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Expertní analýza 
 

Název projektu Česká filmová a televizní akademie – celoroční činnost 

Evidenční číslo projektu 3689/2020 

Název žadatele ČFTA s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 25.6.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Vyvrcholením celoroční činnosti ČFTA je vyhlášení Českých lvů, což je nejvýznamnější a nejsledovanější 
bilancování ročních výsledků české kinematografie napříč žánry i profesemi. Druhou významnou aktivitou je 
organizace výběru českého kandidáta na ceny A.M.P.A.S. a podpora zvoleného kandidáta na cestě 
k případné užší nominaci. Tomuto odpovídá i předložená žádost, která realisticky vychází z předchozích 
ročníků. Činnost ČFTA a jejích členů aktivně reaguje na nové podněty, což například vedlo k rozšíření 
oceňovaných kategorií o nové, které se v posledních letech prosadily i v mezinárodním měřítku a není 
možné je již při oceňování filmové tvorby přehlížet.  
Kvalita a sledovanost slavnostních akcí má vzrůstající tendenci a Českému lvu se vrátila a vzrůstá jeho 
prestiž, která, jak věřím, se přenáší i na oceněné filmy a tvůrce. 
Udělení podpory doporučuji v plné výši. 
 
 
 

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) 

 
Česká filmová a televizní akademie je spojena především s organizací Českých lvů a s nominací a 
podporou českých kandidátů na Oscary. Díky těmto aktivitám patří mezi nejvýraznější akce zaměřené na 
podporu a propagaci především současné české kinematografie jak v tuzemsku, tak i v mezinárodním 
měřítku. Český lev má mezi výročními oceněními zaměřenými na kulturu jedno z nejvýraznějších postavení 
a dlouhodobou kontinuitu. Dokáže přitáhnout pozornost jak filmových profesionálu tak i široké veřejnosti a 
popularizovat tak českou kinematografii napříč společnosti. Míra zájmu veřejnosti o jednotlivé ročníky je 
pochopitelně závislá nejen na organizaci cen, ale i na kvalitě a popularitě filmů nominovaných a 
oceňovaných na konkrétním ročníku Českých lvů. Ještě více kvalita kandidujících filmů ovlivňuje i nominaci 
a naději v případnou užší nominaci nebo dokonce i ocenění A.M.P.A.S. V každém případě má ČFTA při 
propagaci tuzemské tvorby doma a v souvislosti s Oscary i v zahraničí klíčovou úlohu, kterou kvalitně 
naplňuje. 
 

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

Složení realizačního týmu ČFTA je v hlavních pozicích v posledních letech stabilní a je zcela kompetentní 
projekt úspěšně realizovat, což dokládá zejména každoročně se zvyšující úroveň průběhu Českých lvů ve 
všech jeho fázích – od nominací až po vyhlášení oceněných. 
 

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

Organizace a vyhlašování Českých lvů ve své historii prošlo různými turbulentními obdobími, ale 
v současné době se je daří dlouhodobě stabilizovat a nastavit vysokou kvalitu vlastního projektu i jeho 
komunikace s filmovou obcí i s širokou veřejností. Prestiž Českých lvů i jejich společenský a kulturní 
význam mají stoupající charakter. Daří se ji také postupným evolučním vývojem reagovat na rozvoj a 
změny v oblasti české kinematografie, což dokládá aktuální rozšíření kategorií o animované a 
krátkometrážní filmy, které jsou v posledních letech mezinárodně nejúspěšnějšími reprezentanty české 
kinematografie v mezinárodním měřítku. Přínos ČFTA a s ní spojených Českých lvů i nominací na ceny 
A.M.P.A.S. je v současné době nezastupitelný. Oceněné a nominované filmy díky tomu na sebe přitahují 
pozornost široké veřejnosti, což zvyšuje jejich návštěvnost v kinech i v rámci online sledování, je podpořen 
jejich potenciál pro programové zařazení na filmových festivalech v mezinárodním měřítku. Pro tvůrce je 
pak nominace posílením jejich prestiže a dokladem profesionální zdatnosti, což podporuje potenciál jejich 
další tvorby. 
 

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

Předložená žádost je úplná a srozumitelná a umožňuje správně posoudit žádost.  

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

Předložený rozpočet vychází z upřesněné reality předchozích ročníků, jeho navýšení vyvolané inflací i 
rozšířením projektu o nové ceny je odůvodnitelné. Jednotlivé položky jsou sice stručně, ale srozumitelně 
okomentovány a výše požadované podpory je obhajitelná. Zajištění financování z dalších zdrojů je 
realistické, z části již i smluvně zajištěné (Mattoni). Projekt bezpochyby naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 
Udělení podpory doporučuji v plné výši, i vzhledem k tomu, že nás v dohledném období v oblasti získávání 
státně rozpočtových, sponzorských a dárcovských podpor pravděpodobně čekají nejisté časy a příspěvek 
Fondu může být pro ČFTA velmi zásadním. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt má jasnou strukturu, je realistický a vychází ze zkušeností z řady předchozích ročníků a je postaven 
na lehké modulaci již nastavené struktury a procesů. 
Komunikační strategie je popsána poměrně stručně, trochu mi v žádosti chybí detailnější zmínky o 
využívání sociálních sítí (pouze je zmíněn FCB u komentáře k rozpočtu v položce u PR manažera) a s 
výjimkou partnerských online médií chybí v textu i rozpočtu jakékoliv využití reklamy na internetu, kterou 
bych považoval za neméně důležitou než je reklama v tisku. Toto se týká i komunikace v rámci propagace 
oscarového kandidáta – i zde je uvedena pouze reklama v tisku bez její bližší specifikace. 
 

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

ČFTA je zajišťován stabilním týmem, který po určitém předchozím turbulentním období a počátečním 
hledání vnesl do řízení akademie i do organizace a formy realizace událostí potřebný klid a srozumitelnou 
koncepci. O jejich profesionalitě a profesních zkušenostech nelze pochybovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Česká filmová a televizní akademie – celoroční 
činnost 

Evidenční číslo projektu 3689/2020 

Název žadatele ČFTA s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 25. 6. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Činnost ČFTA, a zvláště pak Český lev, je nepochybně nejviditelnějším a nejmasovějším nástrojem 

propagace české kinematografie a prokazuje tak dobrou veřejnou kulturní službu s širokým zásahem. 

Neméně důležitá je zahraniční propagace spojená s národními nominacemi na Oscara. 

 

Jde o zavedený podnik s dlouhodobou tradicí, vysokou společenskou autoritou a osvědčenou agendou, 

která se opírá o profesionální odborné, manažerské a ekonomické zázemí. 

 

Ocenění zasloužení další rozšíření kategorií Českého lva mimo tradiční a hlavní kinematografické formy, 

neboť často právě tam se dějí nejzajímavější věci (jak např. nyní dokládá rozkvět mladého animovaného 

filmu), které zasluhují pozornosti a podpory. Po otevření dveří dokumentu a televizi tak Akademie činí další 

prospěšné koncepční a komplexní kroky odpovídající proměnám audiovizuálního průmyslu a mediální 

krajiny. 

 

Působnosti ČFTA odpovídá velkorysý rozpočet 21,415 mil., který stejně jako požadovaná podpora 5,1 mil. 

odpovídá úrovni minulé žádosti, mírné navýšení je oprávněno rozšířením kategorií Českého lva.  

 

Finanční zajištění je vícezdrojové, bezmála dvě třetiny tvoří soukromé zdroje, což odpovídá komerčnímu 

potenciálu Českého lva. 

 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

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) 

Projekt má významnou a v dané oblasti nezastupitelnou kulturní a propagační funkci na domácí i 
mezinárodní scéně a přispívá k rozvoji české kinematografie i k posílení jejího mezinárodního postavení. 

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

Realizační tým je kreativně i organizačně silný a zkušený a je schopen projekt úspěšně realizovat. 

 

 

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

Projekt je přínosný pro propagaci české kinematografie doma i v zahraničí a tím významně přispívá 

k jejímu rozvoji a zviditelnění. 

 

 

 

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

Žádost poskytuje všechny potřebné informace. 

Jisté výhrady mám k ekonomické části projektu, který by zasluhoval přesnější specifikaci a odůvodnění 

nákladů včetně konkretizace nákladů na projektovou část (Český lev a Oscar) a na provozní část 

(celoroční činnost). 

 

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

Rozpočet i požadavek na podporu odpovídají zavedenému standardu. 

Finanční plán je vícezdrojový a realisticky vychází z osvědčených zdrojů a struktury. 

Nejasné jsou výpočty k finančnímu plánu v položkách plánovaných podpor od MK a MHMP: oč se opírají 

kalkulované částky (500 a 600 tis.), jestliže v minulých letech udělené částky byly výrazně nižší (300, resp. 

400 tis.)?  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizační strategie je stabilizovaná a osvědčená. 

 

 

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

Žadatel je důvěryhodný, zkušený a schopný projekt úspěšně realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Celoroční činnost Institutu dokumentárního filmu v letech 

2021 a 2022 

Evidenční číslo projektu 3721/2020 

Název žadatele Institut dokumentárního filmu  

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 30.06.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Institut dokumentárního filmu předložil žádost v rámci výzvy 2020-5-2-20 Celoroční činnost 
institucí – dvouletý grant. Institut je významnou instituci, která se dlouhodobě na kvalitní báze 
zaměřuje na podporu dokumentárních filmů od jejich tvorby, realizaci, propagace a přenosu 
k divákovi. Předložený projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy, zejména v oblasti podpory projektů, 
které vytvářejí lepší podmínky pro český filmový průmysl. 
 
Žádost IDF o podporu celoroční činnosti je vypracována na velmi dobré profesionální úrovni a po 

formální stránce úplná. Po obsahové stránce rozvržení činnosti do několika segmentů je 

promyšlené, vychází z dlouholetých zkušeností a umožňuje dobrou orientaci v jednotlivých 

oblastech. Projekt obsahuje velice dobře a podrobné zpracovanou realizační strategii, kterou 

podporují doplňující informace k projektu. Při analýze rozpočtu a finančního plánu vystávají 

některé otázky. 

 

IFD již realizuje podobný projekt financování za roky 2019 a 2020, má zkušenosti s realizaci 

množství podpůrných projektů a lze předpokládat, že bude garantem úspěšné realizace 

předloženého projektu. 

 
Předložený projekt odpovídá cílům podpory a kritériím výzvy 2020-5-2-20 Celoroční činnost 
institucí – dvouletý grant. 
 

Doporučuji udělení podpory. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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) 

 
Na úvod je nutné poznamenat, že projekt Celoroční činnost Institutu dokumentárního filmu v 
letech 2021 a 2022 se svým rozsahem aktivit, finančním zázemím, jako i jedinečností (bez 
možnosti porovnávání s jinými podobnými projekty), zcela vymyká běžným komplexním 
analýzám pro jednotlivé výzvy a měl by být podložen i jiným typem podporných materiálů a 
dokumentů, než je obvyklé. Především by žádost měla obsahovat vyhodnocení předchozího 
období jak po stránce realizovaných aktivit, tak i z hlediska finančních ukazatelů, s důrazem 
zejména na přínos pro rozvoj tvorby a mezinárodní prezentace české dokumentární tvorby. 
Vzhledem k širokému realizačnímu i finančnímu rozsahu mezinárodní spolupráce by se mělo 
vycházet nejen z hodnocení činnosti ze strany žadatele, ale mohlo by být podpořeno odezvou 
partnerů nebo mezinárodní odborné komunity v oblasti dokumentárního filmu. K analýze 
trendového vývoje nákladů a případných tržeb by měl být přiložen rozpočet za předchozí 
dvouleté období. 
Institut dokumentárního filmů je bezesporu významnou instituci, která se zaměřuje na 
podporu dokumentárních filmů od jejich vývoje, realizaci,propagace a přenosu k divákovi. V 
průběhu dlouholeté činnosti Institut v široké míře rozpracoval své působení ve všech 
oblastech podpory dokumentárních filmů a jeho aktivity se postupně dostali na profesionální 
úroveň. Rovněž předložený projekt financování pro roky 2021-2022 je vypracován na vysoké 
úrovni, s konkrétními oblastmi činnosti, s podrobným návrhem jednotlivých akcií jak pro 
domácí, tak i pro mezinárodní scénu a s návrhem inovativních forem podpory dokumentární 
tvorby. Takže lze jednoznačně konstatovat, že projekt naplňuje kulturní a propagační funkci, 
nezapomíná ani na vzdělávaní pracovníku z odvětví a na výchovu nových perspektivních 
diváků dokumentárního filmu. Rozvržení činnosti do několika segmentů East Doc Platform, 
East Doc Series, East Silver, EX Oriente FILM a KineDoc je promyšlené, vychází z 
dlouholetých zkušeností a umožňuje dobrou orientaci v jednotlivých oblastech.  Inovativní 
činnosti je právě nový segment East Doc Serie a zejména další vývoj možností šíření 
dokumentárních filmu divákům v rámci segmentu KineDoc. Navržené oblasti mají 
mezinárodní přesah úzkou spoluprací s podobnými institucemi v zahraničí a širokou 
spoluprací s mezinárodními festivaly. Žadatel v rámci předloženého projektu přispěje k 
rozvoji dokumentární tvorby, její propagaci, a navíc vytvoří zázemí pro konfrontaci českého 
dokumentu se zahraniční tvorbou. Předložený projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy 2020-5-2-
20 Celoroční činnost institucí – dvouletý grant zejména v oblasti podpory projektů, které 
vytvářejí lepší podmínky pro český filmový průmysl. 
 
