávněnost své existence a 
prokázal (dle údajů pořadatele) i vzrůstající zájem publika. Cílovou skupinou jsou zájemci o 
dokumentární tvorbu a o film vůbec, s akcentem na mladé diváky. Nabízí setkání s tvůrci, což 
mj. naplňuje kulturně výchovnou funkci.  
Ocenění tvůrci mohou finanční prostředky spojené se získáním CPK vložit do přípravy a tvorby 
nových projektů. Navíc ocenění CPK zvyšuje prestiž tvůrců, může zejména autorům mladé 
generace usnadnit vstup do producentských struktur.    
 
 
 

 

      Pořadatelský tým, který je tvořen ústřední trojicí Filip Kršiak - Jarmila Poláková – Pavla 
      Janoušková Kubečková spolupracuje s CPK dlouhodobě, má odpovídající kvalifikační 
      předpoklady i praxi. Jarmila Poláková z producentské skupiny Film a sociologie je zakladatelkou     
      ceny, od počátku stála v jeho čele. Jisté otázky možná vzbuzuje skutečnost, že je nyní pouze 
      supervizorem projektu a v nově vzniklé společnosti bujón s. r. o. má jen desetiprocentní podíl 
    . Bylo by žádoucí, aby vzhledem ke svým zkušenostem a zejména k tvůrčímu podílu na  
      fungování CPK měla i nadále rozhodující slovo při realizaci projektu.    

 
 

 
 

 

 
Projekt je přínosný pro českou kinematografii a může přispět k mezinárodnímu zvididelnění 
české dokumentární tvorby.  

 



 

 

Strana 4 

 

 

Žádost o příspěvek je zpracována podrobně, srozumitelně, je vybavena vcelku 
přesvědčivými argumenty. Platí to i pro přílohy.  
Nicméně text je možná zbytečně rozsáhlý, místy zabíhá do detailů (např. pasáže o 
spolupracujících organizacích jsou příliš podrobné – obsahují charakteristiky těchto organizací, 
které jsou ve filmařském prostředí obecně známy). Zato v něm možná lze postrádat některé 
zajímavé okolnosti – např. zdůvodnění jistého ústupu paní Jarmily Polákové z čela vedení 
CPK.    

 

 
Rozpočet projektu je transparentní, není naddimenzovaný, působí přiměřeně, solidně 
zdůvodňuje jednotlivé položky.  
Projekt jako celek naplňuje podle mého názoru cíle Výzvy.   
 

 

 

Projekt vychází z poznatků a zkušeností minulých ročníků CPK; proto nejen text žádosti, ale 
hlavně praxe uplynulých let dokládá jeho reálnost. Včetně časového harmonogramu, byť je 
zpracován zatím pouze rámcově. V současné situaci ovlivněné epidemiologickými problémy, 
není nic jisté. Svědčí o tom ostatně i příprava a realizace CPK 2020 která byla - včetně MFDF 
ELBE DOCK 2020  - kvůli pandemii přeložena na podzim letošního roku (uskuteční se 
začátkem září 2020).  
Legitimitu žadatelů příspěvku potvrdily uplynulé ročníky CPK (viz výše předchozí text 
posudku).   
Jisté pochybnosti mohou snad vzbudit několikeré výrazné organizační změny v poslední době. 
Neplatí to ovšem o změně profilu CPK zaměřující se nyní na debuty a druhé filmy tvůrců 
dokumentárních filmů. Tyto obsahové změny jsou účelné, patrně je vyvolaly i zvyšující se 
platformy pro oceňování dokumentů na festivalech i při jiných příležitostech (Ji.hlava, MFF 
Karlovy Vary, Český lev, Trilobit, Ceny české filmové kritiky).  
Což mimochodem svědčí o zvyšující se prestiži českého dokumentu.       
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Expertní analýza 
 

Název projektu Centrum dokumentárního filmu – Poznávání české 
kinematografie 

Evidenční číslo projektu 3928/2020 

Název žadatele DOC.DREAM services 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 20. července 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žádost o podporu 6. ročníku fungování Centra dokumentárního filmu a jeho aktivit zaměřených na mladé 

diváky, pedagogy a širší veřejnost. Žadatelem je společnost DOC.DREAM services, organizátor MFDF 

Jihlava.  

 

Projekt má důležitou úlohu pro popularizaci kinematografie mezi mladými diváky a širokou veřejností 

především v kraji Vysočina a to především prostřednictvím filmové výchovy.  

Hraje i určitou úlohu pře etablování filmového průmyslu v kraji (motivace studentů, spolupráce s filmovou 

kanceláří), je orientován především na kinematografii dokumentární a její souvislosti.  

 

Rozpočet je jasný a transparentní, realizační tým má odpovídající zkušenosti pro realizaci projektu, 

s projektem je spjat dlouhodobě, realizační strategie odpovídá záměrům žadatele,  

 

Centrum dokumentárního filmu je kvalitní a promyšlený filmově výchovný projekt, s určitým národním 

přesahem a se schopností přitáhnout i běžné publikum.  

 

Na propagaci české kinematografie jako celku i jednotlivých filmových  děl  a tvůrců /nebo má ale tento 

projekt dopad spíše omezený. .   

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt je významný pro filmovou výchovu a propagaci kinematografie především v rámci regionu Vysočina, 

částečně i na národní úrovni,  

 

Žádost byla podána v rámci okruhu Propagace dobrého jména české kinematografie -  ale (a to i dle 

vyjádření žadatele) centrem projektu a hlavní náplní jeho aktivit je  přitom především ve filmová výchova. 

Proto je velmi obtížné hodnotit programovou kvalitu nebo úroveň realizace eprojektu. 

 

Jako projekt filmové výchovy je projekt po obsahové stránce velmi propracovaný -  při jeho rozsahu a 

hloubce  by možná stálo za zvážení, zda se omezovat pouze na dokumentární tvorbu a neponechat nějaký 

prostor i jiným žánrům. Na druhou stranu jde projekt za rámec obvyklých filmově výchovných aktivit, 

využívá on-line možnosti, aktivity jsou propojené zajímavým způsobem. Projekt se rovněž snaží ovlivnit 

možnosti pro rozvoj audiovizuálního průmyslu v kraji (podpora studentů se zájmem o studium na filmových 

školách). 

 

Aktivity zaměřené na propagaci kinematografie nebo i jednotlivých filmových děl směrem k veřejnosti jsou 

spíše vedlejší, orientované opět  na dokumentární film a české tvůrce.. Uskutečňují se zejména formou 

setkávání se veřejnosti s tvůrci a jsou zaměřeny především na regionální publikum. Na národní úrovni je 

důležitá především výzkumná složka projektu.  

 

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

Tvůrčí tým se skládá z osobností s bohatými zkušenostmi v oblasti dokumentární kinematografie, které na 

projektu pracují dlouhodobě.  Složení týmu umožňuje realizaci projektu na odpovídající úrovni a podle 

záměru žadatele. Ředitel projektu, Lukáš Bauer, povede CDF již 6. rokem.  

 

 

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

Projekt má především regionální zaměření a dosah, pouze některé aktivity jsou pojaty na celonárodní 

úrovni.  

Většina aktivit směřuje především k filmové výchově, o propagaci kinematografie by se dalo mluvit 

především u aktivit zaměřených na širší veřejnost by se dalo mluvit o propagaci kinematografie, ale opět – 

především na úrovni kraje Vysočina.  Projekt nabízí svému publiku novou zkušenost s filmem a to na úrovni 

teoretické reflexe, poznávání tvorby  i praktických zkušeností,  

Vliv projektu na propagaci české kinematografie jako celku i jednotlivých děl  v zahraničí je minimální.  

 

 

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

Žádost je podrobná, informativní, avšak obsah projektu se nevztahuje k této výzvě, hodnotí se proto velmi 

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

Celkový rozpočet projektu je ca 1,3 mil. Kč.  

Rozpočet je transparentní, umožňuje realizaci projektu dle záměru žadatele. Částky jsou přiměřené, 

v oblasti osobních nákladů spíše nižší, rozpočet neobsahuje neodůvodněné náklady. Výše nákladů je 

srozumitelně zdůvodněna.  

 

Žadatel počítá s vícezdrojovým financováním, včetně vlastních příjmů ve výši téměř 12 % rozpočtu.  

Vzhledem k tradici projektu i renomé žadatele se předložená představa o financování dá hodnotit 

realistická. Podpora požadovaná ze SFKMG tvoří 21 % rozpočtu, což vzhledem k charakteru projektu 

považuji za spíše nižší podíl, o něco vyšší částku žadatel plánuje získat v dotačním řízení MK – OMA. 

 

Těžiště projektu spočívá především v aktivitách filmové výchovy, z tohoto pohledu naplňuje kritéria a cíle 

výzvy pouze částečně.  

