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Expertní analýza 
 

Název projektu Move It On 

Evidenční číslo projektu 3047/2019 

Název žadatele DOK.Incubator z.s. 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

Číslo výzvy 2019-6-1-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 13.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Move It On je sérií tří jednodenních vzdělávacích akcí pro filmové profesionály, zaměřených na marketing 
dokumentárních a hraných artových filmů. Hlavní princip programu spočívá v propojení marketingových 
expertů z mimofilmových komerčních oborů s osvědčenými filmovými lektory a s filmovými profesionály 
pracujícími na svých projektech. Pořadatelé akcí předpokládají, že v době odklonu mladších diváckých 
skupin od tradičních mediálních forem může k posílení marketingového potenciálu menšinové filmové tvorby 
pomoci know-how z oblasti velkých komerčních značek. Toto know-how nechtějí prezentovat teoreticky, ale 
prostřednictvím lektorů přenášet do procesu vývoje konkrétních projektů. První ročník se zaměří na české 
tvůrce s projekty podpořenými Státním fondem kinematografie, v dalších předpokládaných ročnících plánuje 
tým DOK.Incubator rozšířit záběr i partnery v podobném duchu jako ve svém hlavním workshopu. 
 
Řešitelský tým má úctyhodné mezinárodní kontakty, renomé a zkušenosti v oblasti workshopů pro 
dokumentaristy, ale nemá srovnatelné zázemí v oblasti hraného filmu. Rozdíl mezi oběma obory a mezi 
metodami marketingu, které používají, žádost o grant nekomentuje. Rozpočet projektu je na poměry 
standardních konferencí podobného rozsahu v ČR poměrně vysoký, což není dáno oprávněnými nároky na 
honoráře špičkových lektorů, ale spíše rozdělením akce do tří jednodenních „konferencí“ se třemi 
samostatnými výběrovými koly. Žádost tento krok nijak neodůvodňuje, přitom vícedenní konference pro 
praktiky nejsou ničím výjimečným, zvláště pokud jejich části využívají totožné sestavy lektorů. Je možné, že 
takovéto rozdělení má vážné důvody, ty by ovšem měly být Fondu vysvětleny. Pojmenování série přednášek 
a workshopů se vstupem omezeným pro platící aktivní účastníky (většinou s vlastními projekty) zcela 
neodpovídá kategorii konference. S ohledem na vysoký podíl veřejného financování v rozpočtu by podle 
mého názoru měla být alespoň úvodní přednáška každého dne otevřena širší odborné veřejnosti.  
 
I přes tyto dílčí kritické výhrady projekt doporučuji k udělení podpory. Cíle, metoda i výběr hostujících 
přednášejících a lektorů velmi dobře míří na zásadní problémy domácího a evropského filmového průmyslu 
(nedostatek know-how v oblasti marketingu, nedostatečný důraz českého i evropského filmu na 
marketingové aspekty projektů ve fázi vývoje). Projekt splňuje kritéria výzvy a má potenciál posílit uplatnění 
českých filmů na mezinárodním trhu.  

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. Odborná kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Vysoká odborná kvalita projektu vychází z dlouhodobých zkušeností organizačního týmu DOK.Incubator, 

který od roku 2012 úspěšně pomáhá dovyvinut, sestřihat a marketingově uchopit umělecké dokumentární 

filmy z celého světa. Téma marketingu artových filmů je vysoce potřebné a aktuální – zvláště s ohledem na 

nerozvinutost a chronické podceňování tohoto oboru v ČR. Vzdělávací akce Move It On má potenciál 

významně pomoci k lepšímu brandingu, diváckému zacílení a vizuální identitě artových hraných a 

dokumentárních českých filmů na mezinárodním poli. Svou metodou přenosu know-how z komerční sféry 

velkých značek do artového filmu je originální a inovativní. Bylo by dobré, kdyby workshopy také položily 

důraz na rizika, která s tímto přenosem mohou souviset (např. ve smyslu uměleckých kompromisů, ztráty 

autenticity apod.). Forma a organizační uchopení akcí je účelná, ke zvážení je úprava rozdělení na 3 

jednodenní akce s ohledem na to, že sestava hlavních lektorů zůstává stejná (Freddy Neumann, Sigrid 

Dykjaer, Angus Finney). 