 
 

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

Realizační tým projektu již podobné projekty realizoval, má dlouholeté zkušenosti a je 
zárukou úspěšné realizace i tohoto projektu. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložený projekt přispěje ke kulturnímu významu české kinematografie i k jejímu 

mezinárodnímu zviditelnění. Mezinárodní význam ještě podporuje spolufinancování ze strany 

Media a Visegrad Fund. 
 

 

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

Žádost Institutu dokumentárních filmů o podporu celoroční činnosti je vypracována na velmi 
dobré úrovni a po formální stránce je úplná. Na druhé straně, tak jak bylo už napsáno, pro 
analýzu rozpočtu na roky 2021 a 2022 z hlediska trendového vývoje, by komplexní analýze 
napomohlo porovnání s rozpočtem za předchozí dvouleté období. Žádost obsahuje popis 
projektu – podrobný popis aktivit, podrobný popis cílových skupin jednotlivých aktivit, 
komunikační a marketingovou strategii instituce a jednotlivých aktivit, předpokládaný přínos 
jednotlivých aktivit, komentář k rozpočtu, komentář k některým položkám rozpočtu, finanční 
zajištění, doplňující informace k projektu, profesní životopisy hlavních členů realizačního 
týmu, kteří se budou podílet na realizaci projektu, prezentace dosavadní činnosti žadatele v 
oblasti kinematografie a filmového průmyslu, včetně struktury financování IFD v letech 2019 
a 2020, rozpočet, finanční plán a realizační harmonogram dokončení projektu. 
 

 

 

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

Při analýze rozpočtu a finančního plánu vystávají některé otázky. Z předloženého rozpočtu 
vyplývá, že celkové náklady na dva roky budou představovat 40 696 601Kč. Vzhledem 
k tomu, že nemám podklady rozpočtu za předchozí období, nelze určit, jestli a kde se náklady 
rozpočtu zvyšují nebo snižují. Když vycházíme z přiložené struktury financování v roce 2019 
(rok 2020 není vzhledem k nižší dotaci Media obvyklý) lze odhadnou, že předložený projekt 
kalkuluje s nižšími náklady o cca 10 %. Protože celkový rozpočet je stanovený podle položek, 
a ne podle segmentů a projekt uvádí některé nové segmenty do činnosti v letech 2021 a 2022, 
nelze analyzovat, které náklady se sníží a které zvýší. Tím, že náklady nejsou vázané na 
jednotlivé segmenty (oblasti) rovněž těžko stanovit jejich přiměřenost. Na druhé straně je 
v projektu zmínka o trendu přechodu na on-line komunikaci, která všeobecně přináší nižší 
nároky na náklady. Finanční plán vzhledem k množství subjektů je značně komplikovaný. 
Projekt předpokládá vícezdrojové financování. Největším zdrojem financování by měly být 
finanční prostředky evropských institucí – Creative Media 65,95 %, dále veřejné zdroje ČR – 
MK ČR, rozpočet samosprávy a SFK celkem 27,13 %, zahraniční veřejné zdroje – Visegrád 
Fund 3,74 %, zahraniční soukromé zdroje (HBO, Rakouské kulturní fórum) 1,89 % a vlastní 
finanční vklad 1,28 %. K datu podání žádosti projekt vykazuje výši finančního zajištění 0 %. 
Je překvapivé, že není zabezpečen ani vlastní vklad, zřejmě půjde o průběžné příjmy. 
V projektu, ale ohledně předpokládaných příjmů není zmínka. V rámci rozpočtu při 
předpokladu mírného poklesu financí ze strany Media, ostatních tuzemských zdrojů, vlastního 
vkladu a zvýšení ostatních zahraničních zdrojů, projekt požaduje od SFK zvýšenou podporu o 
28 % vůči předchozímu období. 
 

 

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

Projekt obsahuje velice dobře a podrobné zpracovanou realizační strategii, kterou podporují 
doplňující informace k projektu. Je zaměřena na jednotlivé segmenty činnosti, obsahuje 
konkrétní návrhy napojení na zahraniční partnery, dostatečný prostor projekt věnuje 
podrobnému popisu cílových skupin jednotlivých aktivit. Pozitivně lze hodnotit i materiál 
zaměřený na předpokládaný přínos uvedených aktivit. Vypracována je i komunikační a 
marketingová strategie. Harmonogram realizace projektu je akceptovatelný. 



 

 

Strana 4 

 

 

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

IDF již realizuje podobný projekt financování za roky 2019 a 2020, má zkušenosti s realizaci 
množství podpůrných projektů a lze předpokládat, že bude garantem úspěšné realizace 
předloženého projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Celoroční činnost IDF 2021-2022 

Evidenční číslo projektu 3721/2020 

Název žadatele IDF 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 24/6/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Institut dokumentárního filmu  žádá o dvouletý grant na několik souvisejících aktivit, které dlouhodobě  

realizuje a které jsou určeny na podporu dokumentární tvorby ve střední a východní Evropě, konkrétně  

(zde i dále jsou červeně citace) 

 

East Doc Platform (pitching forum, networking) 

- East Doc Series (networking a vývoj projektů) 

- East Silver (filmový trh a festivalová distribuce) 

- Ex Oriente Film (odborné vzdělávání a vývoj projektů) 

- KineDok  

 

Základními cílovými skupinami podle žádosti jsou  

  

- dokumentaristé  
- česká a zahraniční dokumentární industry  
- studenti dokumentární tvorby a produkce  

- diváci  

 

Jádro aktivit je podle popisu a zejména podle rozpočtu především určeno prvním třem skupinám, jejich 

pokrytí celou sérií aktivit je rozsáhlé (užitečnost nejsem kompetentní posoudit a ani konzultace mi v tom 

zcela nepomohly). Pokrytí skupiny diváků (především pro ně je KinoDok) je znatelně slabší, přes site 

specific projekce  (cituji: kavárny, společenské kluby, bary, knihovny a nízkoprahová zařízení, jako jsou 

kluby pro seniory, protidrogové komunity a protialkoholní léčebny)  v roce 2019 šlo v ČR o celkem 5 744 

diváků. Kladem je jistě možnost následné diskuse s odborníky (asi jen v části těchto projekcí). 

 

Do programů jsou partnersky zapojeny další země a pokud mohu posoudit, jde o akci značně rozsáhlou, 

dobře strukturovanou, kterou bude vhodné podpořit. Akce se také rok od roku vyvíjí a nabízí nové nebo 

době přizpůsobované aktivity - Proti minulým letům je přidán program East Doc Series na podporu 

serializovaného formátu: dokumentárních sérií, mini-sérií či webových sérií. To je jedna z oblastí, kde 

poptávka. zájem a sledovanost ze strany diváků výrazně roste. 

 

 

Domnívám se, že by bylo vhodné vyjasnit dvě dílčí otázky.  

 

Za prvé to, zda jde o konsolidovaný požadavek, nebo zda žadatel nežádá, tak jako to činil v minulých letech, 

ještě o podporu na jednotlivé části programu  - v letech 2019 a  2010 dostal podporu jak na základní akci, 
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tak na Ex Oriente a i na KinoDok  

 

Za druhé si myslím, že cílová skupina diváků je oslovována poměrně opatrně, rozpočet zahrnuje především 

mzdové a podobné náklady (asi to odpovídá řadě aktivit zejména pro profesionály, networking stojí na lidské 

práci), na propagaci je určeno cca 5 %, na reklamu jako takovou cca 1 %. To mi přijde dost 

poddimenzované, doporučil bych zdůvodnit proč je skupina diváků oslovována takto a zejména jak chtějí 

žadatelé naplnit jeden z hlavních cílů, tj  

publikum a poskytovat producentům nástroj k vlastní distribuci svých filmů) 

Doporučuji zvážit, zda není možné v rámci celé akce k divákům přidat případně další aktivity a zejména šířeji 

je informovat tak, aby narostla účast na akcích pořádaných IDF.  Je to myslím v souladu s cílem Proto je v 

plánu i celková změna komunikace IDF směrem do zahraničí, především user friendly komunikace, např. v 

rámci East Doc Fóra posílení PR, propagace představovaných projektů pro industry i veřejnost a obecně se 

větší publicitou projektů podílet na jejich financování.  

Zvažoval bych i změnu alokace podpory tak, aby byly tyto cíle dosaženy.  

 

Jen drobná připomínka – radil bych opatrněji kopírovat texty z minulých žádostí a žádost před odesláním 

pečlivě přečíst.  

 

Po vyjasnění prvních dvou bodů 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  

 

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

Domnívám se, že rozsah a šíře akcí pro profesionály a studenty dokumentů jsou úctyhodné a podporuje 
dokumentární tvorbu především v CEE. Tím posiluje i obraz české dokumentární tvorby a péče o ni v celé 
Evropě. 
 
 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Nejsem kompetentní posuzovat odbornou a uměleckou kvalitu členů týmu, nemám ale pochybnosti i 

vzhledem k tomu, že akce probíhá již značnou dobu a tým tak získává další a další zkušenosti  

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

Jak jsem již uvedl, myslím, že tento projekt kromě bezprostřední podpory zvůrvů dokumentu i posiluje obaz 

ČR především mezi odbornou veřejností, dopad na české diváky bych doporučoval poněkud posílit a 

realokovat v tomto směru případně i prostředky.  

 

 

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

Srozumitelnost je vcelku dobrá, nicméně si neodpustím konkretizaci úvodní kritické poznámky. Jestliže  

v žádosti nalézáme v Popisu projektu na str. 12 následující odstavec, jde o poněkud zvláštní využití funkce 

Ctrl+x / Ctrl+ins  

Součástí předkládaného rozpočtu projektu na rok 2019 není aktivita Ex Oriente Film, která je pro ten rok 
podpořena ze zdrojů SFK v rámci dotačního okruhu 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 2017-8-2-26 
pro roky 2018 a 2019. Pro rok 2020 jsou již náklady na realizaci této aktivity v rozpočtu zahrnuty. Z této skutečnosti 
plyne naše potřeba o nerovnoměrné čerpání dotace a to ve výši 3 350 000 Kč na rok 2019 a 4 000 000 Kč na rok 
2020.  

Nakopírovat  toto do žádosti na léta 2021 – 2022 mi přijde jako – jak to říci – nepečlivost.    

 

 

 

 

 

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

 

Jak jsem již uvedl, velkou část rozpočtu tvoří  mzdy a dohody, které jsou nejen v kapitole mzdy a dohody, 

ale další jsou v dalších kapitolách (1,3 PR manager, 5,2 konzultace apod. služby), celkem jde o více než 

polovinu 40 milionového rozpočtu. To nemusí být chyba, může to být specifické pro podobný projekt, který 

stojí na lidské práci, ale je to nezvyklé u akce, která má oslovovat i veřejnost. .  

Nicméně na propagaci je alokováno 3,7 milionu, ale v tom je ještě 1,3 mil. odměna PR manažera, reklama 

sama zahrnuje 0,42  mil a letáky, plakáty pozvánky jsou 0,2 mil.  

 

Netvrdím, že to není odpovídající, ale prostě bych doporučoval, aby žadatelé vysvětlili, jak chtějí dosáhnout 

cílů stanovených k veřejnosti s tímto rozpočtem.     

 

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

Určité pochybnosti ke komunikační strategii ke čtvrté cílové skupině jsem již uvedl, jinak soudím, že bude 

odpovídat. .  

 

 

 

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

nemám výhrady.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Muzeum Karla Zemana 2021-2022 

Evidenční číslo projektu 3729/2020 

Název žadatele Muzeum Karla Zemana  

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 7.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Muzeum Karla Zemana patří mezi průkopnické subjekty v oblasti muzejnictví nejen svým zaměřením na oblast 

kinematografie, ale také právní formou. Zapsaných ústavů je dle veřejného rejstříku mezi muzejními subjekty 

v České republice pouze pět.  

 

MKZ se od svého založení v roce 2012 plně etablovalo mezi pražskými kulturními institucemi a těší se 

dlouhodobě vysokému zájmu veřejnosti. Díky tomu se této nestátní organizaci v minulých letech dařilo 

pokrývat drtivou většinu provozních nákladů vlastními tržbami. Velkou zásluhu na úspěšnosti projektu má 

osobní angažovanost dcery Karla Zemana, paní Ludmily Zeman Spaleny,  

 

Pandemie COVID-19 měla, a stále má, na hospodaření muzea fatální dopady. Pro rok 2020 je odhadován 

propad návštěvnosti o 60%, což mimo jiné ohrožuje i plánované doplnění a úpravy expozic v letech 2021-

2022. Kromě Fondu kinematografie tak muzeum žádá o podporu i z dalších veřejných zdrojů. 

 

Z předložených podkladů se mi nepodařilo zjistit přesný model spolupráce mezi žadatelem a společností 

ARTSQUARE Agency s.r.o. Oba tyty subjekty jsou personálně propojené a sídlí na stejné adrese. Postrádám 

rovněž informaci o nájemním vztahu k prostorám muzea. 