 

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

Realizační strategie odpovídá projektu zaměřenému na filmovou výchovu a z tohoto úhlu ji mohu hodnotit 

pouze pozitivně  - projekt má pestrou škálu aktivit, zaměřených na různé cílové skupiny, obsahuje aktivity 

zaměřené na kritickou reflexi filmových děla i na praktickou stránku kinematografie, aktivity jsou 

přizpůsobené zájmům a potřebám cílových skupin, jsou vzájemně provázané, jdou za obvyklý rámec 

filmové výchovy.  Projekt maximálně využívá synergií s ostatními aktivitami žadatele.  

 

Z hlediska propagace české kinematografie odpovídá strategie realizace  projektu s  regionálním, částečně 

národním zaměřením, projekt je  navíc orientovaný především na dokumentární film.  

 
Projekt má velmi dobrou  komunikační strategii,  a to na regionální i národní úrovni, kde využívá především 
mediálních partnerství uzavíraných  s MFDF Ji.hlava. Vzhledem k zaměření projektu je důležitá i osobní 
komunikace se zástupci škol, samozřejmostí jsou i vlastní komunikační kanály (web, newsletter).  
 

Jedná se o celoroční projekt, vzhledem k jeho návaznosti na předchozí zdárně realizované činnosti a 

zkušenostem žadatele s realizací projektu předpokládám, že projekt na očekávané úrovni.  

 

 

 

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

Žadatelem je společnost DOC.DREAM services, která je dlouholetým organizátorem MFDF Ji.hlava včetně 

jeho Industry programu, vzdělávacího projektu Emerging Producers a dalších akcí a těší se velmi dobrému 

domácímu i mezinárodnímu renomé.   Projekt CDF připravuje  již šestým rokem, má dostatek zkušeností i 

kapacit pro realizaci akce.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Centrum dokumentárního filmu – Poznávání české 

kinematografie 

Evidenční číslo projektu 3928/2020 

Název žadatele DOC.DREAM services s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 18.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Centrum dokumentárního filmu (CDF) je jednou z aktivit „jihlavských dokumentaristů“, kteří se 

dokumentárnímu filmu věnují již od roku 1997. Kromě 24 ročníků MFDF Ji.hlava zahrnuje činnost DOC. 

DREAM - Spolku pro podporu dokumentárního filmu také Institut dokumentárního filmu (IDF) s celou řadou 

projektů a programů. 

 

CDF se za pět let existence etablovalo jako regionální instituce zaměřená na hlubší vhled do 

kinematografického a audiovizuálního profesního prostředí. Pro rok 2021 plánuje více než 40 aktivit, které se 

částečně prolínají či dotýkají i jiných aktivit stejného okruhu osob.  

 

Aktivity CDF jsou cíleny téměř výhradně na region Jihlavska a Kraj Vysočina a mají tak silně regionální, 

potažmo lokální význam. Tomu bohužel neodpovídá struktura finančních zdrojů, kdy město Jihlava a Kraj 

Vysočina svými příspěvky pokrývají pouze 30% rozpočtu. 

 

Fond Kinematografie v minulosti (období 2017-2020) podpořil CDF dvěma dvouletými a dvoumilionovými 

dotacemi. V zájmu kontinuity doporučuji udělit podporu i pro 2021.  

 

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

Předložený projekt je zpracován velice podrobně a, možná až příliš, obsáhle. CDF sídlící v jihlavském kině 

Dukla nabízí videotéku a knihovnu a dále vzdělávací a výzkumné projekty zaměřené na oblast 

dokumentárního filmu. V roce 2019 např. navštívilo knihovnu a videotéku cca 700 osob, což vzhledem 

k otevírací době centra znamená v průměru necelé dvě návštěvy denně. Centrum dále spolupracuje s 24 

školami z Jihlavska a blízkého okolí.  

 

Zaměřením na jeden segment kinematografie a lokálností činnost CDF bohužel zcela nenaplňuje specifikaci 

dotačního okruhu, který je určen projektům, jejichž primární hodnotou má být propagace české kinematografie 

jako celku v českém i mezinárodním prostředí. 

 

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

V roce 2019 došlo k personálním obměnám v týmu CDF. Jedním z jednatelů společnosti DOC.DREAM stále 

zůstává MgA. Marek Hovorka, který je zodpovědný za strategická směřování všech projektů. 

 

Personální složení poskytuje záruku splnění vytýčených cílů. 

 

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

CDF má silně lokální, resp. regionální rádius. Slušně zaplněná videotéka je dostupná pouze na místě, bez 

možnosti (až na výjimky) dálkového přístupu. Lokálně zaměřovaná je i většina vzdělávacích aktivit. 

 

CDF doplňuje portfolio činností společnosti DOC.DREAM a zajišťuje práci a zároveň prostředky pro realizační 

tým. 

 

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

Z žádosti je zjevná zkušenost s organizací obdobných projektů i zkušenost s psaním dotačních žádostí. 

Žádost obsahuje veškeré potřebné informace a údaje. Svou obsáhlostí, kdy někdy dochází k opakování 

stejných informací, a tím i mírnou nepřehledností, může působit na hodnotitele až kontraproduktivně. 

 

Uvítal bych objasnění personálních a pracovních vazeb mezi osobami zapojenými do projektů spol. DOC. 

DREAM a dalších spřízněných jihlavských subjektů. 

 

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

Rozpočet ve výši 2,3mil.Kč je tvořen především osobními náklady. Ty (většinou) nejsou vypláceny jako platy 

či odměny podle Zákoníku práce, ale jako dohody podle jiných právních předpisů (poskytování služeb). To je 

nepochybně daňově výhodné pro plátce i příjemce, ale dle mého názoru by tento „Švarc“ systém neměl být 

aplikován u pravidelných a dlouhodobých činností jako je celoroční vedení projektu, či koordinátorka centra. 

Výše měsíční odměny navíc odpovídá činnosti na plný úvazek. 
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DPP – Dohody o provedení práce jsou dohodami dle ZP.  

 

Finanční plán je zcela závislý na veřejné podpoře. Dle mého názoru by poměr mezi státními a regionálními 

zdroji měl být vzhledem k zaměření, významu a přínosu projektu opačný. Relativně nízké vlastní zdroje 

odpovídají v minulosti dosahované návštěvnosti.   

 

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

Činnost CDF je prověřená z minulých let. Ve výroční zprávě publikované grafy dokumentují narůstající výkony 

i zájem veřejnosti, stále jsou však relativně nízké. 

 

Projekt CDF je zdrojem dotačních prostředků, které mohou sloužit k pokrytí osobních nákladů týmu, který se 

v rámci DOC.DREAM podílí i na dalších aktivitách. 

 

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

DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu, dříve Jihlavský spolek amatérských filmařů si 

společnost s ručením omezeným DOC.DREAM services založil v roce 2016. Změna právní formy či názvu 

žadatelského subjektu nemá negativní vliv na předpoklad úspěšné realizovatelnosti projektu. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Český lev – Kulaté stoly 

Evidenční číslo projektu 3929/2020 

Název žadatele Helium Film 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 1. 8. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o pilotní ročník projektu, jehož záměr je zajímavý a záslužný: u příležitosti udělování Českých 

lvů se sejdou u jednoho kulatého stolu nominovaní, zastupující vždy jednu kategorii, aby diskutovali o 

všeobecnějších problémech českého filmu. Každá cca 2-hodinová diskuse, moderovaná Šimonem 

Holým, bude pak sestříhána do cca 50-minut a exploatována komunikačními kanály ČFTA a také v on-

line vysílání ČT Art (oba jsou partneři projektu a zaštiťují jej i finančně nebo plněním). Projekt ve svých 

počátcích nejspíš osloví pouze limitovaný okruh diváků, v dalších letech by se ale mohl etablovat a 

získat si přízeň i širší veřejnosti. Za tímto účelem by měl mít natočený materiál ale mnohem efektivnější 

využití, kterému by pak odpovídal i relativně vysoký rozpočet s vysokými nároky na kvalitu natáčení. 

Žádosti by také nezaškodilo, kdyby moderátor Šimon Holý (ročník 1995) načrtl jasnější představu o 

tom, jak chce diskuse vést, aby byly, jak sám žadatel slibuje, podány „svěžím a zábavným způsobem“. 

Otázkou také je, zda by se diskusí s často ostřílenými matadory českého filmu neměl přece jenom 

ujmout někdo zkušenější. Jinak je tvůrčí tým složen z mladých lidí, kteří mají s filmem už jisté 

zkušenosti a daného úkolu se dokáží zhostit. To lze říct i o žadateli. Projekt je přínosný prakticky pouze 

pro domácí scénu, může ale přispět ke zviditelňování a propagaci českého filmu a poskytnout na něj 

pohled z jiné perspektivy. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

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

Jedná se o pilotní ročník projektu, jehož záměr je zajímavý a záslužný: u příležitosti udělování 

Českých lvů se sejdou u jednoho kulatého stolu nominovaní, zastupující vždy jednu kategorii, aby 

diskutovali o všeobecnějších problémech českého filmu ve spojení se svou profesí (herci, producenti, 

režiséři, scenáristé atd.). Každá diskuse, moderovaná Šimonem Holým, bude trvat cca 2 hodiny, 

z  materiálu natočeného na 3 kamery pak vznikne cca 50-minutový sestřih. Tyto sestřihy budou 

využity na komunikačních kanálech ČFTA (webové stránky, YouTube, Facebook, Instagram), která se 

žadatelem na celém projektu spolupracuje. Dalším partnerem je on-line vysílání ČT Art, kde budou 

diskuse také k vidění. Žadatel by chtěl spolupracovat i s kulturním serverem Kinobox.  