Projekt naplňuje záměry organizátorů, má potenciál navazujících aktivit (mezinárodní edice téže akce) a 

naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

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

Garanci vysokého mezinárodního renomé a praktických zkušeností řešitelského týmu dávají úspěchy 

běžícího projektu DOK.incubator. Zahraniční hosté a lektoři patří ke špičce ve svých oborech, 

předdefinované skupiny účastníků jsou vybrány se znalostí situace v českém filmovém průmyslu. 

 

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

Projekt má vysoký potenciál oslovit české filmové tvůrce a producenty i zástupce podpůrných institucí, ale 

lze předpokládat, že při přípravě prvního ročníku bude muset oslovovat jednotlivé účastníky individuálně. 

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

Dokumentace žádosti je přehledná a úplná. 

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

Rozpočet a finanční plán jsou transparentní, logické a odpovídají záměru, vícezdrojové financování je 

doloženo. V kategorii cestovních nákladů by mohlo dojít k úsporám, pokud by akce nebyly rozděleny do 3 

jednodenních „konferencí“. 

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

Realizační plán je jasný, propracovaný, realistický a má přesně zacílenou komunikační strategii.  

 

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

Dosavadní kredit žadatele je velmi vysoký s ohledem na úspěchy DOK.incubator. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Historie českého filmu pro děti 1945-1992 

Evidenční číslo projektu 3059/2019 

Název žadatele NFA 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

Číslo výzvy 2019-6-1-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 16. července 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Cílem projektu – připravovaného Národním filmovým archivem – je zpracování historie 
českého filmu pro děti od roku 1945 do roku 1992 formou tištěné monografie. Časové 
omezení chystané knihy má svou logiku: v poválečném roce 1945 byly položeny základy pro 
soustavnější rozvoj žánru, v roce 1992 u nás definitivně skončil státní filmový monopol.  
Projekt spočívá v mnohavrstevném zmapování žánru dětského filmu, o němž dosud chybí 
komplexní reflexe. Film pro děti byl ve své době stěžejním segmentem české filmové tvorby. 
Patřil k nejúspěšnějším vývozním artiklům, který tuzemskou kinematografii kvalitně 
reprezentoval v zahraničí.  
 
Rozsáhlý a dlouhodobě rozvíjený projekt vytěží rozličné zdroje: autoři budou pracovat s 
archivními prameny, konkrétně s dokumentací Československého státního filmu uložené v 
Národním filmovém archivu, Archivu Barrandov Studio a.s a dalších institucí. Další klíčovou 
inspirací pro text monografie budou tištěné prameny, tedy domácí a zahraniční publikace o 
filmech pro děti a mládež i novinové a časopisecké stati na toto téma. Popsány a 
interpretovány budou rovněž konkrétní filmy pro děti uložené ve sbírkách NFA. Projekt 
počítá i s využitím tkzv. „orální historie“, tedy se zpracováním podrobných ústních rozhovorů 
s vytipovanými pamětníky. 
 
V českém prostředí jde o první novodobý žánrový výzkum v obdobném rozsahu. Finálním 
produktem bude odborná publikace věnovaná historii českého filmu pro děti. Projekt je 
užitečný pro profesionály i laiky, doporučuji podpořit, byť v redukované výši (viz bod č.5).  
  

 

 

 

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. Odborná kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Obsáhlé a podrobné zmapování žánru české kinematografie pro děti je nanejvýš užitečné 
a smysluplné. Tematická osnova projektu je vynalézavá: těží z moderních historiografických 
trendů a slibuje reflexi dotyčného žánru z rozličných úhlů.  
 
Autoři chtějí zkoumat prvek dobrodružnosti ve filmech pro děti, včetně jeho přesahů i 
dobových ideologických deformací. Dalším zásadním hlediskem chystané práce je reflexe 
tvorby pohádek – těch klasických i těch moderních a netradičních, souvisejících s renesancí 
české kinematografie v 60. letech. Jiným klíčovým tematickým okruhem bude 
tkzv.“problémový film“, tedy psychologická dramata o dětech a mládeži, v nichž se ve 
zmíněném, relativně svobodném údobí tuzemské kinematografické tvorby uplatňovaly 
kritičtější pohledy na současnost.  
 