 

Muzeum Karla Zemana žádalo u Fondu o podporu již v minulé výzvě před dvěma lety. Přestože tehdy projekt 

získal bodové ohodnocení umožňující udělení podpory, tato mu přiznána nebyla pro nedostatek finančních 

prostředků. Aktuální výzva má stejně vysokou alokovanou částku 14mil.Kč. Věřím, že při zhodnocení přínosu, 

vícezdrojového financování a perspektivy dlouhodobé udržitelnosti činnosti instituce bude letos Muzeum Karla 

Zemana úspěšnější. Vzhledem k omezené výši prostředků a logické potřebě kontinuity podpory bych si dovedl 

představit i nižší částku než požadovaných 2,1mil.Kč.     

 

 

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) 

Filmy Karla Zemana patří do zlatého fondu československé, potažmo české kinematografie. Muzeum pečuje 

o uchování, propagaci a rozvoj odkazu tohoto filmového tvůrce. Současně se MKZ věnuje restaurování a 

digitalizaci děl Karla Zemana a jejich šíření. Synergie těchto dvou činností je silnou stránkou projektu, MKZ 

udržuje povědomí o díle K. Zemana a zároveň si distribucí jeho filmových děl zajišťuje nové potenciální 

návštěvníky. 

 

Plánované doplnění a úpravy expozice v letech 2020 – 2022 a další doprovodné aktivity směřují k oslovení 

nových dětských diváků, případně ty stávající motivují k opakované návštěvě muzea.   

 

 

 

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

Zakladateli Muzea Karla Zemana jsou Ludmila Zeman Spaleny a Ondřej Beránek. Ti, spolu s dalšími třemi 

členy tvoří současnou správní radu zapsaného ústavu. Od 1.12.2018 je ve funkci ředitele Martin Hůlovec. 

S MKZ je personálně úzce propojená společnost ARTSQUARE Agency, která je v projektu uvedena jako 

partner, který do projektu vstupuje vlastním finančním vkladem ve výši 6,6mil.Kč.  

 

 

 

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

Činnosti Muzea Karla Zemana jsou důležité pro uchování odkazu významné osobnosti naší kinematografie a 

šíření jeho filmového díla. Návštěvníci MKZ jsou převážně z ČR, ale Karel Zeman je stále váženým a 

respektovaným umělcem v evropském a světovém kontextu. Slavná historie je pro českou kinematografii 

důležitým východiskem pro (snad) úspěšnou budoucnost. 

 

 

 

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

Předložená žádost i popis projektu jsou zpracovány zodpovědně a profesionálně. Aktuální žádost vychází 

z předchozí žádosti z roku 2018, od které se příliš neliší ani výše nákladů, ani požadovaná dotace. 

 

Oceňuji detailní rozbor struktury financování MKZ v minulých letech, včetně rozpisu nákladů a výnosů. 

 

Postrádám objasnění kompetenčních a ekonomických vztahů mezi MKZ a ARTSQUARE Agency s.r.o. a 

přivítal bych rovněž doložení nájemní smlouvy na expoziční prostory. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Výše rozpočtu je přiměřená rozsahu činnosti muzejní instituce v období 24 měsíců. Nejvyšší nákladovou 

položkou je nájem prostor pro realizaci projektu (3,6mil.Kč), proto postrádám nájemní smlouvu, resp. alespoň 

informaci kdo je příjemcem nájemného. Shodou okolností ve stejné výši (3,6mil.Kč) jsou v rozpočtu vyčísleny 

osobní náklady. Ty ale nekorespondují s výší uváděných mzdových nákladů v předchozích letech (2018 - 

925tis.Kč, 2019 – 817tis.Kč). 

 

Ve finančním plánu je uveden finanční vklad partnera ARTSQUARE Agency s.r.o. 6,6mil.Kč, přičemž v textu 

je upřesněno, že tento největší podporovatel Muzea pokrývá ze svých zdrojů veškeré provozní náklady, 

poskytuje prostory pro realizaci aktivit, organizační a produkční zajištění a další. Jde tedy o finanční nebo 

věcné plnění?  

 

Žadatel, tedy MKZ do projektu vstupuje dalším finančním vkladem 3,6mil.Kč. Kdo je příjemcem výnosů 

z prodeje vstupného a dalších činností Muzea? Kdo a komu platí za služby?    

 

V zápise ze zasedání správní rady MKZ ze dne 18.7.2018 (založen ve Veřejném rejstříku) jsem se dočetl, že 

MKZ uhradilo společnosti ARTSQUARE Agency s.r.o náklady spojené s pořádáním kurzů animace a 

příměstských táborů stejným postupem, jako v předchozích letech ve vztahu k předchozímu provozovateli 

expozice společnosti C&COM Advertising…    

 

 

 

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

Fungování MKZ od konce roku 2012 do dnes potvrzuje udržitelnost projektu s vysokým podílem vlastních 

příjmů ze vstupného a další hospodářské činnosti. Pro udržení poměrně vysoké roční návštěvnosti je 

zapotřebí aktivity Muzea rozšiřovat a obměňovat. Aby tento záměr nebyl ohrožen propadem příjmů v roce 

2020, je žádost o podporu z veřejných zdrojů logická a opodstatněná. Domnívám se, že po Fondu 

požadovaných 2,1mil.Kč je nad možnosti výzvy s alokací 14mil.Kč. Příspěvky z dalších veřejných rozpočtů 

(MK, MČ Praha, Hl. město Praha) v součtu 860tis.Kč jsou v tomto porovnání nízké a navíc nejisté…  

 

 

 

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

MKZ svou dlouholetou činností dokazuje smysluplnost a životaschopnost projektu. Důležitou roli v tom hraje 

osobní podpora a angažovanost rodinných příslušníků a držitelů autorských práv. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Muzeum Karla Zemana 2021–2022 

Evidenční číslo projektu 3729/2020 

Název žadatele Muzeum Karla Zemana 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Magda Španihelová 

Datum vyhotovení 1. července 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Muzeum Karla Zemana patří dlouhodobě k několika málo institucím v ČR, které se zbývají filmovým 

muzejnictvím a výstavnictvím. Jak explicitně vychází z názvu, projekt se dlouhodobě věnuje především 

prezentaci a propagaci díla filmaře Karla Zemana. Svými výstavními expozicemi, workshopy a 

dílčími/krátkodobými výstavními projekty však propagují širší oblast animovaného filmu – jeho prostředí, 

tvůrčí postupy, kreativitu filmového řemesla i estetiku českého animovaného filmu. Projekt je orientován 

především na laickou veřejnost a práci s mladým, dětským publikem.  

 

V předloženém projektu jsou prezentovány možnosti inovace dosavadních výstavních expozic i rozvoje 

dalších doprovodných a vzdělávacích aktivit v období 2021–2022.  

Silnou stránkou projektu je jeho finanční zajištění a (samo) financování, důraz na rozvoj stávajících aktivit a 

investice do technické inovace expozice, nebo také snaha zpřístupnit expozici sluchově postiženým 

divákům. Slabší stránkou projektu pak dominující monotematičnost (zaměřeno na jediného tvůrce) nebo 

nevyužitý potenciál v oslovení zahraničních návštěvníků.  

 

Krizová situace způsobená pandemií koronaviru COVID-19 však razantně ovlivní na finanční stabilitu 

projektu. Je tudíž otázkou, zda a jaké části projektu budou moct být realizovány. Může tak dojít k výrazné 

eliminaci realizace projektu ve snaze zachránit samotnou existenci Muzea Karla Zemana, což žadatel 

ostatně sám připouští. 

 

 

 

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) 

 

Muzeu Karla Zemana je jednou z mála institucí dlouhodobě se zabývající vystavováním filmu. Přestože je 

povaha projektu výrazně monotematická, zaměřená výhradně na tvorbu Karla Zemana, užitím současných 

technologií a moderní výstavní praxe se daří prezentovat a propagovat širší oblast animovaného filmu, 

atraktivitu filmového média a filmového prostředí obecně, skloubení vizuálních technologií a kreativity apod. 

 

Projekt cílí výhradně na dětské publikum školního věku, proto sahá k atraktivní poloze prezentace filmového 

prostředí, nabízí ale také např. simulaci animátorského řemesla (animační stůl). Lektorské přednášky a 

komentované prohlídky však mohou ryze atraktivní a zážitkovou polohu muzea přiblížit/ nasměrovat blíže 

vzdělávací poloze prezentace filmu.  

 

Projekt má bezesporu své limity, co se týče využití svého potenciálu filmového muzea více oslovit 

mezinárodní publikum – dospělé zahraniční návštěvníky Prahy. Situace způsobená pandemií koronaviru 

však ukáže, nakolik bude instituce vůbec schopná plánovaného rozvoje a inovací. Bohužel žadatel neuvádí 

své priority případného rozvoje aktivit (které aktivity bude realizovat, ze kterých naopak upustí).  

 

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

 

Složení tvůrčího a realizačního týmu projektu je již dlouhá léta identické (zakladatelé Muzea KZ), což svědčí 

mimo jiné o stabilitě projektu, schopnosti ho úspěšně realizovat, zajistit financování, propagaci apod. 

Realizátoři projektu již v minulosti prokázali dostatečné zkušenosti, jsou si také dobře vědomi 

potenciálních problémů a omezení způsobených nepředvídatelnou situací okolo pandemie koronaviru.  

 

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

 

Projekt je koncipován výhradně jako atraktivní prezentace tvorby jednoho tvůrce. Umně kloubí historické 

období českého animovaného filmu se současnými technologiemi a aktuálními trendy výstavní praxe. 

Českým divákům nabízí jeden z mála alternativních pohledů na kinematografii, která je tak prezentována 

odlišnými prostředky a způsoby, než sledováním již hotových děl. Velký potenciál projekt prokazuje právě u 

dětských návštěvníků, na které také výhradně cílí svými aktivitami i potenciálními inovacemi. Nevyužitý 

potenciál má projekt v mezinárodním laickém publiku (pouhý 14% podíl na návštěvnosti).  

Nicméně podstatnou součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na osvětu a vzdělávání v oblasti 

kinematografie i její propagaci, čímž může přispět k lepšímu obecnému povědomí o fenoménu filmu i 

kinematografii jako výrazného kulturního a tvůrčího odvětví.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost je sepsána srozumitelně, v dostatečné míře vysvětluje své aktivity. Neobsahuje rozpory ani 

protichůdné informace. Trochu zavádějící je sdělení týkající se použití dotace na zajištění holého provozu 

Muzea v období po karanténě versus výčet nových aktivit inovace expozice. Není zcela jasné, zda dojde 

k jejich realizaci (a v jaké míře) či nikoliv.  

  

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

 

Rozpočet předložený žadatelem je transparentní, jsou v něm uvedeny veškeré položky týkající se provozu 

muzejní instituce. Náklady jsou přiměřené, jejich zdůvodní je stručné, ale srozumitelné a dostačující. 

Financování projektu se opírá o dlouhodobé zkušenosti s provozem Muzea KZ. Pozitivem je, že projekt je 

z velké části schopen samo financování, a není tudíž zcela závislý na podpoře z veřejných zdrojů. Také 

z tohoto důvodu se domnívám, že k podíl požadované podpory na celkových nákladech projektu je 

obhajitelný. Projekt bezesporu vytváří institucionální zázemí pro propagaci českého filmu, ačkoliv 

zmiňovaná monotematičnost výrazně potenciál instituce filmového muzea jako takové omezuje.  

 

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

 

Protože se žadatel ocitá v nové situaci, která byla výrazně ovlivněna karanténními opatřeními způsobenou 

koronavirovou pandemií, není zcela jasné, jaké dílčí části projektu budou skutečně realizované či v jaké 

míře. Toto období nejasné budoucnosti však prostupuje celou společností. Nicméně prezentace nových 

aktivit i inovace expozice je v případě stabilizované situace realistický. Jedná se o vhodně koncipovaný 

projekt pro typ instituce filmového muzea. Komunikační strategie je promyšlená, rozvrstvená do odlišných 

mediálních platforem (kromě vlastního webu a sociálních sítí, také spojení s výraznými strategickými 

partnery, součást věrnostních programů).  

   

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

 

Žadatel v minulosti prokázal schopnost úspěšně vést a rozvíjet projekt filmového muzea v ČR, o čemž 

svědčí 8 let existence Muzea KZ. Postupně rozvíjí a naplňuje funkci muzea jakožto instituce výstavní, 

zpřístupňující určitý segment kulturního dědictví především laické veřejnosti. Projekty zaměřené na 

digitalizaci díla KZ zase zpřístupňují a uchovávají raritní tvorbu Karla Zemana a propagují jeho dílo, jakožto 

i českou kinematografii v zahraničí (na festivalech, světových výstavách aj.)  