Projekt má potenciál dlouhodobého fungování, ve svých počátcích sice nejspíš osloví pouze 

limitovaný okruh diváků složen ze samotných profesionálů, odborní veřejnosti a skalných filmových 

fanoušků. V dalších letech by se ale mohl etablovat a získat si přízeň i širší veřejnosti. Za tímto 

účelem by měl mít natočený materiál ale mnohem efektivnější využití, kterému by pak odpovídal i 

relativně vysoký rozpočet s vysokými nároky na kvalitu natáčení. Žadatel slibuje, že natočené diskuse 

budou podány „svěžím a zábavným způsobem“. Žádosti by ovšem nezaškodilo, kdyby sám moderátor 

načrtl jasnější představu o tom, jak toho docílit a jak chce diskuse vést.  

 

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

Tvůrčí tým je složen z mladých začínajících lidí, kteří mají s filmem už jisté zkušenosti. Moderátor 

Šimon Holý (ročník 1995) je také režisérem, scenáristou a hudebním skladatelem. Otázkou je, zda by 

se funkce moderátora s často ostřílenými matadory českého filmu neměl přece jenom ujmout někdo 

zkušenější. Režisérem by měl být Jan Těšitel, jenž je známý především díky svému debutu David. 

Jeho CV ovšem žadatel nedodal. Zato jsou prezentovány ještě začínající kameramanka a střihačka, 

jejichž zkušenost nejsou zatím bohaté, k danému úkolu ale dostačují. 

 

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

znaků) 

Projekt je přínosný prakticky pouze pro domácí scénu. Zde ale může přispět ke zviditelňování a 

propagaci českého filmu a poskytnout na něj pohled z jiné perspektivy. Tato forma diskuse není u nás 

na rozdíl od zahraničí běžná a mohla by znamenat pro diváky jisté nóvum.   

 

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

Žádost je srozumitelná a více méně úplná, mohla by ale obsahovat například konkrétnější popis toho, 

jak budou zamýšlené diskuse vedeny. Nicméně ji lze posoudit.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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K žádosti je přiložen detailní rozpočet. Jak už bylo zmíněno v bodu 1., je vzhledem k úzkému využití 

natočeného materiálu poměrně vysoký, i když neobsahuje nepřiměřené částky a odpovídá nárokům 

na vyšší standard realizace natáčení.  

Žadatel má jasnou představu o financování. Vedle vlastního finančního a věcného vkladu bude projekt 

finančně i věcně podpořen jak Českou filmovou a televizní akademií, tak i Českou televizí (on-line 

vysílání ČT Art). Oba LOI jsou přiloženy. Další položkou ve finančním plánu je 50 000 od potenciálních 

sponzorů, žadatelem o ale není nijak specifikováno. Požadovaná podpora SFK ve výši 300 000 Kč 

tvoří 50,4 % rozpočtu.  

 

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

Realizační strategie je jasná a byla popsána výše (Bod 1). Co se týče komunikační strategie, žadatel 

bude úzce spolupracovat s Českou filmovou a televizní akademií, která pořádá Českého lva, a také 

s Českou televizí. Žadatel počítá s tím, že přes kanály propagující Českého lva bude upozorněno i na 

předložený projekt, což je akceptovatelné.  

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

Žadatelem je společnost Helium Film, založena v dubnu 2019 Barborou Bajgarovou a Pavlou 

Klimešovou. Obě mají dostatečné zkušenosti s pořádáním různých filmových akcí. Jejich společnost 

vyvíjí filmové projekty, mimo jiné i celovečerní hraný debut Šimona Holého.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Český lev – Kulaté stoly 

Evidenční číslo projektu 3929/2020 

Název žadatele Helium Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 11.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Základní koncept považuji za dobrý a pro české filmové prostředí potřebný: tj. vytvořit prostor k seriózní 

prezentaci filmařské praxe a jednotlivých profesí, jejich specifik. Představit filmaře jako profesní skupinu 

schopnou zajímavé a inspirativní reflexe vlastní tvorby. Ale načrtnutý, spíše než detailně připravený projekt 

nezaručuje, že bude naplněna právě tato funkce mediální prezentace (ani to, jestli bude dostatečně 

efektivně naplněna nějaká funkce jiná). Spíše projekt považuji v dané podobě za víceméně „zbytný“. Hlavní 

riziko vidím ve zmaření šance připravit dramaturgicky mnohem kvalitnější projekt, pro který už nebude 

v budoucnu prostor.  

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 Projekt nepopisuje, jak budou kulaté stoly organizované, kterých profesí se budou týkat (jsou uvedeny 

příklady, ale bez jasného závazku a jasného obsazení jednotlivých roundtables), jak bude zajištěn zájem 

a účast ideálně všech nominovaných v dané kategorii na jednom místě.  

Celý koncept působí neujasněně. Slibuje serióznější reflexi, ale s ohledem na vágní popis formátu a 

dosavadní aktivity moderátora lze očekávat spíš alternativně-popový přístup. Explikace projektu uvádí 

jako příklad roundtables s filmovými hvězdami a pokud tím naznačuje, čeho chce dosáhnout, moje 

pochybnosti se prohlubují. Mnohem větší výzva pro moderátora bude diskuze s představiteli jiných 

profesí, než hereckých – zajistit, aby téměř hodinová diskuze nebyla snůškou zábavných historek 

z natáčení a vzdáváním pocty spolupracovníkům, aby účastníci byli nuceni moderátorem vypadnout 

z předpřipravených propagačních prohlášení pro média a skutečně reflektovali konkrétní profesní 

praktiky a rozhodnutí. Namísto kulatých stolů s mediálně zdatnými globálními hvězdami by bylo vhodné 

poučit se sledováním průběhu různých workshopů a kulatých stolů na filmových festivalech s účastí 

českých filmařů. Vhodné by bylo v projektu vysvětlit, v jaké míře se bude pracovat s ukázkami z filmů 

nebo záběry z natáčení. Projekt slibuje „strukturované debaty“, ale nijak nevysvětluje, JAK strukturované 

mají být. 

Projekt má dvě vzájemně související zásadní slabiny: nenabízí konkrétní představu o dramaturgii pořadu 

a do role moderátora staví člověka, který nezaručuje potřebnou kompetenci pro vedení takové debaty. 

Jako student FAMU má Šimon Holý jistě znalosti filmařské praxe, kromě toho má i zkušenosti 

s moderováním, ale jiného typu. K prolomení krusty propagační verze profesního jazyka je potřeba, aby 

moderátor měl schopnost analytického uvažování o filmové tvorbě a tu současně uplatnil citlivým, 

neagresivním způsobem (z oblasti filmové kritiky a/nebo akademické reflexe mě napadají lidé jako 

Jindřiška Bláhová, Tereza Dvořáková, Martin Šrajer). 

Projekt (a stejnými slovy také letter of intent ČFTA) slibuje kulatý čtverec, „hlubší diskuzi prezentovanou 

svěží a zábavnou formou“. Z náznaků (vzor roundtables, volba moderátora) se dá vytušit důraz spíš na 

zábavnou formu, než na hlubší diskuzi (tomu odpovídá i spojení s prestižnější, ale nutně popovější akcí 

Český lev, namísto Ceny české filmové kritiky – které by takový formát slušel víc a pomohl by jí 

definovat svoji identitu a zdůvodnit vlastní existenci. Propagačních reflexí nabízí mediální prostor 

dostatek. Co chybí je spíše skutečná seriózní (sebe)reflexe filmového průmyslu. 

Základní koncept považuji za dobrý a pro české filmové prostředí potřebný: tj. vytvořit prostor k seriózní 

prezentaci filmařské praxe a jednotlivých profesí, jejich specifik. Představit filmaře jako profesní skupinu 

schopnou zajímavé a inspirativní reflexe vlastní tvorby. Ale načrtnutý, spíše než detailně připravený 

projekt nezaručuje, že bude naplněna právě tato funkce mediální prezentace (ani to, jestli bude 

dostatečně efektivně naplněna nějaká funkce jiná). Spíše projekt považuji v dané podobě za víceméně 

„zbytný“. Hlavní riziko vidím ve zmaření šance připravit dramaturgicky mnohem kvalitnější projekt, pro 

který už nebude v budoucnu prostor.  