Výsledná publikace představí rovněž nejvýznamnější a nejplodnější tuzemské autory, jež 
se tvorbě filmů pro děti věnovali systematicky: přiblíží například osobnosti režisérů Věry 
Šimkové – Plívové, či Josefa Pinkavy.    

 

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

 
Projekt má seriózní a kompetentní autorské zázemí. Jeho hlavním řešitelem je Mgr. 
Lukáš Skupa. PhD., který se problematice filmů pro děti dlouhodobě věnuje. Odborný 
dohled nad výsledky výzkumu a nad realizací zmíněné publikace zajistí doc. Mgr. Lucie 
Česálková, PhD., která je garantkou projektu za Národní filmový archiv.  

 
Jmenovaní badatelé svou invenci a publicistické schopnosti prokázali mimo jiné svými 
příspěvky do periodik Cinepur a Iluminace. Lukáš Skupa spolupracoval rovněž s různorodými 
festivaly, například s LFŠ Uherské Hradiště, či s MFDF v Jihlavě. Lucie Česálková je 
autorkou oceňované monografie Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let. Oba 
renomovaní autoři se společně podíleli na publikaci Vadí – Nevadí sondující fenomén 
cenzury v české kinematografii šedesátých let. 

  

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

 
Odborná publikace, jejíž vydání se chystá na rok 2022, znamená výrazný přínos pro českou 
filmovou vědu i pro poučené laiky. V případě, že se připravovanou monografii podaří napsat 
srozumitelným jazykem (a opatřit ji eventuálně atraktivní fotodokumentací!), mohla by 
oslovit i širší čtenářskou obec. Předpokládat, že se stane masově prodávaným bestsellerem, 
je ovšem iluzorní, což je jeden z důvodů legitimnosti její podpory. 
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Mezinárodní přesah projektu je – vzhledem k jeho specifičnosti a teritoriální výlučnosti – 
omezený. Ani on však – v případě předpokládaného anglického resumé – není vyloučený. 
Chystaná monografie by se nicméně mohla stát jednou z kvalitních vizitek systematické 
práce NFA v publikační sféře. Mohla by přispět k popularizaci činnosti této renomované 
české instituce v nadnárodním měřítku.     

 

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

 
Obsáhlá žádost, pod níž je podepsán ředitel NFA Michal Bregant, je kvalitně vypracovaná i 
přehledně rozčleněná, místy je však psána trochu krkolomným jazykem. Podrobně přibližuje 
charakter a strukturu připravované monografie, upřesňuje její historiografická a estetická 
východiska a naznačuje rovněž její smysl a přesahy. Obsahuje osobní profily klíčové dvojice 
autorů projektu (Lukáš Skupa a Lucie Česálková) i detailní přehled činnosti NFA, který tuto 
jedinečnou publikaci připravuje. Pro adekvátní posouzení je tudíž zcela dostatečná. 
    

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

 
V žádosti se výslovně uvádí, že „financování projektu bude zajištěno z vlastních zdrojů a 
obchodních výnosů NFA“. Požadovaná částka (230.000,-- Kč), jež tvoří téměř 80% 
plánovaného rozpočtu, je ale s tímto tvrzením v příkrém rozporu. Z uvedené, relativně 
skromné položky na celkové výdaje (cca 289.000,-- Kč) je částka cca 175.000,-- určena na 
osobní výdaje, což chápu jako platby honorářů pro externisty (Lucie Česálková je 
zaměstnankyní NFA). 
 
Domnívám se, že alespoň část této částky by měl uhradit NFA. Cesta vícezdrojového 
financování je u podobných nekomerčních monografií spletitá a nevděčná. Renomovaná 
instituce NFA by se však o tento způsob měla alespoň pokusit, třeba spoluprací se sponzory 
v řádu desítek tisíc Kč. Mapování dějin specifických žánrů a jejich publikační zpracování 
patří k základním úkolům NFA. Žádost o bezmála osmdesátiprocentní podporu 
předloženého projektu je proto absurdní. Kvůli originálnosti a prospěšnosti 
připravované monografie navrhuji její podporu v redukované výši (cca 100.000,-- Kč).   
 