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

   

Expertní analýza 
 

Název projektu Celoroční činnost Asociace  pro filmovou a 

audiovizuální výchovu 2021 - 2022 

Evidenční číslo projektu 3733/2020 

Název žadatele Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 29. 6. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Diskuse o formě a způsobu systematické filmové a audiovizuální výchovy mladé generace mají kořeny v 60. 

letech minulého století, kdy v tehdejším  Čs. filmovém ústavu  se v Oddělení výchovy filmového diváka 

s touto problematikou potýkal tým odborníků. Už už se zdálo, že filmová výchova se stane  součástí školních 

osnov již  na základním stupni. Jenže… 

 

Jak je zřejmé z předloženého materiálu i ve 21. století je filmová a audiovizuální výchova nejmladší divácké 

generace nadále palčivým problémem, který pociťují především  odborníci z řad filmových profesionálů  a  

někteří (osvícení) pedagogové. Aby nedošlo k mýlce, i já jsem jejím zastáncem a plně se ztotožňuji 

s konstatováním viz. Popis projektu str. 14), „… že pokud nebudeme děti a mládež vychovávat k lásce 

k filmu jakožto uměleckému druhu, jako i k české a světové kinematografii, může se stát, že v budoucnu 

nebude umělecký film  - možná s výjimkou několika komerčních titulů – existovat“.  

 

 Situace je v současné době organizačně o to složitější, že filmové a audiovizuální výchově se (logicky 

s diferencovaným výsledkem) věnuje řada institucí a organizací, které rovněž adresují Fondu kinematografie   

žádosti o podporu konkrétních projektů.  Za mimořádně cenné proto považuj skutečnost, že do čela těchto 

snah se postavila Asociace pro  filmovou a audiovizuální výchovu  a snaží se o koordinaci jednotlivých 

dílčích aktivit,  jejich kultivování,  vzájemné  propojení a informovanost. 

 

A právě proto, že „výchozí situace pro rozvoj filmové a audiovizuální výchovy je u nás velmi komplikovaná..“ 

( viz. Popis projektu str. 16)   považovala bych za  prospěšné (zdaleka nejen pro posuzovatele a Radu)  

zhodnotit, co bylo konkrétně  v uplynulých dvou letech ( s nepřehlédnutelným finančním příspěvkem Fondu 

kinematografie) v Asociaci vykonáno a dosaženo a stanovit si pro nastávající dvouleté období  především 

takové cíle, které je možné precizně definovat i s vazbou na průběžné aktivity spolku v předchozím období, 

s ohledem na „pracovní kapacitu“   vedení i členů Asociace a stanovit i konkrétní termíny jejich splnění.  

 

Předložený materiál obsahuje celou řadu  projektů a záměrů , ale často jen s velmi obecným  leč 

mnohomluvným, často až frázovitým popisem, jemuž chybí – z mého pohledu -  konkrétní obsahové, ale i 

ekonomické  ukotvení.  Jsem si vědoma skutečnosti, že jde do jisté míry o dlouhodobější výhled, ale  i z něj 

by měly  být  zřejmé priority  v činnosti Asociace.    

 

Doporučuji předložený projekt podpořit, ale zvážit výši podpory, která je ve srovnání s minulou žádostí 

víc jak dvojnásobná a činí 67% celkového rozpočtu Asociace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

-  
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Udělení podpory Doporučuji /  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 Osobně se domnívám, že Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu by měla především akcentovat  

aktivity související především (ale  nejen) s institucionální podporou oboru. Chápu, že komunikace s MŠMT 

není jednoduchá, ale z hlediska systémového a systematického vzdělávaní dětí a mládeže ji považuji za  

výchozí a naprosto zásadní krok. Neméně významné jsou i aktivity pro odbornou a laickou veřejnost , neboť 

právě ty nabízí jasné a přesvědčivé argumenty pro  podobná jednání. A v návaznosti na  vymezení těchto 

cílů je  pak na místě  definovat  rozsah a obsah publikační činností a teprve   následně i  propagačních 

aktivit. Ty v této fázi považuji za zbytné. 

 

Materiál na jedné straně velmi široce  popisuje záměry a  plány, ale je relativně skoupý na konkrétní fakta. 

Např. Hned v úvodu podkapitoly Provoz webového portálu filmvychova.cz, který v současné době             

není právě systematicky a pravidelně  aktualizován, se konstatuje, že v roce 2021 se chystá zásadní 

proměna  grafické podoby (k jakému datu?) .Argumentace proč  právě  toto je palčivý problém chybí. 

Odvolání n a současné standardy nepovažuji za přesvědčivou argumentaci   Ale k věci.  Součástí 

webových stránek budou online kurzy  pro učitele a lektory. To je skvělá idea, ale  žádala by si alespoň 

další upřesňující informace.  Bude určena  pedagogům a lektorům základních či středních škol. Jak  vypadá 

pracovní návrh koncepce a jsou náklady na jejich vznik zahrnuty v deklarované položce programace 

webových stránek? 

 

Obdobně to platí o Newsletteru Asociace s měsíční periodicitou. Je to hlavní informační a komunikační 

kanál Asociace, jak materiál uvádí  a tak by bylo na místě  umožnit Radě i posuzovateli nahlédnout do 

obsahu několika vydání a zmínit stávající   náklady. 

 

A ještě do třetice  příklad, i když je jich nepoměrně víc . Organizační struktura Asociace (viz. str. 12) obšírně 

informuje o formálních náležitostech a struktuře  spolku, funkcionářích, členech i o tom, že se chystá nábor 

dalších , připravuje se nový koncept členství,  zvažují se   různé typy výhod, slev a benefitů (bez 

upřesnění). Nikde se  však nedozvíme,  jaké jsou členské příspěvky , což  je pro posouzení  požadované  

podpory, navýšené tentokrát na dvojnásobek,  rozhodně důležitá informace.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

   

           

 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Asociace  pro filmovou a audiovizuální na sebe vzala  nelehký a velmi důležitý úkol. Odborně usměrňovat,  
podněcovat a koordinovat aktivity na poli vzdělávání nastupující generace filmových diváků, protože právě 
oni  v budoucnu  do značné míry podmíní úroveň a kvalitu domácí kinematografie. Je zřejmé, že cesta 
k naplnění stanovených cílů bude obtížná.  Zatím se může  vykázat  podílem  či  přímou organizací celé 
škály nejrůznějších vzdělávacích  cyklů,  tvůrčích workshopů, přednášek, diskusí, které se každoročně 
pořádají pro mládež, ale i odbornou veřejnost, učitele, laickou veřejnost včetně rodičů, pro zájmové spolky a 
skupiny ad. Poptávka po takových aktivitách a jejich výsledky  jsou tím nejlepším propagačním a 
přesvědčovacím prostředky, pro nutnost a potřebu filmové a audiovizuální výchovy  
 
Kromě toho by cílem mělo být vytvoření flexibilního vzdělávacího  systému, na němž budou aktivně 
participovat instituce i jedinci sdružení v Asociaci, který by mladé populaci, ale i jejich pedagogům a 
lektorům, nabídl kvalitní poznání   na téma „co je to film“ z hlediska jeho historie i současnosti, ale i tvůrčích 
principů s odborným i organizačním zázemí, 
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. Věřím, že právě k tomuto cíli Asociace směřuje a v tom případě se jedná o  nepřehlédnutelnou podporu 
domácí kinematografie. 

 

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

Je zřejmé, že ve veden í spolku i v členské základně jsou lidé vzdělaní, fundovaní a také zapálení pro věc, 

protože  bez  zaujetí a nadšení se v této oblasti pracovat nedá. Na druhé straně z úvazku předsedy 

spolku (144 hod v roce) a členek výboru (48 hod v roce ) (viz. Osobní náklady str, 18) je  zřejmé, že  tyto 

aktivity jsou pro ně do značné míry zájmovou, vedlejší činností.  

 

 

 

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

Jak uvádí materiál .“ AsFAV  vznikla z potřeby celého oboru filmové výchovy, po zralé úvaze a několika 

letech příprav… a podařilo se jí stát respektovanou organizací“.  To je rozhodně potěšitelné konstatování 

a věřme, že již další žádost  o podporu na léta 2023 – 24 bude obsahovat i bilanční  část, která zhodnotí 

konkrétní projekty, které byly realizovány i díky podpoře Fondu.  

 

Filmová a audiovizuální výchova je běh na dlouhou trať, ale má všechny předpoklady pozitivně ovlivnit 

rozvoj a rozmanitost filmové a audiovizuální kultury ČR a  nabídnout  řadu originálních projektů našemu  i 

zahraničnímu  publiku. 

 

 

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

Na první pohled je předložená žádost bezchybná jak po stránce obsahové, tak i formální. Jen bych dodala – 

méně by bylo více. Členům Rady fondu ani expertům rozhodně není třeba frázovitě vysvětlovat v čem 

spočívá význam filmové a audiovizuální výchovy.  Nepoměrně cennější by bylo utřídit hlavní aktivity a 

činnosti,   konkretizovat jejich náplň a případně jim dát zřetelnou podobu i v přiloženém rozpočtu a 

komentáři k němu. 

 

Nelze hovořit o nesrozumitelném , ale spíš o často značně obecném popisu plánovaných aktivit a činností, 

jimž nejednou chybí jasnější zdůvodnění.  

 

 

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

Rozpočet je transparentní, jen některé položky mi připadají  poněkud nejasné . 

Konkrétně. 

- Plánovaná spotová kampaň, kterou bude zajišťovat profesionální komunikační agentura mi v ceně 

50.000,- Kč připadá nereálná. Chybí ovšem specifikace  tohoto propagačního záměru 

- Překvapivá je částka nájmu prostor na realizaci projektu měsíčně za  200,- Kč  (celkem tedy 4.800,- 

Kč). Za dvě stě korun se v Praze snad nepronajímá už ani sklep. 

- V komentáři k rozpočtu není vysvětleno, proč autorské honoráře za filmvychova.cz  a odborný Žurnál 

filmové výchovy je veden v kolonce Osobní náklady v celkovém součtu 116.000,- Kč) a  položka 

honoráře autorů  je i v oddílu Služby v  kolonce Ostatní kde je i honorář tajemnice a paušální honorář 

redaktora.  
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Především však chybí stručné a jasné shrnutí,  proč  Asociace tentokrát žádá o více než dvojnásobnou 

částku oproti minulému dvouletému období.  

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

Asociace má velice pestré a ambiciosní spektrum cílů, ale i zdatné a neméně ambiciosní  personální 

zázemí. Dejme ji tedy šanci ukázat a prokázat, na co ji síly stačí. Filmová a audiovizuální výchova by 

rozhodně měla mít naši podporu. 

 

 

 

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

Viz. bod 6 

 

 

 



 

Název projektu Celoroční činnost AsFAV 2021-2022 

Evidenční číslo projektu 3733/2020 

Název žadatele Asociace pro filmovou a audiovizuální 
výchovu 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického 
díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý 
grant a formulář expertní analýzy 
k vyplnění jsou přílohou této žádosti. 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora 
expertní analýzy 

 PhDr. Agáta Pilátová 

Datum vyhotovení 3. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Žadatel zdůvodnil svou žádost o podporu stručnou charakteristikou a rozvedl a 

vyargumentoval v rozsáhlém rozboru, obsahujícím dosud realizované aktivity i projekt 

příštích celoročních činností. Text žádosti působí seriózně a věrohodně. Přesto - obecná 

charakteristika by snad mohla být ještě konkrétnější, resp. upřesněna a konkretizována 

(kupř. sdělením, že těžiště průběžné činnosti Asociace pro filmovou a audiovizuální 

výchovu spočívá především v koordinaci činností a vzájemné komunikaci v ní 

sdružených organizací. Tj. že filmovou výchovu mládeže realizuje v podstatě nepřímo, 

zprostředkovaně, především prostřednictvím aktivit členů Asociace. 

 

         

 

Žadatel charakterizuje těžiště projektu jako „kultivaci nejmladší divácké generace, 

obecný rozvoj kulturních hodnot v naší zemi a budování vztahu k české kinematografii. 

Projekt zahrnuje průběžné koordinační a propagační aktivity…“ atd.   

Akcent na českou kinematografii je chvályhodný, ale nemělo by zůstat pouze na tom. 

Filmová výchova musí zahrnovat i budování vztahu ke kinematografii vůbec, 

k filmovému umění jako takovému. Projekt by měl rovněž zahrnout další audiovizuální 

média, tj.  

zmínit i výchovu v této oblasti, neboť současná mladá generace využívá především tyto. 

Počínaje televizí přes YouTube, Instagram atd. Právě tyto fenomény jsou rozhodující i 

pro audiovizuální výchovu mladé generace.  

V této souvislosti, ale i u dalších prvků projektu  je nepominutelná spoluúčast a podpora 

Ministerstva školství (MŠMT), bez nějž lze těžko jednotlivé komponenty realizovat. Jde 

např. o působení jednotlivých organizací – členů Asociace - na školách, na základních 

uměleckých školách aj. Projekt tuto oblast neopomíjí, ale zmiňuje obtížnost kontaktů 

s tímto ministerstvem a neochotu jeho spolupráce   s MK ČR.  