 

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

− Novou, rok a půl existující produkční společnost Helium Film založila čerstvá absolventka FAMU a 

studentka FAMU (katedra produkce). Rozsah zkušeností odpovídá rané fázi profesní kariéry, je 

dostatečný pro představený projekt.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 

znaků) 

V návaznosti na bod 1: přínos samotného formátu pro českou kinematografii a její vnímání laickou 

veřejností je velký, ale v předkládané podobě může být tento potenciál snadno promarněn. Rozhodnout 

tedy o doporučení nebo nedoporučení je tedy obtížné: samotný formát nadšeně schvaluji a doporučuji, 

ale protože musím hodnotit konkrétní projekt a jeho kvalitu, ve stávající podobě jej nedoporučuji a 

navrhuji v lépe připravené podobě podat znovu. Pokud bude spuštěn s nevhodně nastavenými 

parametry, bude těžké jej koncepčně změnit a získávat pro něj reputaci.  

 

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

Formálně je žádost v pořádku. 

 

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

Adekvátní výši produkčních nákladů nejsem schopen dostatečně dobře posoudit. Hodnotím-li paušálně 

denní částky za jednotlivé služby, považuji je za víceméně přiměřené, resp. mírně nadsazené – 

s vytvořeným „polštářem“.  

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

Viz podrobněji bod 1. Zde doplňuji, že není upřesněna spolupráce s ČT Art (zde jde pouze i příslib 

umístění na webu) ani s Kinoboxem.  

 

 

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

Dostatečný pro daný projekt, viz personální zajištění. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cena ARAS 

Evidenční číslo projektu 3930/2020 

Název žadatele Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů, z.s. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 23.8.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Cena ARAS je udělována od roku 2006, v současné podobě od roku 2018 je oceněním pro režiséra 
studentského filmu nebo debutu nad 30minut. Udělení Ceny ARAS probíhá na akci Večer ARASu jehož 
součástí je debata na aktuální téma filmové obce – v příštím ročníku jím bude „Autor mezi kreativním 
průmyslem a uměním“. 
Toto ocenění podporuje a upozorňuje širší veřejnost na autorský počin začínajícího filmového režiséra. 
Uděluje jej sdružení samotných filmových tvůrců – režisérů, scénáristů a dramaturgů – kteří si pro jeho 
udělení vyberou vždy jinou výraznou osobnost kultury. 
 
Jako slabinu projektu vidím jeho slabší propagaci – zatím není uvedeno kdo konkrétně se bude o PR starat.  
Bylo by skvělé zkusit se domluvit s několika nadšenými kinaři o uvedení oceněného filmu. 
 
Rozpočet je účelný a úsporný. 
Cena ARAS je významná z hlediska toho kdo ji uděluje a upozorňuje na kvalitní filmová díla od začínajících 
tvůrců. Každá takováto cena usnadňuje další práci na novém projektu oceněnému režisérovi.  
Je podporou jeho další práci. Cenu uděluje renomované a respektované sdružení ARAS. 
Žadatel žádá o podporu této ceny poprvé a podpora ze SFK je oprávněná. 
 
Vřele doporučuji. 
 

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. Umělecká a programová kvalita projektu  

 
ARAS uděluje ocenění od roku 2006 a ocenění prošlo do současnosti vývojem od Ceny Jaromila Jireše 
do dnešní podoby pro studentské a debutující autorské filmy. V tomto formátu je cena udělována od roku 
2018. Je to ocenění svazu samotných filmových tvůrců začínajícímu kolegovi. Pro zahraničí je to velmi 
čitelné ocenění a propagace oceněného filmu a zviditelnění jeho autora.  
Pro širší diváckou veřejnost je to upozornění na kvalitní film a pozvánka na jeho zhlédnutí – byť v době 
udělení ceny většinou již jen on-line a ne v kinech.  
Udílení Ceny ARAS a organizace Večera ARAS je mimo jiné i příležitostí pro odbornou debatu filmových 
tvůrců o současném stavu jejich oboru. Záznam této diskuse je veřejnosti zpřístupněn na webu ARAS.   

2. Personální zajištění projektu  

 
Tým Ceny ARAS je zkušený a profesionálně zdatný. 

	

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii  

 
Cena ARAS je dobrým signálem pro kulturně-milovnou / filmově-milovnou veřejnost - tento český film 
stojí zato vidět – udělují ho sami filmový tvůrci prostřednictvím jimi zvolené kulturní osobnosti svému 
debutujícímu kolegovi.  
 
Pro zahraniční je ocenění udílené svazem režisérů, scénáristů a dramaturgů dobře čitelné – a může 
otevřít dveře pro zahraniční koprodukci dalšímu dílu oceněného režiséra. 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti  

 
Žádost obsahuje všechny požadované přílohy, jejich obsah si neodporuje. Je zpracována přehledně a 
srozumitelně. 
 

 

5. Rozpočet a finanční plán  

 
Rozpočet je transparentní s položkami zajišťujícími nejnutnější náklady na udělení Ceny ARAS. 
Komentář rozpočtu je v podobě vlastního rozpočet rozepsaného do jednotlivých položek. Jediná mála 
nesrovnalos je –finanční cena pro oceněného – 24.000,- ale všude je uváděno 30.000,- 
Financování Ceny ARAS stojí na podpoře ze SFK, žadatel vkládá do projektu vlastní prostředky jak 
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finanční tak věcné. Předpokládá opětovnou podporu za strany DILIA. 
Výše žádané částky je přiměřená jak jsem zmínila výše – položky rozpočtu jsou na nejnutnější výdaje a 
nejsou vysoké. 
Projekt i s realizací Večera ARAS naplňuje zámět Výzvy. 
 

 

6. Realizační strategie  

 
Realizace projektu je popsána jasně, přehledně. Jednotlivé kroky přípravy jsou logické. Propagace Ceny 
ARAS by možná mohla více směřovat k veřejnost – i téma diskusního Večera ARAS. 
Časový harmonogram je dobře nastavený. 
 
 

7. Kredit žadatele  

 
ARAS je respektovaný profesní svaz režisérů, scénáristů a dramaturgů poskytující svým členům odborné 
poradenství. Jeho práce je důležitá jak pro samotné členy tak pro prezentaci jeho členů vzhledem 
k veřejnosti. S pořádáním Večera ARAS a udělením Ceny ARAS mají několikaletou zkušenost. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu TRILOBIT 2021 

Evidenční číslo projektu 2020-5-4-24 

Název žadatele Český filmový a televizní svaz FITES 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 3. 8. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Český filmový a televizní svaz FITES žádá o podporu slavnostního vyhlášení a předávání cen TRILOBIT 

2021. Jedná se o jedno z nejstarších filmových ocenění udílených v ČR. Jedinečnost cen Trilobit spočívá  

v tom, že porota si všímá nejen audiovizuálních děl všech žánrů, ale i počinů, které s filmovou a televizní 

tvorbou souvisejí.  

 

Za silnou stránku projektu považuji zaměření na umělecké kvality a společenský přínos hodnocených děl. 

Ceny tak upozorňují na kvalitní tvorbu napříč žánry, která často unikne pozornosti médií i publika.  

 

Ceny Trilobit, jak konstatuje i sám žadatel, jsou ve stínu Českého lva a CČFK, ale myslím, že to nelze 

připisovat pouze nedostatku finančních prostředků. I když je záměr tohoto historicky významného projektu 

velice pozitivní, zdá se, že koncepce a formát trochu zastaraly a nedostatečně reagují na potřeby a styl 

dnešního pojetí podobných akcí. Samotný večer je sice na dobré intelektuální a odborné úrovni, ale chybí 

mu zábavné prvky a i lesk, na které jsou i mladší diváci ČT v dnešní době u tohoto typu pořadu zvyklí. Tím 

se značně zmenšuje potenciál sledovanosti a všeobecně zájem mladší generace o tyto filmové ceny. 

 

Osobně považuji požadovanou dotaci za nepřiměřeně vysokou, i vzhledem k výši podpory v minulých letech 

– k takovému navýšení nevidím v žádosti dostatečné odůvodnění – slavnostní večer se nese v podobném 

duchu jako ten minulý.  

 

Vzhledem k zviditelňování kvalitní nekomerční tvorby, kterou projekt podporuje, doporučuji podporu udělit, 

ale v omezené výši.  

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria  
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1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Nezpochybnitelnou pozitivní stránkou cen Trilobit je zaměření na umělecké kvality a společenský přínos 
hodnocených děl a zviditelňování někdy opomíjené kvalitní nekomerční tvorby. 
 
Projekt má však příliš ambiciózní záběr – věnuje pozornost celé oblasti audiovize bez rozdílu žánrů, a 
dokonce i nad rámec samotné audiovizuální tvorby. To klade velké požadavky jak na organizátory, tak 
porotce. Takto široký záběr může být v dnešní době úzce specializovaných festivalů a soutěží už spíše 
nevýhodou. Ze žádosti je evidentní, že příprava celé akce vyžaduje pořád více úsilí, přičemž se základní 
formát projektu nemění.  
 