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

 
Strategie příprav a časový rozvrh projektu jsou velkorysé a důvěryhodné: poskytují 
dostatek času na jeho kvalitní zvládnutí. Realizace výzkumu proběhne od letošního 
prosince do října roku 2020. Období od listopadu 2020 do října 2021 je vyčleněno na vznik 
textu publikace a na konzultace autora s odborným redaktorem a editorem. V údobí mezi 
listopadem 2021 a březnem 2022 proběhnou finální redakce a editace připravované 
monografie. Komunikační a marketingové strategii se žádost nevěnuje. Omezuje se na 
podrobný popis projektu a jeho autorského a publikačního zázemí. 
 

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

 
Nesporný kredit žadatele (NFA) i autorů projektu (Lukáš Skupa a Lucie Česálková) jsem 
popsal výše.. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Historie českého filmu pro děti 1945-1992 

Evidenční číslo projektu 3059/2019 

Název žadatele NFA 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

Číslo výzvy 2019-6-1-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 17. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Precizně promyšlený a detailně připravený projekt s filmově-historicky smysluplným a společensky 

relevantním záměrem se věnuje dosud hloubkově neprobádané a nepopsané části české kinematografie – 

filmu určeného dětem.  

 

Metodologicky důsledně dizajnovaný výzkumný záměr jasně vymezuje jak oblasti bádání a klíčové 

perspektivy, tak zkoumané otázky, a také prameny a zdroje, s nimiž bude pracovat. Hlavním řešitelem je 

zkušený badatel Lukáš Skupa, který se již oblasti filmu pro děti věnoval. Ukázkově vypracovanou žádost 

podává klíčová výzkumná organizace NFA. Dílčí nejasnost v kompetencích ve vztahu k rukopisu (výstupu 

projektu), a na ní navázané dvě položky v rozpočtu, je dotazována dále. Harmonogram je nastavený 

realisticky a rozpočet je celkově spíše nízký. 

 

Doporučuji projekt k podpoře v plné výši.  

 

 

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. Odborná kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Výzkumný projekt zaměřený na film pro děti v období let 1945–1992 je ukázkově připravený. Dizajn 

výzkumu má jasně stanovené smysluplné a dostatečně přesné výzkumné otázky, odůvodněné období (i 

když zde bych z hlediska odborného čtenáře v rukopisu uvítala shrnující kapitolu, která by film pro děti, 

jakkoliv početně malý či téměř neexistující v období první, druhé republiky a během protektorátu, popsala), 

jasně definované prameny a zdroje a vědeckou metodologii.  

Výhodou výzkumu je, že ho provádí badatel, který se už tématu věnoval v rámci svých studií, zmapoval 

dílčí témata, která také zpracoval jako text. Podle dizajnu a celkového plánu se jeví realistické, aby ve 

vymezeném čase proběhl opravdu zevrubný a do velké míry vyčerpávající výzkum tohoto dosud 

neprobádaného a v české kinematografii nepopsaného fenoménu.  

Metodologicky projekt využívá vědeckých směrů, které jsou relevantní, a zároveň umožňují pokrýt téma 

zevrubně a analyticky. Tři oblasti, resp. perspektivy, skrz něž se badatel na předmět zájmu dívá, jsou 

stanoveny účelně: zahrnují jak soustředění na samotná díla, tak jejich výrobní podmínky a okolnosti jejich 

vzniku, a zahrnou také společenský kontext a politické a sociální mechanismy vlivu společnosti na tuto část 

kinematografie a obráceně. Výzkum pracuje s v žádosti podrobně specifikovanými a relevantně a zjevně 

poučeně zvolenými prameny i sekundárními zdroji, samozřejmě s filmy, a také rozhovory s pamětníky. 

Žádost neuvádí předběžný či výchozí seznam pamětníků pro orálně-historickou část. Je jasné, že jména 

pamětníků budou vyvstávat i během výzkumu, avšak vzhledem k autorově zájmu o oblast jistě alespoň 

prvních několik jmen je už známých. Celkově však precizně vypracovaný seznam pramenů a zdrojů 

ukazuje vhled do oblasti a zároveň profesionální přístup k výzkumu. 