  

 

K silným stránkám projektu patří zejména  

- úsilí Asociace být společnou platformou celé komunity a „službou jednotlivým 

subjektům působícím v oblasti filmové výchovy“; prostorem pro výměnu zkušeností a 

poznatků;  

-   snaha o koordinaci a vzájemnou komunikaci organizací sdružených 

     v Asociaci; 

- konkrétní akce, které Asociace realizuje a nadále hodlá realizovat pro prohloubení a 

rozšíření této koordinace; 

- aktivní spoluúčast na festivalech a přehlídkách filmů pro děti a mládež (Film Festival 

Zlín); 

- připravované konkrétní metodické projekty, především učebnice filmové výchovy pro 

učitele 

 

  

K slabším stránkám projektu patří (zde lze však hodnotit pouze písemné vyjádření 

autorů projektu, tj. předložený text, v reálu aktivit AsFAV tomu může být jinak):  

 -  malý akcent na snahu navázat pracovní kontakt s MŠMT, bez jehož podpory 

    lze některé předpokládané aktivity uskutečnit jen obtížně; 

 -   malá pozornost věnovaná využívání zkušeností z jiných evropských 

     zemí, kde je filmová výchova mládeže na dobré úrovni (Maďarsko, Polsko, 

     VB); 

  -  v popisu celoroční činnosti AsFAV by bylo užitečné vedle výčtu aktivit  

     také alespoň obecně zhodnotit jejich konkrétní dopad (a 

     výsledky!), tj. zahrnout např. i výsledky práce organizací sdružených 

     v AsFAV v oblasti filmové výchovy), Pokud jsou takové údaje k dispozici.    

  

 

Nicméně projekt byl zpracován pečlivě, vcelku kvalitně a lze předpokládat, že je 

realizovatelný. Dílčí připomínky lze mít k rozsáhlosti některých pasáží, kvůli nimž se 

v textu projektu může místy „ztratit“ podstata sdělení.  

Přesto však záměr, s nímž projekt přichází, je reálný, je podložen a jištěn činností 

Asociace v uplynulém období, a je zabezpečen personálním složením týmu, jeho 

profesionalitou a odborným vybavením. A v neposlední řadě i doporučujícími dopisy 

renomovaných organizací a institucí (Nipos, EURO Media).         

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 

 

 

 

 



Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Umělecká a programová kvalita projektu  

Projekt je v rámci oblasti „Propagace“ poněkud nestandardní, některé body předepsané osnovy se na něj přesně nevztahují.  

Žádost je zaměřena na příspěvek pro celoroční činnost, resp. na 2 roky.  

Programová náplň projektu je v daných parametrech realizovatelná.  

Žadatel v podstatě přesvědčivě zdůvodňuje žádost o podporu jednak stručnou charakteristikou, jednak ji rozvádí a vybavuje argumenty 

v rozsáhlém rozboru – 

popisu činnosti, obsahujícím dosud realizované aktivity i plán celoročních činností pro příští období (na něž žádá příspěvek). Celý text působí 

seriózním dojmem. V pasáži obsahující stručnou obecnou charakteristiku by však mohl ještě být doplněn, resp. upřesněn větší konkretizací; 

zejména konstatováním, že těžiště průběžné činnosti Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu spočívá zejména v koordinaci, ve 

vzájemné komunikaci a spolupráci organizací v ní sdružených.   

      

Akcent na domácí - českou kinematografii je pochopitelný a chvályhodný, ale nemělo by zůstat pouze u něj. Filmová výchova má zahrnovat i 

budování vztahu ke kinematografii vůbec, k filmovému umění jako takovému. včetně dalších audiovizuálních médií. Doporučuje se tudíž 

doplnit projekt o formulaci zahrnující kinematografii jako takovou, jakkoli jsou příspěvky Fondu primárně zaměřeny na domácí kinematografii a 

aktivity s ní spojené.  

Projekt, a zejména jeho realizace, by rovněž měly více zohlednit výchovu v oblasti dalších médií, které současná mladá generace využívá 

především, a počítat s ní. Počínaje televizí přes YouTube, Instagram atd. Právě tyto fenomény, v nichž děti i teenageři doslova „leží“, ať již 

v tabletech, mobilních telefonech nebo v počítačích, jsou rozhodující i pro audiovizuální výchovu mladé generace. Odtud také často (bohužel) 

„konzumují“ i filmové umění. 

V této souvislosti, ale i v návrzích dalších aktivit je nepominutelná spoluúčast a podpora Ministerstva školství (MŠMT), bez nějž lze jen těžko 

jednotlivé záměry realizovat. Platí to např. o působení jednotlivých organizací – členů Asociace - na základních a středních školách, na 

základních uměleckých školách aj. Projekt 

sice zmiňuje obtížnost kontaktů s tímto ministerstvem a neochotu jeho spolupráce   s MK ČR, ale nezabývá možnostmi, jak této spolupráce 

dosáhnout, či alespoň se o ni pokusit.  

Pozitivní výsledky projektu závisí na řadě komponentů - spolupracujících složek, s čímž ovšem autoři počítají.  

Pokud budou - jak projekt předpokládá –organizace sdružené v AsFAV a další spolupracující spolky, organizace i jednotlivci (učitelé) působit 

v oblasti filmové výchovy kvalitně a rovněž celoroční činnost AsFAV bude průběžně naplňovat 

 svou organizační, koordinační a komunikativní roli, může souhrn aktivit Asociace a jejích členů přispět k zkvalitnění filmové výchovy dětí a 

mládeže. 

 

 Tak, jak je projekt koncipován, naplňuje záměr organizátorů a má potenciál pro dlouhodobé fungování. Vzhledem k tomu, že žadatel – AsFAV 

– sdružuje řadu kulturních a kulturně výchovných organizací a institucí a s dalšími spolupracuje, existuje záruka, že společně s nimi projekt 

naplní svou kulturně výchovnou a vzdělávací funkci. 

 Mezinárodní přesah zatím nelze kvalifikovaně posoudit, alespoň nikoliv 

 z projektu. Lze však doporučit přesah opačným směrem – čerpání zkušeností v zemích, kde filmovou výchovu už léta úspěšně uskutečňují 

(Maďarsko, Británie 

 aj.)     

 

Personální zajištění projektu 

Projekt obsahuje přílohu informující o personálním složení realizačního týmu  

 (vedení AsFAV). Z údajů zde obsažených lze soudit, že složení je adekvátní pro úspěšnou realizaci projektu, členové týmu mají odpovídající 

vzdělání i zkušenosti. Součást týmu tvoří např. členové Společnosti pro podporu a rozvoj kina AERO, jednoho z nejstarších artových kin 

v Praze. Společnost se zaměřuje kromě jiných činností na vzdělávání. Mj. již přes 11 let provozuje projekt Aeroškola, který zastřešuje veškeré 

výchovně-vzdělávací aktivity v rámci kin Aero, Světozor a Oko. 

 
 
Rozpočet a finanční plán  

 
Návrh rozpočtu je transparentní, neobsahuje nepřiměřené či 
 neodůvodněné částky.  
Celkový rozpočet není neúměrně vysoký. 
 



Výše nákladů je seriózně zdůvodněna a reálná, výše požadované  
podpory je rovněž obhajitelná.  
  
Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy.  
 
 
 
 

 

Realizační strategie 
 
O kvalitě realizační strategie bylo podrobněji pojednáno výše. Rovněž bylo konstatováno, 
že závisí na řadě komponentů, především na úrovni činnosti jednotlivých členů Asociace 
– tj. organizací, spolků, institucí i jednotlivců - a na spolupráci v rámci AsFAV. Ostatně 
cílovou skupinou projektu jsou právě členové Asociace.  
Pro úplnou představu o rozsahu a obsahu i šancí na úspěch projektu by bylo 
 třeba podrobně znát stanovy a plány aktivit jednotlivých členů AsFAV. Nicméně řada 
jejich akcí a aktivit se průběžně konala a koná, jsou obecně známy, a mnohé probíhají 
úspěšně. Lze tedy předpokládat, že předkládaný projekt, který s nimi počítá a je na nich 
do značné míry závislý, dojde naplnění. Včetně časového harmonogramu.            

 
 
Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii:  

 
Pokud bude dlouhodobý projekt úspěšně realizován, přispěje k hlubším znalostem a 
vnímání filmového umění mladými lidmi, ke kultivaci filmového diváka. Může rovněž 
přispět k zvýšení návštěvnosti kin a k zájmu o film. A tím  – byť nepřímo - i pozitivně 
ovlivnit filmový průmysl.  
 
 
 



Srozumitelnost a úplnost podané žádosti  
 
O kvalitě žádosti o podporu bylo pojednáno výše, text je na slušné úrovni, byť na některých 

místech poněkud mnohomluvný. Neobsahuje rozpory či sporná tvrzení. Posuzovatelé 
z něj mohou při rozhodování vycházet. 

 
 

Kredit žadatele  

 
Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu (zkratka AsFAV) byla založena 
přípravným výborem 5. srpna 2017. Spolek svou existencí navázal na činnost Neformální 
pracovní skupiny pro filmovou a audiovizuální výchovu, která existovala od roku 2014 a 
sdružovala na celorepublikové úrovni profesionály v oboru filmové výchovy, kteří se 
věnovali této oblasti. AsFAV byla založena především se záměrem rozšířit vzdělávání v 
oboru filmu  a audiovize ve formálním vzdělávacím systému a zlepšení podmínek  pro 
realizaci hodnotných aktivit filmové a audiovizuální výchovy v uspokojení hodnotových  
činnost filmové a audiovizuální výchovy v neformálním vzdělávání.  
Posláním spolku je zejména: podpora rozvoje oboru filmové a audiovizuální výchovy ve 
výuce na školách i formou aktivit pro volný čas; zvyšování povědomí o filmové a 
audiovizuální výchově v ČR; zlepšování podmínek pro realizaci vzdělávacího oboru 
„filmová/audiovizuální výchova“ na českých školách a aktivit filmové výchovy v 
neformálním vzdělávání; prohloubení mezirezortního a mezioborového dialogu o filmové 
výchově; spolupráce na tvorbě konkrétních koncepčních dokumentů, které povedou 
k zintenzivnění zkvalitnění filmové a audiovizuální výchovy v ČR.. atd. 
Dosavadní činnost spolku svědčí o serióznosti záměrů i snaze přispět k zkvalitnění 
filmové /audiovizuální výchovy mládeže.  
Záměry jsou sympatické, kredit Asociace vyplývající z dosavadní činnosti věrohodný.    
 
Z obecnějšího pohledu je však přece jen třeba poznamenat - a netýká se to zdaleka pouze 
tohoto posuzovaného projektu ani spolku, který jej předkládá, že o důležitosti filmové 
výchovy dětí a mládeže se v naší zemi mluví, píše a jedná už nejméně půl století. Aniž se 
tato výchova stala výraznou součástí školní výuky či mimoškolního vzdělávání. V tom je 
patrně i jedna z důležitých příčin nízké mediální gramotnosti mladých lidí. Nebyli a 
nejsou kvalifikovaně připravováni na vnímání a percepci filmu jako umění, ale ani na 
současný nápor „nových|“ médií, což může působit, a také působí! významnou újmu 
na rozvoji jejich psychiky   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zřízení a celoroční činnost Metodického centra AČFK 

Evidenční číslo projektu 3747/2020 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocky 

Datum vyhotovení 1.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

 

Žiadateľ si v predkladanom projekte kladie za cieľ vytvoriť  premostenie/prepojenie pre všetkých záujemcov z 
profesionálneho aj amatérskeho prostredia o umelecký film a jeho ďalšiu exploatáciu. V Metodickom centre sa 
pritom nechce striktne zameriavať len na aktuálnu ponuku tuzemských distribučných spoločností a ich 
propagáciu, ale chce ponúkať aj poradenský servis, ktorý by záujemcom pomohol s vybavovaním ľubovoľného 
audiovizuálneho diela zo zahraničia, či poskytol konzultácie ohľadom bežných právnych problémov či problémov 
spojených s propragáciou rôznych druhov filmových akcií. 
 
Ak by sa Centru podarilo prekonať "distribučnú príslušnosť" a združiť všetky podporné aktivity jednotlivých 
distribútorov (nielen tie svoje) a iných organizácií, ako aj všetky informácie o artovej kinematografii na našom 
území (opäť nielen ponuku AČFK a možnosti ďalšej obmedzenej distribúcie), tak by sa jednalo o skutočne 
záslužnú aktivitu, ktorá myslím nemá porovnateľnú alternatívu v susedných krajinách. V tom prípade by bez 
najmenších problémov napĺňal podmienky výzvy. 
 
Negatívom projektu je práve absencia presahu mimo aktivity samotnej AČFK a komunikácia skrz obvyklé kanály, 
z ktorých drvivú väčšinu z nich už vykonáva a používa v súčasnosti. 
 