Samotné udílení cen sice opravdu důkladně představuje jednotlivá oceněná díla, ale podle mě je málo 

atraktivní pro běžného diváka televize, chybí nadhled, humor a i lesk, na který jsou diváci podobných akcí 

v dnešní době zvyklí. Celý večer působí trochu těžkopádně a příliš lokálně (možná je proto těžké získat 

větší komerční sponzory, kteří by pomohli akci zafinancovat – pokud se o to organizátoři snaží). 

 

Ani pro příští ročník – pro který organizátor žádá značně zvýšenou podporu – nevidím v žádosti žádný 
posun nebo nápad, který by projekt a zejména udílení cen posunul více k potřebám a požadavkům dneška. 

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

Tvůrčí tým tvoří zkušení a uznávaní profesionálové z různých oblastí audiovize, takže po stránce 

personálního zajištění má projekt předpoklady být úspěšně zrealizován. Ze žádosti však v mnoha 

případech není jasné, jakou funkci jednotliví členové týmu v projektu zastávají.  

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

Projekt dlouhodobě přispívá ke kulturnímu významu české kinematografie, zejména upozorňováním na 

méně komerční, a přitom kvalitní díla a počiny v české audiovizi, která někdy uniknou pozornosti médií, 

odborné veřejnosti i publika. Projekt má tedy pozitivní dopad na filmový průmysl a filmovou kulturu zejména 

v ČR. O mezinárodní zviditelnění bohužel podle žádosti projekt neusiluje, ceny Trilobit nepokývají ani 

zahraniční média, která se jinak českou audiovizí zabývají pravidelně. 

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

Žádost je vypracována podrobně a srozumitelně a obsahuje vše potřebné k posouzení projektu. 

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

Rozpočet je podrobný a transparentní a vzhledem k charakteru akce rozhodně není naddimenzovaný. Spíš 

naopak. Například honoráře porotců jsou s ohledem k požadavkům, rozsahu jejich povinností a 

důležitosti jejich role v rámci celého projektu hodně nízké.  

Finanční plán: Nedovedu si představit, jak by žadatel takto koncipovaný projekt dokázal realizovat bez 

žádané podpory. Výše požadované podpory však podle mě není obhajitelná. Několikanásobně přesahuje 

podporu minulých let a v projektu nenacházím pro takové zvýšení dostatečné vysvětlení nebo 

odůvodnění. 

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

Projekt dává dostatečně jasnou představu o realizaci, dlouholetá zkušenost pravděpodobně ukázala, že 

harmonogram lze časově zvládnout, ale, jak konstatuje sám žadatel, vyžaduje to velké nasazení a 

nadšení realizátorů. Myslím, že tento přístup je v dnešní době a s existující konkurencí dlouhodobě 

neudržitelný, jak to nakonec dokazuje i vývoj v této oblasti v posledních letech. 

Co se týče marketingové strategie, jak už bylo řečeno, samotný slavnostní večer, který vysílá ČT, má příliš 

vážný tón a je předpoklad, že na rozdíl od tradiční cílové skupiny cen Trilobit, tím odradí mladší diváky, 

zvyklé na jiné ladění podobných pořadů.  

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

FITES je zavedená organizace, která funguje mnoho let a plní v české audiovizi důležitou úlohu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu TRILOBIT 2021   

Evidenční číslo projektu 3933/2020 

Název žadatele Český filmový a televizní svaz FITES 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

doc Dr. Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 4,8, 2020  

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

zčásti budu, bohužel, opakovat své hodnocení z loňského roku, jistě ne z pohodlnosti a snad 
ani ne kvůli sobě, prostě proto, že projekt je také z velké části identický. 
Opět tedy mohu konstatovat, že Cena Trilobit je druhou nejstarší audiovizuální cenou 
udělovanou v ČR, že se po přerušení za normalizace vrátila v devadesátých letech. Je 
současně první cenou udělovanou v kalendářním roce a nastavuje tudíž do jisté míry laťku pro 
další ocenění. 
 
Ceny Trilobit poukazují na umělecky i společensky hodnotnou audiovizuální tvorbu a mnohá 
oceněná díla se zaměřují na aktuální problémy společnosti.  
 
Akce si podle mne jednoznačně zasluhuje, aby byla podpořena ze zdrojů Fondu a byla také 
podpořena v minulých letech.  
Již loni byla požadována částka výrazně vyšší než v letech předchozích a letos je nárůst 
požadované částky dokonce o 59,9 % vyšší než loni, bohužel toto navýšení není v žádosti – ani 
loni ani letos - nijak výrazně vysvětleno.  
 
Cílové skupiny projektu jsou – jako loni - definovány dost obecně, podobně jako 
marketingová strategie a komunikace. V rozpočtu je stále - podle mne - vysoký podíl dohod a 
mzdových nákladů a – opět -  jen malá část je alokována na komunikaci s veřejností.  V této 
souvislosti opakované konstatování, že akce je ve stínu Českých lvů a dalších, vyznívá jako 
nepochopení dnešní doby, kdy je festivalů, přehlídek, cen a podobných akcí značné množství 
a jestliže chceme oslovit cílovou skupinu všech diváků, jako žadatelé tohoto projektu, její 
účinné oslovení bez rozumné komunikační kampaně není možné.   
 
Doporučuji – jako loni - aby žadatelé nejprve vyjasnili, proč je navýšení požadované částky tak 
vysoké (ještě se k tomu dále vrátím) a zda jsou proporce rozpočtu odpovídající. Pak 
doporučuji podporu udělit v přiměřené výši, spíše v relaci k loňské částce.   
 

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

Udílení cen Trilobit je tradiční a žádoucí aktivitou, která má dopad na české filmové 
prostředí, Obsahově je akce dobře rozmyšlena a uvážena.  
V žádosti se uvádí, že zájem o akci roste, bohužel to není moc doloženo časovými srovnáními, 
totéž se opakuje letos:  
  
Rok od roku je zájem o tuto akci větší, průběh slavnostního dne je pozitivně hodnocen. Celá 
akce je zpřístupněna i veřejnosti.  
 
Prošel jsem i přiložený monitoring médií, ani ten na nějaký velký nárůst podle mne 
neukazuje, v některých kategoriích je mediálních přítomností více, jinde méně.  Již loni jsem 
myslím doporučoval ukázat například údaje o sledovanosti pořadů ČT nebo jiná kvantitativní 
data k doložení tohoto tvrzení. Nic takového jsem nenašel.   

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

Akce probíhá dlouhodobě a tvůrčí tým je velmi kvalitní, celý tým stabilizovaný a zkušený.  
Bohužel stabilizovaný je i marketingový přístup k akci.  
 
 
 
 
 

 

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

Stále podle mne platí, že projekt je přínosný, zajímavý i propojením odborné a laické dětské 
poroty a navíc zaměřením nejen na filmovou a televizní tvorbu, ale i oceňováním 
souvisejících aktivit. Nicméně pokud o něm značná část veřejnosti neví, limituje to dopad 
akce.  
Oceňuji ovšem, že žadatel  uvažuje (neříká, ale jak to chce učinit) o rozšíření, protože – cituji -  
rádi bychom uskutečnili Ozvěny TRILOBITa i pro české (slovenské) občany žijící v zahraničí.   

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

Žádost je formálně pořádku a nejde o mechanické okopírování loňských textů (s jedinou 
nepodstatnou výjimkou na straně 2/7 kde se v důsledku kopírování opakují dva řádky). To, že 
některé části jsou stejné, mi nevadí po formální stránce, sám bych nepostupoval jinak.  
Oceňuji, že je letos přidána příloha, která specifikuje podrobně rozpočet, jak se ukázalo, je to 
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ale místy dvojsečné.  

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

Základním problémem je pro mne zdůvodnění toho, proč se skokově navyšuje požadovaná 
částka.  
Předloni bylo požadování 500 000 (předtím 350 000 a 400 000), loni byl nárůst požadované 
částky na 989 000., letos dokonce na 1 551 000, což je nárůst o 59,9%,     
Pečlivě jsem žádost prošel a většinou se zdá, že je plánován objem aktivit v podstatě jako 
loni, jediné místo, kde jsem našel něco navíc, je již zmíněná úvaha o zpřístupnění českým a 
slovenským občanům žijícím v zahraničí, na kterou jsem ale v rozpočtu nic alokovaného 
nenalezl.   
Bez tohoto zdůvodnění to může vypadat, že vyšší částka se po Fondu chce prostě proto, že 
město Beroun snížilo dotaci, Min kultury také (obojí propad 200 000 a) a současně věcný 
vklad žadatele je také dramaticky snížen ze cca 450 000 na 105 000 (také bez nejmenšího 
zdůvodnění!).  
 
Dále k rozpočtu: 
  
Loni jsem napsal, že  Rozpočet je místy nejasný a celkově se mi zdá, že je poněkud podceněna komunikace 

k veřejnosti, tedy informovanost o akci mimo město Beroun.  