 

Nejasnost mám pouze u práce s rukopisem, a to při pozici odborný redaktor vs. editor textu. Žadatel jejich 

práci neupřesňuje, a tak není jasné, co je vlastně koho náplní, resp. se tato práce jeví být zdvojená. 

Odborník posuzuje odborné argumenty, jejich srozumitelnost, relevantnost k aktuálnímu diskurzu, zda jsou 

dostatečně opřená o fakta, jak pracují s interpretací, obsahovou logiku i koherenci textu. Výsledkem je buď 

(1) odborný posudek anebo (2) podrobně okomentovaný rukopis včetně návrhů změn (prakticky řádková 

redakce). Editor uváděný v této žádosti se pravděpodobně zaměřuje na stylistiku a formální stránku textu; 

dělá tzv. řádkovou redakci (úpravy od úrovně slov po úroveň odstavců a kapitol, posuzuje i členění, tok 

textu, srozumitelnost formulací; pokud tedy tuto práci již nedělal odborný redaktor – varianta (2) výše 

popsaná). Součástí této práce pravděpodobně (?) u žadatele není jazyková korektura (zaměřená na 

gramatiku, interpunkci). Anebo žadatel jazykovou korekturu vnímá jako součást editace textu? Není to ze 

žádosti jasné. Dělá řádkovou redakci teda „editor“ anebo „odborný redaktor“? V každém případě neumím 

najít takový výklad těchto dvou pozic, aby byla oprávněná položka v rozpočtu (u každého z těchto 2 lidí 200 

hodin po 200 Kč). Standardní cena za odbornou redakci (popsaný případ 2, tedy včetně řádkové) je ca. 80-

120 Kč/Nstr. (vyšší sazby z intervalu ve výjimečných a nestandardních případech), a to v případě, kdy 

odborný redaktor dělá řádkovou redakci (a po jeho práci pak následuje jazyková korektura). Standardní 

cena za řádkovou redakci je ca. 70-90 Kč/Nstr. (bez jazykové korektury). Každý nakladatel má svůj 

workflow s možnými jemnými odchylkami v názvosloví pozic. (Připravovaný rukopis by však musel mít 400-

500 Nstr., aby uvedená suma u jedné pozice dávala smysl, a stejně by byla položka v rozpočtu zdvojená.) 

Nicméně pokud se oprostím od individuálního workflow, lze se vztáhnout ke standardům. Pro kvalitní práci 

s textem je potřeba jeho odborné a stylistické čtení a jazyková korektura – ať už tato 3 čtení vykonávají 3 

anebo 2 osoby (varianta workflow, kde odborný redaktor dělá řádkovou redakci). Bylo by potřeba, aby 
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žadatel svůj záměr (v rozpočtu vztáhnutý k nemalé položce 80 tis. Kč) zde podrobněji vysvětlil (každý 

z těchto honorářů je také vysoký v relaci k ohodnocení práce hlavního řešitele). 

 

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

 

Hlavní řešitel Lukáš Skupa je zkušeným badatelem. Je také autorem knihy zabývající se cenzurou v čs. 

filmu 60. let 20. století a na poválečné období české kinematografie se specializuje. Garantem výzkumu za 

žadatele je doc. Lucie Česálková s rozsáhlými badatelskými a publikačními zkušenostmi a rovněž 

specializací na dějiny české kinematografie. Vzhledem k autorově zájmu o zkoumanou oblast je podle 

mého názoru dostatečné, že výzkum provádí jeden hlavní řešitel s pomocí rešeršéra. Projekt končí 

redakčně upraveným rukopisem – odbornou redaktorkou bude rovněž L. Česálková. Personální obsazení 

projektu je nanejvýš relevantní a odborně vynikající. NFA zajišťuje projektu zázemí nejvýznamnější filmové 

archivní instituce v zemi. 

 

 

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

 
Jedná se o dosud neprobádanou a v české kinematografii nepopsanou oblast, která má ale zásadní význam 

v rámci českých kulturních dějin. Výzkumný důraz (jeden z) na kulturní a společenský rozměr je jedním 
z největších přínosů projektu. Z širšího hlediska má smysl samozřejmě vůbec badatelsky kvalitní zpracování a 
popsání této nezanedbatelné oblasti české kinematografie. Předmět zájmu a autorův srozumitelný rukopis 
navíc podle mého názoru zakládají potenciální atraktivitu i pro čtenáře z řad širší veřejnosti.  