Každopádne aj v obmedzenej, navrhovanej podobe by projekt mohol spĺňať podmienky výzvy a ja ho 
doporučujem na udelenie podpory. 
 
 

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) 

Jednotlivé časti projektu namiesto vyjasnenia konkrétnej pozície novovytvoreného "Centra" na "trhu" otvárajú 
ďalšie množstvo otázok, ku ktorým som si nedokázal nájsť uspokojivé odpovede: Prečo potrebujú v 
metodickom centre suplovať propagáciu filmov jednotlivých distribučných spoločností (časť plánovanej 
webovej platformy)? Ako plánujú vyberať a rozhodovať o tom, čo je ešte umelecký film a čo nie a tým pádom 
ako plánujú spolupracovať s ostatnými distribučnými spoločnosťami (ak to nemá byť len ďalšia propagácia 
titulov AČFK)? Ako sa majú semináre organizované AČFK v súčasnosti odlišovať od tých, ktoré plánujú 
uskutočňovať v budúcnosti pod záštitou "Metodického centra" a ako sa k ním dostanú aj záujemcovia mimo 
mailing list AČFK? a pod... 
 
Absolútne chápem, že sa má jednať o Centrum AČFK, len mi nie je jasná pozícia tohto centra voči aktivitám, 
ktoré AČFK rieši už v súčasnosti. 
 
Každopádne treba pozitívne ohodnotiť aktivity, ktoré by Centrum prinieslo s ohľadom na pomoc pri praktických 
záležitostiach pre kinárov a ľudí organizujúcich filmové projekcie - tvorba úspešnej propagácie na soc. médiách, 
zacielenie reklamy, právne záležitosti a pod, s ktorými ešte stále má množstvo aj profesionálnych organizácii 
problém. Okrem toho je aj dobrý nápad "odhaliť" mýty týkajúce sa predovšetkým zahraničia a vybavovania práv 
k filmom mimo aktuálnej ponuky distribútorov. 
 
Predkladateľ správne zadefinoval cieľové skupiny, na ktoré by bolo Metodické centrum orientované, aj keď 
opäť treba upozorniť na fakt, že mnohé z týchto skupín sú dobre informované a predovšetkým zoskupené v 
iných už existujúcich skupinách ako napríklad APK, UFD a pod. Takže opäť by bolo dobré poznať, v čom sa chcú 
odlišovať a čo chcú prinášať naviac oproti týmto etablovaným inštitúciám. (áno, centrifikácia je isto vhodná, len 
neviem či uskutočniteľná v tak diverzifikovanom prostredí) 

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

Okem stabilnej členskej základne AČFK je dôležitou osobou práve koordinátorka centra, ktorá sa má starať o 
jeho celoročné riadenie. Paní Hetešová má z posledných rokov skúsenosti predovšetkým z riadenia 
jabloneckých kín. Určite dobrý základ pre riešenie problémov spojených s rôznymi oblasťami distribúcie.  
Zároveň by možno bolo dobré poznať mená lektorov, ktorých plánuje žiadateľ osloviť v súvislosti so svojimi 
budúcimi off/online seminármi. 

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

Projekt je zameraný výhradne na rozvoj, resp. zlepšenie distribučného prostredia v Českej republike. Okrem 
naviazania vzťahov s niektorými zahraničnými spoločnosťami a platformami skrze AČFK nemá presah do 
zahraničia. Ak by sa "Centrum" podarilo realizovať v jeho rozvinutej podobe, v ktorej by zasiahlo všetky 
plánované skupiny, tak by mohlo mať dosť zásadný vplyv na zlepšenie distribúcie non-mainstreamovej časti 
kinematografie.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Predložená žiadosť je veľmi pekne štrukturovaná vo všetkých konkrétnych častiach/oblastiach a obsahuje 
potrebné informácie na zhodnotenie projektu v podobe, v akej si ho predstavuje žiadateľ. Je konzistetná a 
zrozumiteľná. Mnou spomínané výhrady v iných častiach analýzy smerujú skôr dovnútra projektu samotného a 
nastoľujú otázky, ktorými by sa mal ďalej žiadateľ zaoberať a riešiť ich, aby sa mu podarilo projekt zrealizovať v 
skutočne plnohodnotnej a verejnosti prospešnej podobe. 

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

Rozpočet je vcelku jednoduchý so zopár paušálnymi položkami. Jediná čiastka, ktorá je z môjho pohľadu otázna 
je úhrada cestovného a ubytovania nielen pre lektorov ale aj účastníkov plánovaných seminárov - jednak som 
predpokladal, že tých seminárov bude ročne viac a jednak, že budú voľne prístupné a že záujemcovia si 
podobné výdavky budú hradiť sami.  
Inak je plán financovania založený výhradne na podpore Fondu. Osobne sa nazdávam, že by sa žiadateľ mal 
pokúšať o hľadanie časti podpory aj v regionálnych fondoch a pod. keďže do veľkej miery ide aj a hlavne o 
pomoc rozvoja distribúcie v regiónoch. 

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

Jedným z kľúčových atribútovom akejkoľvek podobnej inštitúcie/centra je jeho nutná celoplošnosť. Ak má byť 
skutočne úspešné vo všetkých navrhovaných smeroch musí byť centrifikované a musí na ňom participovať 
každý relevantný partner, ktorý pracuje s umeleckým filmom, na ktorý je zameraný tento projekt. A z tohto 
hľadiska vidím najväčší problém predkladanej žiadosti - komunikačná stratégia. Je v tomto prípade podľa mňa 
obrovskou chybou, že predkladateľ nehľadá nový spôsob komunikácie smerom k všetkým skupinám 
potenciálnych záujemcov a obmedzuje sa len a výhradne na spôsob, akým komunikuje ako distribútor 
umeleckých filmov AČFK. Jedine celoplošná propagácia a komunikácia (bez striktne zadefinovanej distribučnej 
príslušnosti) skrze alebo cez zapojenie sa všetkých distribučných spoločností zaoberajúcich sa artovým filmom, 
dáva zmysel.  
Za predpokladu dostatočného prepojenia so všetkými relevatnými "hráčmi" na trhu by mohol vzniknúť 
skutočne unikátny projekt - aj skrze navrhovanú realizačnú stratégiu -, ktorý by bol vhodným nástrojom pre 
pomoc všetkým relevantným záujemcov o umelecký film (či o menej viditeľnejšie české projekty). 
Realizovanie a predovšetkým zavedenie do povedomia všetkých cieľových skupín projektu bude vyžadovať 
dlhoročné fungovanie. Každopádne navrhované dva mesiace na prípravu sa mi zdajú príliš krátke. 

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

V danej oblasti žiadateľ ešte nedisponuje žiadnymi konkrétnymi skúsenosťami, ak by sme brali do úvahy len 
organizáciu a fungovanie Metodického centra, ktoré chce založiť. Ak by sme sa však brali do úvahy skúsenosti, 
ktoré nazbieral počas rokov svojej existencie prostredníctvom organizovania rôznych kultúrno-spoločenských 
akcií, kinárskych stretnutí a pod., ktoré má v budúcnosti do veľkej miery zastrešovať nové "Centrum", tak by sa 
dalo napísať, že má dostatok skúseností a vedomostí a tým pádom dosahuje dostatočný kredit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zřízení a celoroční činnost Metodického centra AČFK 

Evidenční číslo projektu 3747/2020 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 8.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Asociace českých filmových klubů sdružuje 90 filmových klubů s 12tis.členy. Stanovy tohoto spolku ve znění 

ze dne 29.4.2017 jsou bodech Účel spolku a Hlavní činnost spolku téměř totožné s obsahem předloženého 

projektu Zřízení a celoroční činnost Metodického centra AČFK. Realizací projektu tak nevznikne nic nového, 

ale činnost deklarovaná a z velké části již vykonávaná by získala nový zdroj financování. Toto není kritika, ale 

konstatování faktů. Nezpochybnitelné však je, že za více peněz se dá pořídit více (většinou i lepší) muziky… 

 

AČFK se o podporu v rámci výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant neúspěšně ucházela již v roce 

2018. Žádost tehdy spojovala realizaci Metodického centra s mezinárodním vzdělávacím projektem CinEd. 

Aktuální projekt a žádost se již soustřeďuje výhradně na Metodické centrum, což se odrazilo v nižších 

celkových nákladech na projekt i v nižším požadavku na dotaci.  

 

Rada Fondu kinematografie ve specifikaci dotačního okruhu deklaruje, že podpora není primárně určena 

institucím, jejichž činnost je směřována pouze k vlastním členům dané instituce. Předložený projekt deklaruje 

širší záběr a přesah činnosti i k nečlenským subjektům. Plánované aktivity a připravované nástroje částečně 

zahrnují současnou činnost AČFK a částečně se překrývají s činností jiných subjektů působících v tuzemské 

kinematografii. 

 

Fond kinematografie kontinuálně podporuje jednotlivé projekty AČFK (LFŠ, distribuce hodnotných filmů). Tato 

zasloužená podpora přináší kýžené ovoce. Při vší úctě a respektu k práci předkladatelů hodnoceného projektu 

neodpovídá (dle mého názoru) jeho přidaná hodnota požadované dotaci 1mil.Kč.  

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt přináší podrobný a přesný výčet potřeb, problémů a možnosti jejich řešení, které trápí subjekty 

v oblasti kinodistribuce. Řadu z nich již v současnosti řeší, nebo by alespoň řešit měly a mohly, stávající 

spolkové organizace. Kromě AČFK např. APK, UDK, UFD, ČFK. Výše uvedené bylo zcela určitě podnětem 

k jejich vzniku. Potřeba koncentrace získávání informací a poradenství a jistá profesionalizace poskytování 

tohoto servisu je logická. Pokud by Fond kinematografie disponoval dostatečně velkým objem dotačních 

prostředků, mohl by tyto subjekty a jejich činnost podporovat přímo, bez nutnosti vytváření účelových projektů. 

 

 

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

Z organizační struktury AČFK je zjevné, že na klíčových místech jsou lidé s patřičnou erudicí a zkušenostmi. 

Naďa Hetešová je díky svému vzdělání, předchozím pracovním i dobrovolnickým pozicím optimálním 

adeptem na místo koordinátora projektu metodického centra. 

 

 

 

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

Oblasti, které hodlá řešit Metodické centrum, jsou již dnes částečně řešené v rámci spolkové činnosti. Přidaná 

hodnota nabízeného řešení neodpovídá vynaloženým nákladům. Navíc mám jisté pochybnosti o 

realizovatelnosti celého spektra činností, které by mělo centrum a jeho koordinátorka zajišťovat. Forma 

odměňování koordinátorky navíc nesvědčí tomu, že by se této činnosti věnovala na plný úvazek. 

 

 

 

 

 

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

Žádost je po formální stránce bez vad a nedostatků. Obsah projektu je pestrý a košatý, některé pasáže jsou 

ale uváděny opakovaně na různých místech materiálu. Tento projekt navíc i trochu „šustí papírem“, tzn. že 

jeho případná realizace by byla mnohem střídmější a méně vzletná, než je napsáno… 

 

V přehledu dosavadní činnosti žadatele postrádám informaci o ukončení Projektu 100 (pro ekonomickou 

neudržitelnost), který byl dlouhodobě spolu s Letní filmovou školou vlajkovou lodí AČFK 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Finanční plán počítá pouze se dvěma zdroji financování projektu, vlastním vkladem žadatele a dotací od 

Fondu ve výši 1mil.Kč.  

 

Z rozpočtu ve výši cca 1,3mil.Kč je podstatná část – 720tis.Kč určená na konzultace a odborné služby – 

koordinátora Metodického centra. V osobních nákladech předloženého rozpočtu je sice řádek se stejným 

názvem se slovem fakturace v závorce, ovšem s nulovou hodnotou. Naďa Hetešová by tak za svou práci pro 

Metodické centrum vystavovala měsíční fakturu na 30tis.Kč. V minulosti se takovému způsobu daňové 

optimalizace říkalo švarcsystém… 

 

 

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

Struktura financování projektu, které je zcela závislé na dotaci od Fondu, znemožňuje jeho realizaci bez 

podpory v plné výši. Řadu činností však budou žadatel i další subjekty zajišťovat na samosprávném 

spolkovém základě i bez Metodického centra.    