 
Rozpočet je letos v podstatě stejný jako loni, nárůst o 3,5 % je inflační, je ale stejný i ve 
struktuře a přidání podrobného rozpisu položek jen podtrhuje problémy s komunikací k 
veřejnosti. 
 
Výrazné je to u internetové reklamy, kde je v rozpočtu uvedena částka 74 000 (což se mi 
stejně jako loni jeví málo a už tehdy jsem napsal, že se k mladým lidem informace o akci 
nedostane, protože – doplňuji letos- ti TV upoutávky nikdy neuvidí), ale v podrobném rozpisu 
jsem letos zjistil, že je to ještě horší, těchto 74 000 zahrnuje jen práce, tedy  
správa webových stránek - materiály na www před a po skončení akce, fota, 
texty, úpravy, 7 měsíců á 2.000 

redaktor + grafik www stránek  12 * 5000 
  
Jediná on line komunikace je tedy 10 000 na internetové pozvánky, avíza na akci, což ale asi 
těžko osloví cílovou skupinu.  
 
V celém rozpočtu jsou na propagaci tedy plakáty (pozvánky na akce neoslovují veřejnost)  za 
25 000, díle  
30 000 výroba upoutávek na konání slavnostního večera, odvysílání v ČT, možné použití i na 
www (sestřihy) 
 možná i 30 000 na výroba upoutávek na doprovodný program v kině,  použití i na www, 
včetně úpravy znělky (sestřihy) 
Stejně jako loni je v rozpočtu nula na tiskovou reklamu, ale v žádosti se říká  
Projekt je každoročně podporován reklamní kampaní v následující podobě:  

- online a tištěná inzerce v oborových a kulturních médiích  
 
 
Jestliže cílová skupina je identicky jako loni (včetně textu o O.Sencovovi?) – cituji -  veřejnost 
se zájmem o film a kulturu obecně napříč věkovými kategoriemi, filmová odborná veřejnost, 
tvůrci, umělci, mediální pracovníci. V dnešní době i politici, protože ohodnocením konkrétních 
děl upozorňujeme na situace, které by se měli řešit i politickou a diplomatickou cestou. (Viz 
věznění O. Sencova a dalších tvůrců, upozornění na práci mediálních rad, parlamentu, 
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nehumánní podmínky chovu hospodářských zvířat …), pak opravdu nevím, jestli ji lze oslovit 
těmito kanály za tyto náklady tak, aby o cenách Trilobit věděla.  
 
Z tohoto hlediska se mi rozpočet zdá svou strukturou neodpovídající.  

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

Již jsem kritizoval propagaci akce  - cituji  
 
Způsob propagace:  
tiskové materiály, www, upoutávky v kině, upoutávka v ČT, infa a debaty v ČT, rozhlas, PR 
Český rozhlas průběžně informuje o akci ve svém vysílání, stejně jako regionální rozhlasová stanice. 
Česká televize vysílá v době slavnostního vyhlašování živé vstupy, večer pak i v hlavní zpravodajské 
relaci Události. Na ČT art bylo odvysíláno několik natočených rozhovorů, také o práci poroty. O 
udělení cen TRILOBIT informují celostátní deníky i regionální tisk. Informace o akci jsou zveřejňovány.  
 
Text je identický s loňským, včetně poslední zvláštní věty.  Opakuji, že napsat dnes že k 
propagaci využiji www a neříci jak, je zcela nulová informace. Www je dnes svět sám o sobě, 
strukturovaný,  je třeba popsat, jak bude propagace vypadat‚ z rozpočtu se ale zdá, že nijak 
kromě mailů.  
 
Z tohoto hlediska chápu povzdech  - cituji - Nedostatek potřebných financí, smutek, že je 
TRILOBIT stále ve stínu udílení cen Český lev a Cen kritiků.  
 
Musím říci, že z tohoto hlediska nad žádostí cítím lítost. Ano, je to začarovaný kruh: Nemám 
peníze, o akci se dost neví, proto ji nedostanu do médií, proto o ní nevědí sponzoři a nemám 
peníze na propagaci.  
Ale současný rozpočet ani tento gordický uzel nerozetíná, zůstává uzavřen regionálně a na 
klasická media, kterými mladé lidi pokrýt nelze.  
 
Neznám rozpočet Českého lva (na něho žadatel odkazuje) detailně, ale vím, když se večer 
blíží, jak je akce vidět, kde všude se v online i offline světě objevuje a propagaci akci nelze 
srovnávat-  
Podobně u třeba Jeden svět a dalších. Není to ale jen věc peněz, když si vybavím, jak Vít 
Klusák pokryl mediální prostor včetně on line pro film V síti, nebo jak Jeden svět využívá 
k oslovení svých cílových skupin  kontaktů, barterů, neplacených vystoupení a on line 
komunikace, je rozdíl markantní.  
 
 
 

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

Jak jsem již uvedl, jde o zkušený tým, nemám žádné výhrady, ale komunikační a 
marketingové uchopení se mi zdá podceněné.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Film New Europe - Česká sekce 

Evidenční číslo projektu 3934/2020 

Název žadatele Film nové Evropy 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 5.8. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí náplně projektu 
Projekt spočívá v posílení a osamostatnění české části informačního portálu, který je zaměřen na 
agregování a distribuci zpráv o kinematografii a dění v AV průmyslu v zemích střední a východní Evropy 
(CEE).   
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Informační portál a Newsletter vznikají v angličtině a otevírají tak informace o filmu v CEE pro filmové 
profesionály v globálním měřítku. Projekt má dlouhou tradici a stabilní postavení u čtenářů zpráv a 
odběratelů newsletteru (soudě podle počtů přístupů na web a odběratelů NL). Informační zdroje se jeví jako 
udržované, pravidelně aktualizované a potenciálně vysoce relevantní pro danou cílovou skupinu. 
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Plán na rozvoj české sekce není příliš podrobně rozepsán a není jasné, jakou změnu bude (ve srovnání se 
současným stavem) obnášet. V rozpočtu se plánuje vznik 470 článků, což je nepoměr ve srovnání s dosud 
nejvyšším počtem 190 zveřejněných článků za rok.  
 

4. Konečné hodnocení 
Doporučuji, aby projekt byl podpořen. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Portál Film New Europe je významným informačních kanálem pro šíření informací o kinematografii 
sedmnácti zemí CEE mezinárodní cílové skupině (producenti, investoři, organizátoři festivalů, sales agents) 
a má potenciál významně podporovat kinematografický provoz v daných zemích, včetně ČR. Webová 
stránka FNE je dobře strukturovaná, pravidelně aktualizovaná, pracuje s praktickou tematickou kategorizací 
zpráv.  
V projektu bohužel není dostatečně popsáno, kam povede rozvoj české sekce. ČR již samostatnou sekci na 
informačním portálu má a navrhovaná témata pro 2021 byla sledována i v minulých letech.  

Z žádosti plyne, že SFK podporu FNE zastavila. Platí-li, že informace uvedené v žádosti jsou úplné a 

pravdivé, není zcela jasné, proč byl tento krok učiněn.  

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

Celá FNE i editorský tým pro ČR se jeví jako zkušený a kompetentní, přičemž kompetence kombinují orientaci ve 
filmové problematice i jazykovou vybavenost vedoucí k profesionálnímu publikování v angličtině. Na webu 
české části jsou převážně krátké noticky podepsané FNE Staff. Plným jménem editorek je podepsáno jen několik 
textů. Autorská tvorba by tedy měla být výraznější (ale možná jde o výsledek útlumu po přerušení financování 
ze strany SFK).  
Nejasná je také vazba zástupce žadatele (Jorik Jakubisko) na projekt a FNE. Mezi uvedenými životopisy 
nefiguruje. 
 

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

Projekt má nepochybně potenciál propojovat kinematografické dění v ČR s těmi, kteří by jej v zahraničí 

chtěli dále prodávat, propagovat, zařazovat do soutěží nebo využívat české filmové profese. FNE podle 

sebeprezentace funguje od roku 2005 a ročně osloví skoro půl milionů čtenářů webu a přes 17 tisíc 

odběratelů NL, což je pozoruhodný zásah. (Čísla se netýkají jen české sekce.) 

 

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

Žádost je úplná a srozumitelná. Obsahuje také strategii v oblasti marketingu a propagace, které vycházejí 

z ustálené působnosti FNE na sociálních sítích a emailingových akcí. Vzhledem k tomu, že FNE má 

ustavenou bohatou a zavedenou komunikační síť, navrhuje spíše využití existující infrastruktury než 

zásadní inovace.  

 

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

Rozpočet je velmi jednoduchý a tím také dobře transparentní. Nejasný je plánovaný počet článků. 

V zatím nejproduktivnějším roce vytvořila česká sekce (dle informací v žádosti) 190 článků, na rok 2021 

je plánováno 470 článků. Není uvedeno, jak bude tento nárůst pokrytý. V rozpočtu také figuruje nevelká 

položka na pokrytí nákladů na natáčení videí a není vyjasněno, o jaké videoobsahy se bude jednat. 