 

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

 

Žádost byla vypracovaná kompletně. Drobná (spíše formální) nesrovnalost je v pojmenování délky projektu 

(výzkum nebude trvat celé tři roky). Jinak jsou uvedené informace konzistentní a vyčerpávající. 

Výzkumný záměr předložený v této žádosti je vypracovaný vzorově. 

 

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

 

Rozpočet je srozumitelný a celkově adekvátní. Otázky k ř. 05-11 a 05-12 viz výše. Otázkou pro mě byla 

doprava. Domnívám se, že jde nejen o uznatelný, ale i o nevyhnutný náklad. Neodráželo by realitu a bylo 

by diskriminační pracovat s předpokladem, že všichni badatelé žijí v Praze, kde sídlí nejdůležitější 

instituce, které potřebují ke své práci. Za klíčové naopak pokládám podporu badatelů sídlících a 

působících v regionech, a tedy náklady na dopravu jsou zcela oprávněné. Položku osobních nákladů na 

hlavního řešitele pokládám na spodní hranici přiměřenosti (hodinová sazba je standardní až nižní a počet 

hodin znamená 12,5 týdne plné práce, resp. adekvátně přepočtenému zkrácenému úvazku, což se 

vzhledem k šíři záběru výzkumu a zároveň nutnosti napsat text, jeví jako podhodnocené. 200 Nstr. textu 

by mělo znamenat honorář minimálně 50.000 Kč. To znamená, že na samotný výzkum zůstává 75 tis. 

Kč, a to je podle mě nízká částka.  

 

Vzhledem k nízké částce pro badatele, a naopak pravděpodobně zdvojené anebo nadhodnocené částce za 

práci s textem mi však celkový rozpočet vychází jako přiměřený. 

 

Finanční plán nepočítá s jiným zdrojem financování, než je žádost a dofinancování z vlastních zdrojů. Státní 

fond kinematografie je (vedle GAČR) opravdu jedinou neakademickou institucí schopnou významně 

financovat výzkum v oblasti kinematografie. Otázkou (i pro mě) je, zda by NFA neměl vyčíslovat 

v žádostech svůj věcný vklad do výzkumu a publikací (který je i v případě tohoto projektu nemalý; podle 

mého názoru by měl) – to je však otázka přesahující tuto žádost a spíš principiální. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Konference Cinema Czech 2020 – vzdělávání kinařů v 

oblasti dramaturgie, marketingu, technologií a nových 

trendů v kinematografie  

Evidenční číslo projektu 3063/2019 

Název žadatele Unie digitálních kin z.s. 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Konference a výzkum v oblasti filmové vědy 

Číslo výzvy 2019-6-1-6  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jindřiška Bláhová 

Datum vyhotovení 14. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Předmětem žádosti o dotaci je dvoudenní sympozium věnované prezentaci novinek a trendů 
v oblasti technologií pro digitalizovaná kina či digitalizaci kin.  
 
Pozvaní hosté jsou z poloviny zástupci komerčních subjektů (Sony, Barco, Altei, Christie Digital 
atd), zbývající část hostů pak tvoří zástupci velkých českých distributorů, UFD, APK, SFK a Václav 
Marhoul.  
 
Akci pořádá Unie digitálních kin, která sdružuje kina a převážně komerční subjekty, jež se věnují 
technologickému a technickému zabezpečení digitalizovaných kin.  
 
Akce se koná již po několikáté. Podle žádosti se má letošní akce více posunout od čistě komerčního 
zacílení předchozích let, ke  vzdělávání kinařů v oblasti marketingu, dramaturgie, nových trendů 
v kinematografii.  
 
Vzdělávací, prakticky zaměřené akce, které rozšiřují a prohlubují schopnosti kinařů pracovat např. 
koncepčněji s českými filmovými tituly, jsou obecně v českém prostoru potřebné a důležité. 
Nicméně z popisu projektu a popisu přínosu dostatečně nevyplývá, že by v tomto ohledu byla akce 
skutečně koncepčně promyšlená. Zůstává stále podstatně orientovaná na prezentaci technologií a 
služeb komerčních subjektů.  
 