 

 

 

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

Asociace českých filmových klubů získala za dlouhou dobu své působnosti v české kinematografii 

nezpochybnitelné renomé. Kvalitní a široké portfolio svých činností udržuje na stabilně vysoké úrovni, ale 

zároveň se snaží o jejich rozšiřování či obměnu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Činnost Asociace animovaného filmu 2021-2022 

Evidenční číslo projektu 3748/2020 

Název žadatele Asociace animovaného filmu, z. s. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 6.7. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí náplně projektu 
Cílem projektu je generovat finanční prostředky k pokrytí části celoroční činnosti asociace. 
K celoroční činnosti asociace patří zejména rozvojové projektové aktivity: nástroj rekrutování 
mladých animačních profesionálů podle potřeb pracovního trhu v oboru animačního 
průmyslu; platforma distribuce českých animovaných produktů, informací o nich a související 
komunikace; organizace producentských workshopů. Dále celoroční činnost zahrnuje také 
rutinní provoz, administraci a publikační činnost na webu, sociálních sítích a v newsletteru.  
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Činnost asociace i plánovaný projekt působí jako profesionální manažerský výkon. Projekt je 
logicky a přehledně prezentován. Dělí se nejen na podporu rutinního provozu, ale jasně a 
srozumitelně vysvětluje hlavní odborné činnosti, které se jeví jako mimořádně relevantní a 
dostatečně pokrývají rozvoj oboru v rámci ČR i propagaci/distribuci ve vztahu k zahraničí. 
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Není jasné, zda je projekt podáván jako kulturně náročné dílo. Označena je varianta NE, ale 
dále je vyplněna rubrika pro variantu ANO. V rozpočtu není specifikována poměrně vysoká 
částka na „web“, tj. není upřesněno, jaký konkrétní vývoj/správa k dané položce patří. 
 

4. Konečné hodnocení 
Doporučuji, aby SFK projekt podpořil.  
 
 
 
 

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) 

Pro úplnost předesílám, že z oboru animované tvorby neznám, až na pár legendárních jmen, 
skoro nic a projekt hodnotím převážně na základě zkušeností z vedení evropské asociace 
mého oboru z oblasti komunikace.  
ASAF i podaný projekt na první pohled působí jako výsledek špičkového manažerského 
přístupu. Projekt uvádí, že rozvoj animační oblasti se řídí primárně stanoveným strategickým 
plánem a prezentuje kroky na období 2021-22 jako součást jeho realizace. Na škodu by 
nebylo přesnější nastínění toho, jaká část jednotlivých aktivit už byla realizována a co spadne 
do realizačního období. Creatoola je pravděpodobně spíše připravená a bude už „jen“ 
fungovat, zatímco Animation Hub je pravděpodobně spíše ve stádiu ranných představ. 
V jejich paralelní existenci však obě tyto klíčové aktivity velmi efektivně pokrývají domácí 
rozvoj oboru i distribuci české animované tvorby (také) do zahraničí. Projekt nepochybně 
přispívá k růstu českého filmového odvětví a posílení jeho pozice a viditelnosti pro zahraničí. 
Laikovi není jasné, proč je animovaná tvorba v projektu i v činnosti celé asociace separovaná 
od videoherní tvorby – až na několik anekdotických zmínek je herní průmysl zcela oddělen od 
projektu.   
 

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

Personální zajištění projektu je tvořeno osobnostmi s expertízami v oblasti 
ekonomiky/produkce, umělecké animované tvorby a PR. Nepochybně je žadatel schopen 
projekt realizovat a má na to potřebně kvalifikované specialisty. Kompetentnost žadatele 
zvyšuje také předchozí zkušenost v koordinaci animované tvorby jako odvětví kreativního 
průmyslu na úrovni CEE regionu. 
 

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

Projekt koncipuje oblast animované tvorby spíše jako oblast, kterou je třeba uchopit 
manažersky a organizačně. Tvůrčí nebo umělecké cíle projekt primárně nesleduje, ačkoli 
rozhodně mohou vznikat sekundárně jako jeho důsledky (hledání talentů, workshopy a 
networking tvůrců). Manažerský a organizační přístup však plyne z povahy instituce 
žadatele a je logický a – vzhledem ke stručnému popisu stavu oboru v ČR – i žádoucí. 
Projekt má potenciál posílit komerční i umělecké dění v oblasti animované tvorby v ČR a 
prosazovat ČR jako důležitého aktéra v této oblasti v zahraničí (členství v Animation 
Europe jako jeden z mála „nezápadních“ subjektů).  

 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Projekt je podán řádně a je srozumitelný. Umožňuje dobře posoudit záměr žadatele. 
V popisu projektu není jasné, jestli je projekt charakterizován jako kulturně náročné dílo. (Viz 
výše). Mezi nahranými podklady chybí přílohy 7-11, ale předpokládám, že (jelikož se jedná o 
formální doklady) je má k dispozici SFK a nebyly jen zpřístupněny posuzovatelům.  
 

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

Žadatel požaduje od SFK přibližně 22 % celkových nákladů projektu, což odpovídá 
možnostem výzvy. Rozpočet i finanční plán jsou přehledné, z finančního plánu plyne, z jakých 
dalších zdrojů bude projekt pokrytý. Členské příspěvky ASAF z toho tvoří poměrně malou 
část, většinu tvoří podpora z veřejných zdrojů na úrovni ČR a EU.  
V rozpočtu je uvedena částka cca 1.700.000 Kč u položky „web“. Tato částka, vzhledem 
k účelu relativně vysoká, by měla být specifikována. Dost možná se jedná o náklady na 
českou verzi platformy Animation Hub. 

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

Výhodou projektu je to, že ASAF má zaběhnuté způsoby PR a zveřejňování zpráv důležitých 
pro obor v ustavených kanálech. Tato praxe by měla bez problémů tvořit komunikační páteř 
projektu. 
Realizační strategie projektu je jasná, přehledně rozdělená do jednotlivých aktivit a kroků a 
navázaná na rámcovou strategii ASAF. U Creatoola a Animation Hub (jak je již uvedeno výše) 
není jednoznačně vyloženo, co už je v těchto aktivitách realizováno.  
 
 

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

ASAF existuje šest let a má zřetelně stanovené cíle svého snažení a přehlednou strukturu. 
Kredit žadatele je dostatečný a krytý dosavadními aktivitami a také například koordinační rolí 
v oblasti animované tvorby v regionu CEE. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Činnost ASAF 2021-2022 

Evidenční číslo projektu 3748/2020 

Název žadatele Asociace animovaného filmu 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 03-06-2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
ASAF, t.j. Asociácia animovaného filmu v roku 2016 a v spoluprácii s Creative Europe, Media 
vypracovala štúdiu o stave odboru animovanej tvorby v ČR, ktorá asociácii poslúžila v ďaľšom 
strategickom vytyčovaní úloh a bodov na rozvoj odboru animácie. Nová stratégia zahŕňa 
časovo roky 2021- 22 a najdôležitejšie oblasti ako napr.ľudské zdroje, technickú 
a technologickú štruktúru, vývoj a výrobu filmov a ich PR doma i v zahraničí, ako aj vývoj 
vzťahov so zahraničím. Autori skonštatovali, že úroveň českej animácie, ktorá má bohatú 
tradíciu a bola známa po celom svete momentálne zaostáva za inými krajinami. Chcú preto 
podporovať nielen ďaľšiu výrobu a zvýšiť konkurencieschopnosť animovaného filmu 
v Čechách, ale i v zahraničí. Ďaľšou plánovanou činnosťou je kampaň CREATOOLA ktorá 
napomáha uplatneniu animácie v games a vfx a Animation HUB, teda česká filiálka tejto 
európsky iniciovanej distribučnej platformy. Ďaľším dôležitým okruhom činnosti platformy je 
napomáhavnie networkingu producentov animovaného filmu, ktoré spočíva z organizovania 
osobných stretnutí niekoľkokrát za rok. Cieľovou skupinou sú štátne inštitúcie, profesionáli 
z oboru, festivaly doma i v zahraničí, tvorcovia, distributori, sales agenti ako aj zahraničné 
inštitúcie, ale aj školy a študenti. Žiadosť je predložená skupinou profesionálov, ktorí sa týmto 
rozvojom a podporou animovaného filmu zaoberajú už niekoľko rokov, majú prehľad ale aj 
víziu a stratégiu ďaľšieho rozvoja. Žiadosť je vypracovaná precízne, prehľadne a logicky 
a ďaľšiu činnosť ASAF považujem za potrebnú a užitočnú.  
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

Z popisu činností ASAF mi vyplýva, že sa asociáca zaoberá zmysluplnými 
činnosťami, ktoré majú dopomôcť ďaľšiemu pozitívnemu vývoju českého animačného 
priemyslu. ASAF vytvorila stratégiu pre tento odbor a naďalej ju vyvíja, ďalej má 
v pláne súčasný stav neustále zlepšovať, iniciovať medzinárocnú spoluprácu, 
organizovať eventy a semináre, založili CEE Animation, vydávajú potrebné katalógy, 
zastupujú záujmy animačných profesionálov tak doma, ako aj v zahraničí. Do roku 
2020 sa môžu hrdiť rôznymi úspechmi, napríklad reprezentáciou českých 
producentov na MIFA v Annecy. Nezabúdajú ani na budúce generácie a vedome sa 
venujú študentom. Animation Hub je tiež dôležitá iniciatíva, ktorá napomáha 
distribúcii animovaných filmov. Všetky projekty a aktivity má asociáca zámer vyvíjať 
idalej do budúcnosti. Je dôležité, aby český profesionáli pracujúci v tomto 
špecifickom filmovom priemysle mali takúto zastrešujúcu a zmysluplnú organizáciu. 
Taktiež je asociácia dôležitá pre reprezentáciu medzinárodnú. 
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

K projektu sú pripojené CV Ing.Mareka Toušeka, člena predstavenstva ASAF a 
spracovateľa štúdie Mapování oboru animované tvorby v ČR a ďaľších piatich 
profesionálov z rôznych oblastí, hoci nie vždy sú uvedené ich presné funkcie v ASAF. 
Niektorí z nich sú s asociáciou spojení už dlhodobejšie. 
 
	

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

Existencia ASAF a jej činnosti ako sú v projekte opísané doteraz, ale aj ďaľšie 
plánované činnosti sú bez pochybností potrebné pre českú animovanú tvorbu, 
podporu jej tvorcov a propagáciu ich činností tak doma ako aj v zahraničí. Zahraniční 
záujemcovia majú v asociácii styčný bod pri hľadaní informácii a českí profesionáli  
zase organizáciu, ktorá zastrešuje ich záujmy. 
4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žiadosť je podľa mňa vystavaná logicky a zrozumiteľne. Na jednej strane zahrňuje 
svoju doterajšiu činnost a svoje projekty a dosiahnuté výsledky, na druhej strane si 
vytyčuje svoje ďaľšie plány na nasledovné dva roky s víziou a dosahom aj do ďalšej 
budúcnosti. 
5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Finančný plán je vystavaný logicky a počíta s viaczdrojovým financovaním, vrátane 
Creative Europe Media, Visegrad Fund a českou APA. Percentuálne predstavuje 
grant očakávaný od SFK 22,95 % a vlastný zdroj 3,37%. Rozpočet počíta s osobnými 
nákladmi, propagáciou, technickým zabezpečením a službami, ako aj reprezentáciou 
na medzinárodných trhoch. 

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

Realizačná stratégia spočíva v pokračovaní úspešne iniciovaných projektov aj 
nasledovné dva roky a doplňaním nových podľa potřeby. Podľa vlastných slov  
organizátorom nejde o rozvoj inštitúcie, ale hlavne o rozvoj projektov. Za veľmi 
dôležité a strategické považujem aj ich aktívny prístup a udržiavanie kontaktov 
s kľúčovými domácími inštitúciami. 
 
7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Súdiac podľa vypracovanej žiadosti, podľa ich doterajšej činnosti, ako aj podľa 
prezentácie ASAF na svojej vlastnej webovej stránke som presvedčená, že asociácia 
bude i naďalej úspešne pokračovať vo svojich plánovaných reprezentačných, 
podporných a iných činnostiach. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Celoroční činnost filmového muzea NaFilM v Mozarteu 

2021/202 

Evidenční číslo projektu 3754/2020 

Název žadatele NaFilM, z.s. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 22.6.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Velmi úspěšný projekt si udržuje velkou dynamiku a škála aktivit a plánů je působivá. Jedná se o koncept 

zážitkového muzea, které chce nabízet možnost fyzického kontaktu, zkušenosti, kreativity. Tímto směrem 

jdou částečně i některá velká filmová muzea, např. Deutsche Filmmuseum ve Frankfurtu, které nabízí 

např. možnost sestavit filmovou sekvenci z různých záběrů. Autoři projektu NaFilm se v těchto velkých 

institucích inspirovali, dosud ale stavěli na odlišném konceptu, poetice materiality. To může být důsledek 

finančních možností, stejně jako autorské koncepce – a tato poetika zatím velmi dobře funguje.  

Ale jaký bude další vývoj? Nová plocha v Mozarteu je proti muzeu ve Frankfurtu čtvrtinová, o finančních 

možnostech nemluvě. Zážitkovost, kreativita a důraz na materialitu je v projektu stále více nahrazována 

hi-tech verzí muzea s využitím rozšířené reality. Takové směřování muzea ale bude klást nároky na 

aktuálně, v souladu s nejnovějšími výzkumy podaný výklad dějin.  

 

I přes rizika spojená se zatím nejasnou budoucí identitou celého projektu by žadatelé samozřejmě neměli 

být trestáni za úspěch, který je dosud velmi výrazný. Doporučuji k podpoře v plné výši. S ohledem na rychlý 

rozvoj muzea a důsledky posunu od studentského projektu k profesionalizaci ale velmi doporučuji 

nespoléhat dále jen na „týmovost“ a zapojit do projektu zkušeného historika/teoretika médií, který bude 

schopný adekvátně k inovacím technologickým inovovat i koncepci muzea a výklad historie filmového 

média. 