 

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

Realizační strategie je přítomná, ale není zcela jasné, v čem je odlišná od minulosti – zatímco projekt je 

založen na osamostatnění a rozvoji české sekce. Časový harmonogram je uveden a vzhledem ke 

kontinuitě publikování novinek není dále strukturován.  
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7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Asociace FNE má kredit získaný dlouholetým působením a osobnostmi, které jsou členy jejího Honorary 

Advisory Board. Také výkonný tým je tvořen v podstatě stálou a zkušenou sestavou tvůrců, kteří 

v některých případech působí na svých pozicích od vzniku asociace v roce 2005.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Film New Europe – Česká sekce 

Evidenční číslo projektu 2020-5-4-24 

Název žadatele Film nové Evropy z. s. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Flisník 

Datum vyhotovení 12.8.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Obecné hodnocení: 
 

1. Projekt je bezesporu v kategorii služeb newsletteru kvalitní. Z vyjádření žadatele a z aktuálních 
informací na stránkách FNE je zřejmé, že se projekt soustředí na dění ve Střední a Východní 
Evropě. Odběratelé newsletteru jsou zpravidla producenti, novináři a instituce podporující rozvoj 
filmového průmyslu. Umělci a obchodníci (distribuce, prodej, nákup) jsou zastoupeni zhruba z 25%. 
Zájem o službu mají nad rámec evropských filmových profesionálů také ti ze Západní Evropy a 
Severní Ameriky. Necelých 900 zájemců pochází z České Republiky. Za posledních 12 let, tedy v 
období dramatického nárůstu online komunikace, se podařilo navýšit počet odběratelů ze 7 tisíc na 
cca 17 tisíc.     

2. Hlavní silnou stránkou projektu je tvorba obsahu v anglickém jazyce s fokusem na filmový průmysl a 
související odvětví v regionu Střední a Východní Evropy.    

3. Počet nových odběratelů za poslední dekádu naznačuje rozpačitý přístup uživatelů. Při představě, 
velikosti evropského filmového trhu, kdy se v Evropě několik let před fenoménem covid-19 natáčelo 
zhruba 8 tisíc filmů ročně, při představě počtu absolventů vysokých, vyšších a odborných škol jen v 
České Republice, kdy přibylo za 12 let více než tisíc nových filmových profesionálů, nám nárůst 
klientů služeb FNE za posledních 12 let naznačuje, že se nejedná o produkt, který by si cílová 
skupina intenzivně doporučovala. Dle vyjádření žadatele je po informacích profilovaných 
prostřednictvím FNE zájem ze strany producentů a pořadatelů filmových festivalů. Newsletter má 
potenciál být při svém zaměření a kvalitě artiklem k zpoplatnění. Další slabinou FNE stránek je 
uživatelské pohodlí a přehlednost, používáte-li smartphone.  

4. Projekt nepůsobí jako nepostradatelný pro realizaci propagace dobrého jména české 
kinematografie. Přesto naplňuje představu o kvalitním newsletteru s obsahovým zaměřením na 
region Střední a Východní Evropy s ambicí poskytovat tento obsah v anglickém jazyce zahraničním 
subjektům.  

 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji ve výši 120.000 Kč 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

 
Projekt naplňuje kulturní a propagační funkci.  
Náplň činnosti je smysluplně popsána a částečně míří na svoji cílovou skupinu. 
Instituce FNE není k rozvoji českého filmového průmyslu či k mezinárodní konkurenceschopnosti české 
kinematografie nepostradatelná. 
Projekt má mezinárodní přesah. 
 
 

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

Bez výhrad. 

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

Projekt může přispět ke kulturnímu významu české kinematografie a k jejímu mezinárodnímu zviditelnění, 
může mít pozitivní dopad na filmový průmysl či filmovou kulturu v ČR. 
Projekt oslovuje zahraniční publikum. 
 

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

Bez výhrad.  
 
 

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

Bez výhrad. 
 

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci služeb newsletteru a jeho distribuci. 
Postupy jsou realizovány již několik let. Projekt je možné dále rozvíjet a modernizovat. 
Projekt má standardní komunikační strategii, která nemá žádná nebývalá specifika. 
 
 
 

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

Bez výhrad. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ceny české filmové kritiky 

Evidenční číslo projektu 3935/2020 

Název žadatele Sdružení českých filmových kritiků, z.s.  

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 14. července 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žádost o podporu jedenáctého ročníku udílení Cen české filmové kritiky. Akce je naplánovaná na únor 2020, 

odehrávat se bude opět v divadle Archa.  

Připravovaný ročník obsahově i realizačně navazuje na řadu předchozích ročníků, s několika inovacemi – 

přidání kategorie krátkého filmu, důraz na téma filmové kritiky a více prostoru pro kritiky samotné a  větší 

snahou o přesah akce za udílení cen samotných. 

 
Ceny české filmové kritiky (CČFK) představují významné domácí ocenění filmové tvorby. Za dekádu své 
existence si získaly odpovídající prestiž mezi odbornou veřejností a dostaly se, díky výrazné mediální 
kampani, která jejich udílení provází, i do povědomí filmového publika. 
CČFK upozorňují nejen na významné tvůrčí počiny, ale přinášejí do veřejného prostoru nejrůznější aktuální 
témata která se filmu a filmové tvorby týkají a přispívají tak k debatě o dalším směřování české 
kinematografie i jednotlivých tvůrců, která je potřebná pro reflexi i další rozvoj oboru. Ocenění je přínosné i 
pro propagaci českých snímků v zahraničí.  

 

 
Rozpočet je jasný a transparentní, odpovídá projektu a zaručuje jeho realizaci podle záměrů žadatele. Podíl 
veřejné podpory je přiměřený, představa žadatele o financování je realistická. Harmonogram poskytuje 
dostatečný čas pro realizaci projektu v odpovídající kvalitě. Produkční i tvůrčí tým má s organizací akce 
dlouhodobé zkušenosti.  

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

Ceny české filmové kritiky (CČFK) představují významné domácí ocenění filmové tvorby. Za dekádu své 
existence si získaly odpovídající prestiž mezi odbornou veřejností a dostaly se, díky výrazné mediální 
kampani, která jejich udílení provází, i do povědomí filmového publika.  
Akce má jasný realizační rukopis a všechny ročníky se vyznačovaly vyrovnanou kvalitou, s inovacemi 
odpovídajícími vývoji oboru. V novém ročníku oceňuji zejména přidání kategorie Krátký film a větší prostor 
pro prezentaci filmové kritiky a (kritiků) samotných, který v dřívějších ročnících poněkud chyběl. Pozitivně 
hodnotím i snahu rozšířit dosah akce nad rámec slavnostního večera prostřednictvím webových stránek 
projektu. 
Projekt naplňuje záměr organizátorů a domnívám se, že i očekávání odborné veřejnosti. I když ne vždy 
panuje shoda nad oceněnými filmy, důležitá je i debata, kterou ocenění vzbuzují.  
Ceny české filmové kritiky jsou kulturně významnou akcí, významně přispívají k propagaci české 
kinematografie u filmového publika i širší veřejnosti, přitahují pozornost i k jednotlivým snímkům, které o 
toto ocenění usilují a k jejich tvůrcům. Ocenění je pak přínosné i pro propagaci titulu v zahraničí.  
Za dobu svého trvání se Ceny české filmové kritiky staly součástí oboru audiovize a i průběh dosavadních 
ročníků dává výhled na dlouhodobou udržitelnost celé akce. 

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

Realizační tým projekt realizuje po celou dobu a jeho složení je zárukou pro kvalitní realizaci projektu po 

produkční i umělecké stránce.  

 

 

 

 

 

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

 
Projekt nesporně přispívá ke zviditelnění české kinematografie – především u domácího publika, 
sekundárně i v mezinárodním měřítku.  
CČFK upozorňují nejen na významné tvůrčí počiny, ale přinášejí do veřejného prostoru nejrůznější aktuální 
témata, která se filmu a filmové tvorby týkají. Významně tak přispívají k debatě o dalším směřování české 
kinematografie i jednotlivých tvůrců, která je potřebná pro reflexi i další rozvoj oboru.  
V dnešní době rychlých zpráv bez přesahu je důležitý i důraz CČFK  na skutečné přemýšlení o filmu 
v nejrůznějších kontextech i snaha toto přemýšlení podpořit i webem filmovakritika.cz, který nabízí na 
jednom místě kritiky a texty o českých filmech s premiérou v daném roce.  

 

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

Žádost je úplná a srozumitelná, obsahuje všechny informace potřebné k jejímu kvalifikovanému posouzení. 

Informace si vzájemně neodporují.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Celkový rozpočet akce je 1 277 000 Kč. Rozpočet je transparentní a srozumitelný, obsahuje všechny 

náklady potřebné pro realizaci projektu. Částky jsou přiměřené, rozpočet neobsahuje neodůvodněné 

náklady. Výdaje na reklamu  jsou dobře zdůvodněny. 