Nejedná se o typ konference, pro níž je výzva primárně určená. 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Předkládaný projekt zasahuje do důležité oblasti tuzemské audiovize – vzdělávání pracovníků kin v oblasti 

marketingu, dramaturgie, programu, nových trendů... Zvláště v ohledu práce s českými filmy je připravenost 

kinařů a jejich informovanost klíčová. Projekt v tomto ohledu přidává ale vzdělávání v navrhované podobě 

spíše přidává jako jakýsi apendix k již existující, dlouholeté struktuře komerční akce, která je zaměřená na 

prezentaci technologií a technologických řešení pro digitální/digitalizovaná kina.  

Popis žádosti i přínosu projektu jsou velmi obecné a ze žádosti vyplývá, že důraz zůstává na prezentaci 

komerčních subjektů a jejich produktů. Samotná vzdělávací část sestává z panelu dotace/fond, obecně 

nazvaného bloku školení/marketing, půlhodiny věnované filmové distribuci/managementu a čtvrt hodině 

věnované „konci programu“ v kinech. Z žádosti není přitom zřejmý konkrétní obsah a pojetí jednotlivých 

vzdělávacích bloků a tím pádem ani přínos pro cílové publikum (u některých je vymezeno vzhledem 

k tématu příliš málo času). Prezentace chystaných distribučních titulů českých distributorů bude s velkou 

pravděpodobností z větší části duplikovat již existující znalosti na straně kinařů - vzhledem k tomu, že jde o 

distributory věnující se většinou mainstreamovým titulům, o jejichž existenci kinaři již vědí z distribučního 

plánu a mají o ně většinou zájem. Akce tak zůstává stále spíše prezentací velkých komerčních subjektů.   

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Odborná kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Téma a náplň projektu nejsou zatím v této podobě zásadně objevné, jakkoliv jsou akce zaměřené na 

vzdělávání kinařů v oblasti dramaturgie, programu, marketingu zejména ve vztahu k české kinematografii 

pro české prostředí důležité. Projekt ve stávající podobě nenaplňuje dostatečně záměr organizátorů o 

edukativní rozměr akce. Má možný potenciál v dalších letech při promyšlenější vzdělávací koncepci 

nabídnout více. Otazník je nad plánovanými výstupy. Akce není akademická a soudě podle žádosti i 

profesního zaměření žadatelů se nejeví pravděpodobný plánovaný výstup „rukopis článku v odborném 

periodiku“.  

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

 

Řešitelé projektu jsou specialisté v oblasti profesionální audiovizuální a digitální techniky, často zaměstnaní 

ve firmách, které techniku a technologii pro kina dodávají a jsou uvedené jako jedni z účastníků akce. 

Pokud se akce koná již po několikáté, jsou ji organizátoři schopni v tomto ohledu realizovat. Nicméně, 

jejich profesní zaměření strukturuje a ovlivňuje podobu akce, která zůstává stále více komerčně 

orientovaná (ve smyslu propagace nových technologií, postupů, firem atd. v oblasti digitálního kina), 

avizovaný posun k většímu důrazu na edukativní rozměr v oblasti dramaturgie, marketingu atd. by 

vyžadoval zapojení dalšího člena týmu (minimálně v konzultační roli).  

 

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

 

Projekt je určený kinařům, provozovatelům a majitelům digitalizovaných kin, je zacílený dovnitř filmařské 

komunity poměrně úzce vymezené zájmem konkrétního podnikání. Jeho přesah mimo ni je v současné 

podobě minimální. Přesah pro širokou veřejnost ale v tomto případě není na překážku, protože akce je 

výrazně profesní a zpoplatněná pro účastníky se zájmem o informace, které nabízí. Přínos akce 

v současné podobě je hlavně „podnikatelský“ a technický – ve smyslu obeznámení účastníků/kinařů 

s novými technologiemi a fungujícími projekty v oblasti vybavení digitalizovaného kina. Zařazené 

vzdělávací bloky nejsou dostatečně specifikované a působí aktuálně spíše jako apendix než promyšlená 

integrální část projektu. 
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3. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost je formálně v pořádku, nicméně v hlavní projektové části a popisu přínosu je velmi stručná a to do té 

míry, že jde víceméně pouze o obecnou informaci, z níž není jasná koncepce ani to, jaký přesně bude 

mít akce skutečný inovativní přínos v oblasti vzdělávání. V tomto ohledu by měla být žádost konkrétní a 

detailní, aby bylo zřejmé, co jednotlivé panely/bloky/čtvrthodinky obnášejí a jak jsou koncipované. 