 

 

 

 

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. 
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Hodnocená kritéria  

 

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

Velmi úspěšný projekt si udržuje velkou dynamiku a škála aktivit a plánů je působivá. Jedná se o koncept 

zážitkového muzea, které chce nabízet možnost fyzického kontaktu, zkušenosti, kreativity. Tímto směrem 

jdou částečně i některá velká filmová muzea, např. Deutsche Filmmuseum ve Frankfurtu, které nabízí 

např. možnost sestavit filmovou sekvenci z různých záběrů. Autoři projektu NaFilm se v těchto velkých 

institucích inspirovali, dosud ale stavěli na odlišném konceptu, poetice materiality. To může být důsledek 

finančních možností, stejně jako autorské koncepce – a tato poetika zatím velmi dobře funguje.  

Ale jaký bude další vývoj? Nová plocha v Mozarteu je proti muzeu ve Frankfurtu čtvrtinová, o finančních 

možnostech nemluvě. Zážitkovost, kreativita a důraz na materialitu je v projektu stále více nahrazována 

hi-tech verzí muzea s využitím rozšířené reality (záměr žádat o podporu v rámci programu Éta TAČR je 

realistický). Takové směřování muzea ale bude klást nároky na aktuálně, v souladu s nejnovějšími 

výzkumy podaný výklad dějin. Libreto je přitom postaveno na konvenčních pojmech jako „filmová řeč“, 

pracuje přinejmenším implicitně s konceptem lineárního kauzálního vývoje média. Pro popularizační 

výstavu a pedagogické účely se to zatím ukazuje jako dostatečné a funkční, ale tento narativ může 

časem působit zastarale i na laické publikum a především může blokovat možnosti inovativnějšího 

způsobu prezentace.  

Požadovaná částka podpory je poměrně vysoká, ale projekt je zajišťován z řady dalších zdrojů; a i přes 

rizika spojená se zatím nejasnou budoucí identitou celého projektu by žadatelé samozřejmě neměli být 

trestáni za úspěch, který je dosud velmi výrazný. Doporučuji k podpoře v plné výši.  

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

Tým, který stál u zrodu projektu, jasná personální kontinuita a kvalitní personální zajištění. S ohledem na 

rychlý rozvoj muzea a důsledky posunu od studentského projektu k profesionalizaci ale velmi doporučuji 

nespoléhat dále jen na „týmovost“ a zapojit do projektu zkušeného historika/teoretika médií, který bude 

schopný adekvátně k inovacím technologickým inovovat i koncepci muzea a výklad historie filmového 

média. 

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

 Fungující servis pro školy na jedné straně, hodnocení zahraničních návštěvníků např. na populárním webu 

Tripadvisor na straně druhé potvrzují, že projekt plní jak vzdělávací, tak popularizační funkci.  

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

Žádost je zpracovaná detailně a precizně. Jen v části B1 je podpora 1.700.000,- uvedena v souvislosti 

s touto, nikoli předchozí výzvou – matoucí, ale naštěstí srozumitelný omyl.  

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

Srozumitelný a přiměřený.  

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

Problémy s prostory (které byly v minulém hodnocení Fondem hodnoceny jako rizikové) se podařilo vyřešit 

způsobem, který je udržitelný. Zachování místa v centru je navzdory nákladům smysluplné a pro přilákání 

zahraničních návštěvníků zásadní.  

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

Vysoký. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Celoroční činnost filmového muzea NaFilm v Mozarteu 
2021/2022 

Evidenční číslo projektu 3754/2020 

Název žadatele NaFilm 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Celoroční činnost institucí – dvouletý grant 

Číslo výzvy 2020-5-2-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 27.6.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Když před lety filmové muzeum NaFilm začínalo jako studentský projekt, sotva se dalo tušit, jaká bude jeho 

budoucnost, zvláště za dnešních přelétavých možností uplatnění jeho iniciátorů. Ani celkem už čtyři lokace, 

v nichž muzeum našlo útočiště, nevěstily mnoho trvalého, jakkoli hned od roku 2016 SFK jeho myšlenku 

oceňoval a podporoval. Dnes se zdá, že překonávání překážek tým tvůrců spíš zocelilo než rozdělilo a že 

idea, za kterou by člověk čekal daleko víc iniciativu státu než soukromníků, nabyla už zcela přesvědčivé a 

stabilní podoby, přitom ale otevřené dalšímu rozvoji. 

 

V atmosféře jednání o půlbilionovém státním schodku je útěšné si přečíst, jak  je argumentačně i fakticky 

vyztužena žádost o nepatrný zlomeček takové částky, jak se tu zvažují  na lékárnických vahách vzdělávací 

a propagační cíle instituce s jejími možnostmi komerčními. K těm patří samo médium filmu, vzniklé kdysi 

jako vizuální a pouťová iluze a atrakce a dodnes nic z této přitažlivosti neztrácející, naopak novými 

technologiemi ještě získávající. Patří k nim však i dnešní neobyčejně šťastné umístění muzea v samém 

centru metropole, na křižovatce cest zájemců a návštěvníků domácích i zahraničních. To je doslova zlatá 

hřivna právě pro takový podnik a jeden z důležitých předpokladů zájmu nejen laické veřejnosti, ale i 

odborníků, kteří zde mohou nacházet živý prostor vlastních aktivit i komunikace s veřejností. 

 

Předložený projekt odpovídá výzvě SFK  na sloučení dílčích aktivit muzea, jejichž jednotlivá dřívější 

podpora je v popisu projektu vypočtena. V žádosti a ve finančním plánu se ovšem uvádí nyní požadovaná 

částka ve výši 2 200 000 Kč, v popisu 1 700 000 Kč, i ta ale přesahuje částku v této výzvě alokovanou. 

Stálou podporu si nicméně NaFilm rozhodně zaslouží. 

 

Udělení podpory                                                                                Doporučuji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 
Idea filmového muzea prošla za pětiletku svého rozvoje lázní praxe i několika nových začátků, dá se tedy 
říci, že cestou pokusů a omylů dospěla až k nynějšímu konceptu, který usiluje o sloučení poznávacího, 
vzdělávacího a propagačního zaměření na film a českou kinematografii se soudobým interaktivním a 
herním pojetím. To z historie média a konkrétní tvorby snímá už antikvární poučovatelské postupy a 
zapojuje do zábavné cesty k nim snad všechny věkové skupiny návštěvníků.   
 
Cesta od „báječných mužů s klikou“ až po svět rozšířené reality je zároveň nenápadnou cestou k mediální 
gramotnosti, k pěstění mezioborových kontaktů, k hledání nových muzejnických postupů, k dialogu se 
zahraničními institucemi. V neposlední řadě by se prostor muzea mohl stát místem setkávání profesionálů 
a ohniskem  dalších aktivit, které se ovšem zřejmě až s trvalou podporou daří převést z dobrovolnické 
práce na placenou profesionální. 
 

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

 
Triumvirát zakladatelů filmového muzea NaFilm Terezie Křížkovská – Adéla Mrázová – Jakub Jiřiště je sice 
stále ještě triumvirátem studentským, jeho vypočtené praktické zkušenosti počínaje říjnem 2012 přesahují 
ale zjevně už teď horizont pouhého teoretického studia a přípravy. Jejich profesní životopisy dokládají u 
každého z nich vícestranné dispozice a konkrétní průpravu právě pro takový projekt, za kterým teď stojí. 
Ocenit je třeba především altruistické pojetí konceptu filmového muzea, které zpočátku vypadalo jako zcela 
donkichotský nápad, dnes má však už reálnou podobu a zároveň si ve výhledech a iniciativách tvůrců 
zachovává široké potence dalšího rozvoje. Nezanedbatelný je i širší provozní tým  a schopnost za pochodu 
překonávat překážky, spojené zejména se změnami umístění muzea. Nic z toho agilitu zúčastněných 
nezlomilo a zdá se, že teď, s umístěním v Mozarteu, nastává konečně možnost všestranné expanze. 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Přínos projektu přinejmenším pro českou kinematografii je dán ze samotné jeho definice. Zachovává 
paměť  na vznik a vývoj kinematografie jako uměleckého druhu a informačního média, informuje o jeho 
technické podstatě i kreativních možnostech, od kutilských počátků vede až k současným technologickým 
vymoženostem a obojí propojuje ve vzájemné objevné interakci, na kterou pak navazuje aktivní interakce 
divácká. Divákovi tedy nabízí moderně koncipovaný vhled do dějin média, kombinovaný s konkrétními 
vstupy do jednotlivých etap vývoje domácí kinematografie. Obojí se odehrává v kontaktu s inspirativními 
možnostmi podobných zahraničních institucí a zajisté i s ohledem na to, čím může být český film zajímavý 
nejen pro českého, ale i zahraničního návštěvníka. Aplikuje pohled dozadu i dopředu a právě tím poskytuje  
prostor i pro současnost, pro doprovodný program v podobě edukativních programů i profesních akcí. 
 

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

 
Žádost je vypracována s nesporným entuziasmem, daným dozajista alespoň dočasnou jistotou, že 
vynaložená letitá práce došla naplnění umístěním muzea v Mozarteu. Smlouva uzavřená na pět let a 
předjednané prodloužení skýtají projektu konečně stabilitu a umožňují mu rozvinout všechny možnosti v 
něm obsažené. Právě to žádost zrcadlí, a to až v marnotratném výčtu všeho toho, čím muzeum už je a čím 
by mohlo být. Nic z toho se mi však nezdá být pouhým fantazírováním, nýbrž realistickou vizí rozvoje v 
dalších letech, postavenou na mnohostraných aktivitách vedení muzea. Málokdy se člověk setká s tak 
podrobnou verbalizací budoucích záměrů, aniž by přitom měl pocit jen planého řečnění. 
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5 Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Rozpočet na dva roky činí 12 500 000 Kč, jak ale vyplývá z jednotlivých položek, nepracuje se tu nikde s 
přemrštěnými nároky, nýbrž spíše s částkami, s nimiž se vesměs v kultuře „tak nějak“ počítá. To pokud jde 
o osobní náklady, pokud jde o samotný provoz instituce, zdá se mi rozpočet také realistický, i když bych 
přivítal jeho podrobnější rozpis. Projekt podle mého soudu naplňuje ideálně samou svou podstatou 
zejména první cíl výzvy. Svým stabilním působištěm má však právě teď nakročeno i k naplnění toho 
druhého vytvářením profesního debatního zázemí a vzdělávacími programy pro budoucí filmové diváky i 
filmové pracovníky. 
 

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

 
O stávající podobě muzea i plánovaných inovacích informuje Výstavní libreto muzea NaFilm. V první části 
vychází z nynější interaktivní a nadgenerační podoby stálé expozice, dočasných výstav a doprovodných 
programů. Ve druhé části zaměřené na léta 2021–2022 představuje nové instalace ve stálé expozici, její 
úpravy, zapojení rozšířené reality a nové dočasné výstavy (čs. filmový exil 20. století, Stanley Kubrick). Ze 
všech těchto plánů vyplývá další akcent na moderní výstavnické postupy a technologie, odpovídající 
nárokům zejména návštěvníků mladší generace, dále snaha přiblížit domácímu návštěvníkovi i nejnovější 
technologické postupy a naopak zahraničnímu turistovi představit nadčasové a nadregionální vrcholy české 
filmové tvorby. To všechno umožní stávající stabilní umístění muzea i jeho potencionální prostorové 
rozšiřování. Pokud jde o komunikační strategii, vypočítává žádost takové množství způsobů realizace, až 
bych se bál, aby nad nekomerčním a vzdělávacím posláním instituce nezvítězilo její pojetí jako pouhé 
turistické atrakce na způsob muzea voskových figurin a otrlého denního provozu. 
 
 

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

 
Domnívám se, že kredit žadatele určuje jeho dosavadní vytrvalost ve spění za vytčeným cílem, schopnost 
překonávat překážky, odvaha po čtvrté začít znova a nehroutit se, nalézat stále nové způsoby řešení a 
rozvoje, nacházet nové spolupracovníky. Neznám osobně nikoho z týmu, ale i jazyk žádosti, způsob 
sebeprezentace, výčet aktivit, kontaktů a zájmů svědčí o nikoli jednosměrném pojetí muzea, nýbrž o jeho 
kontextuálním zasazení do širších kulturních, společenských a politických dějin. To je v souladu s cílem 
instituce vychovávat mimo jiné návštěvníky zejména mladší generace k základní mediální gramotnosti a 
kritickému myšlení, ty starší pak uvádět nenásilně do světa soudobého kreativního myšlení a tvorby. Líbí se 
mi akcent na rodinou a mezigenerační sounáležitost, jakož i ohled na diváka domácího i zahraničního a 
věřím, že si žadatel dokáže i nadále udržet ten správný poměr mezi komerční přitažlivostí a nekomerční 
podstatou. 
 