Žadatel počítá s vícezdrojovým financováním, z toho veřejná podpora (SFKMG a MK) by měla činit 66,56 

% (podle tabulky – celková % se mírně liší), což považuji vzhledem k druhu akce za přiměřené.  Další 

zdroje představuje sponzorské plnění, vklad ČT a vlastní fin. příspěvek žadatele.  

Hodnotu mediálních partnerství v žádosti není nijak vyčíslena, nicméně představuje další vklad do 

propagace české kinematografie i jednotlivých filmových snímků, které se budou o CČFK ucházet.   

 

Projekt naplňuje cíle a kritéria výzvy.  

 

 

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

Udílení CČFK  je plánováno na 6. 2. 2021. Odehrávat se bude opět v Divadle Archa,  v přímém přenosu jej 
bude vysílat ČT Art. Na tomto kanálu patří akce k nejsledovanějším pořadům, sledovanost průběžně roste.  
Projekt dává jasnou představu o realizaci, podpořenou i průběhem minulých ročníků. Plán realizace je 
jasný, opírá se o zkušenosti z minulých let a zároveň přináší inovativní prvky. Rovněž průběh minulých 
ročníků nasvědčuje tomu, že projekt bude opět realizován na odpovídající úrovni.   
Komunikační strategie je velmi dobrá zahrnuje všechny typy médií včetně sociálních sítí. Díky velkému 
počtu kvalitních mediálních partnerů (Česká televize, Český rozhlas a příslušná další tištěná a webová 
média (Deník, MF Dnes, Právo, Týden, aktualne.cz, Respekt... atd,) získá velkou publicitu nejen akce 
samotná, ale následně i česká kinematografie (rok 2020 – více než 600 článků a anotací).  
Časový harmonogram odpovídá potřebám projektu, oceňuji jeho pečlivé rozpracování nad rámec 
formuláře Fondu.  

 

 

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

Žadatel se věnuje především pořádání CČFK, v dalším sledu provozuje web filmovakritika.cz. Jeho kredit 

v oboru je vysoký, pořádání CČFK věnuje kontinuálně - uspořádal již 10 ročníků a všechny proběhly 

v odpovídající kvalitě a bez problémů.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ceny české filmové kritiky 2020 – 11. ročník 

Evidenční číslo projektu 3935/2020 

Název žadatele Sdružení českých filmových kritiků 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Propagace dobrého jména české kinematografie 

Číslo výzvy 2020-5-4-24 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 3.8.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Ceny české filmové kritiky jsou po deseti letech existence respektovanou kinematografickou slavností, 
zároveň vytvářejí určitou alternativu k cenám České filmové a televizní akademie a nabízejí tak často odlišný 
pohled na kvalitu tuzemské kinematografie. Zároveň využívají prostor k širšímu pohledu na film a jeho 
tvůrce, na hodnocení jejich kvality z různých pohledů. Programově upozorňují na určité fenomény, osobnosti 
a události z této významné kulturní oblasti. Udělení podpory tedy nelze než doporučit. 

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

CČFK jsou již po deseti letech zavedenou značkou, vedle Českých lvů ceny jsou udělované filmovými 
kritiky nejvíce sledovanými oceněními pozitivně vnímané filmovými profesionály, tuzemskými médii, 
kinematografickými nadšenci i širokou veřejností. Vedle cen se pořadatelé této akce snaží přinášet směrem 
k veřejnosti i širší reflexi na českou kinematografii, kritický pohled na ní a zvýrazňovat některé profesní 
principy či trendy v ní probíhající. Pozitivní snahou je také snaha o kritické zhodnocení filmové tvorby 
v průběhu vyhlašování cen i v rámci celoročního zveřejňování kritik a dalších textů vzešlých z řad členů 
sdružení. Zde by mne zajímalo, jakou formou výběru tyto podklady procházejí. Určitě je pro další rozvoj 
tohoto prostoru důležité až nezbytné uvedené plánované propojení s dalšími filmovými internetovými 
projekty. 
Co se týče vlastní struktury jednotlivých kategorií a udělovaných cen, je skvělé, že se podařilo nově zařadit 
kategorii krátkého filmu, který – především v žánru animované tvorby – zaznamenává významný rozvoj a 
zasloužené mezinárodní úspěchy. Jinak je střídmost v počtu kategorií pozitivem a dává příležitost upozornit 
na opravdu zásadní filmové počiny a individuální výkony. Poněkud mne zaráží, že jediným celovečerním 
žánrem, který má vlastní kategorii, je dokument. Tím se stává jediným, jehož zástupce může získat dvě 
ceny. V seznamu kategorií je sice u kategorie Nejlepší film uvedeno upřesnění „hraný, animovaný“, ale 
v textu pod tím je do ní zařazen i dokument. A ani statut zveřejněný na webu do tohoto příliš jasno nevnesl. 

 

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

Realizační tým je zkušený, stabilizovaný a zcela kompetentní k realizaci dalšího ročníku Cen české filmové 
kritiky. 

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

Ceny české filmové kritiky jsou jedinou významnou alternativou k cenám Český lev, daří se jim úspěšně 
poutat pozornost široké veřejnosti jak k filmům tak i jejich profesionálnímu kritickému hodnocení. Daří se jim 
často zaměřit pozornost i na jiné filmy, než které jsou pak obdařeny lvími poctami, což přináší i pozitivní 
polemiku k otázce, čím jsou určeny kvality kinematografické tvorby. V některých kategoriích pak upozorňuje 
na výjimečné profesní počiny, objevy roku i tvorbu vynechávající ve svých plánech uvedení v kinech. Uvítal 
bych, kdyby se ceremoniál snažil upravit nebo vyhnout poněkud nešťastným interním anketám typu film 
století, které ve výsledku nemají valnou vypovídací obsah a poněkud zastiňují ve výsledku hlavní oceněné 
filmy. Od Českých lvů CČFK odlišuje i veřejné hlasování, které ukazuje individuální preference jednotlivých 
hlasujících členů sdružení a umožňuje tak divákům najít si kritika, který odpovídá jeho preferencím a nadále 
pak sledovat jeho názory i na další tvorbu a řídit se či polemizovat s jeho doporučeními. 
Zhodnocení mezinárodního významu CČFK žádost příliš neumožňuje, pouze je zmíněná distribuce 
tiskových zpráv v AJ. 

 

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

Předložená žádost je úplná a srozumitelná a umožňuje správné posouzení.  
 

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

Předložený rozpočet je transparentní, srozumitelný a v celkové výši i v rozložení jednotlivých položek 
odpovídá přeloženému projektu. K zamyšlení by stálo snad jen, zda catering nezbytně musí tvořit 15% 
rozpočtu, tedy téměř totéž, co náklady na propagaci CČFK, kterou bych považoval za výrazně důležitější. 
Při daném počtu a typu hostů by se určitě dalo zajistit důstojné občerstvení o něco méně nákladně. Drobný 
numerický rozpor je pouze u přiloženého podrobného rozpočtu, kde nastala chyba v kapitole PR, 
fotografové – její součet má být 80 000 Kč místo uvedených 60 000 Kč a proto tato dílčí položka 
neodpovídá, odlišné jsou i celkové součty na konci tabulky.  
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Finanční plán je realistický, partneři pokrývají téměř 1/3 nákladů. Škoda, že CČFK kromě ČT nejsou 
partnersky podporovány dalšími typy médií, kteří by výhodně zajistili silnější propagaci. Projekt je už silnou 
a viditelnou kvalitní kulturní akcí a věřím, že by to bylo domluvitelné – v textu je uvedeno, že projekt 
mediálně podporují bez dalších podrobnějších informací o rozsahu a formě této podpory. Je-li to však 
v zájmu nezávislosti hlasujících členů, kteří v médiích působí, pak beru tuto námitku zpět – i když pak by se 
to týkalo i ČT, která je producentsky zaangažovaná ve většině současné kinematografie.   

 

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

Realizační strategie a časový harmonogram projektu jsou srozumitelné, dávají jasnou a realistickou 
představu o průběhu projektu ve všech jeho fázích. Komunikační strategie by mohla být trochu více 
rozvedená jak v PR, které se omezuje na vydávání tiskových zpráv a spolupráci s ČT, tak především 
v oblasti marketingu. Dost obecně jsou charakterizované cílové skupiny, takže kromě naprostých 
kinematografických ignorantů se do nich vejde snad každý. 

 

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

CČFK jsou již řadu let zavedenou filmovou slavností a získaly si značné renomé. Žadatel na projektu 
pracuje systematicky, postupně jej rozvíjí a daří se mu udržet v tomto projektu zaangažované často velmi 
různorodé filmové kritiky s mnohdy výrazně odlišnými názory a preferencemi. To při transparentním a 
zveřejňovaném hlasování o filmech a tvůrcích a při následném ohlašování oceněných nemusí být vždy 
snadné. Už jen to značí, že kredit žadatele je vysoký. 

 
 

 