 

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

 

Celkový rozpočet projektu se zdá vyšší než by danému typu dvoudenní konference odpovídalo. Zatímco 

položka pronájmů prostor je víceméně v normě a položku pronájmu technologií je obtížné bez 

konkrétnějšího komentáře hodnotit, disproporcionální se zdá být položka stravné ve výši 230 000 Kč, 

která není dále vysvětlena. Aktualizace současného webu, který je přizpůsobený hlavně pro registrace na 

akci, by měla být méně nákladná, než je uvedená částka v rozpočtu, logičtější by bylo navýšit sumu 

alokovanou na propagaci akce k cílovému publiku. Projekt se neuchází o žádnou jinou veřejnou podporu, 

majoritní část financování jde na vrub žadatele (na akci platí účastníci registrační poplatek, který v roce 

2017, což je údaj přístupný na webu akce, činil 2999 Kč).  

 

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

 

Projekt dává jasnou představu o realizaci jen částečně. Na jednu stranu je zřejmé, že projekt bude sloužit 

jako propagace komerčních subjektů v oblasti technologií a techniky pro digitální / digitalizovaná kina, 

zde je struktura i náplň evidentní, na druhou stranu není z popisu úplně rozklíčovatelný nový edukativní 

záměr – co přesně budou jednotlivé bloky obsahovat, jaká je jejich koncepce, co je jejich cílem, co si 

z nich účastníci odnesou, jak takové informace přispějí k lepšímu programování/dramaturgii kina ve 

vztahu např. k české kinematografii a její propagaci. Časový harmonogram je zvládnutelný, komunikační 

strategie je logicky soustředěná na odborné kanály.  

 

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

 

Řešitelé projektu jsou odborníci v oblasti profesionální audiovizuální a digitální techniky, často zaměstnaní 

ve firmách, které techniku a technologii pro kina dodávají a jsou uvedené jako jedni z účastníků akce. 

Mají zkušenosti i z oblasti marketingu. Akci pořádají již po několikáté.  
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Konference Cinema Czech 2020 

Evidenční číslo projektu 3063/2019 

Název žadatele Unie digitálních kin 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 
v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

Číslo výzvy 2019-6-1-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Skupa 

Datum vyhotovení 14. července 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žádost se týká projektu Cinema Czech – konference s mezinárodní účastí zaměřující se na otázky filmové 

distribuce, která se má uskutečnit v březnu 2020 v Praze. Oproti předešlým ročníkům chtějí pořadatelé nově 

rozšířit program o vzdělávací, „nekomerční“ část cílenou na vedoucí a dramaturgy kin, promítače nebo 

marketingové pracovníky (workshopy o marketingu a dramaturgii kina, nových kino trendech, technologická 

školení apod.). 

 

Hlavní problém projektu nespočívá ani tak v základním záměru, který působí smysluplně, jako spíš v samotné 

žádosti, jež je v mnoha ohledech nedostačující pro náležité posouzení chystané akce. Přestože se 

konference uskuteční za víc než půl roku, dalo by se předpokládat, že když pořadatelé žádají o finanční 

podporu, budou už schopni předložit nějaké konkrétnější vize o své akci a také představit podobu nové 

„nekomerční“ části. Kromě pár obecných informací a několika výčtů jmen či institucí se však bohužel o celé 

konferenci nedozvíme nic moc konkrétnějšího a detailnějšího. 

 

S nedostatečně prezentovanou náplní projektu pak přímo souvisí i nemožnost zhodnotit přínos konference, 

posoudit položky v odevzdaném rozpočtu atd. V takovéto podobě podle mého názoru není možné doporučit 

udělení podpory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Udělení podpory                                                                                   NEDOPORUČUJI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Odborná kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Další ročník dvoudenní konference Cinema Czech, konané pravidelně od roku 2016, je naplánován na 

březen 2020. Z informací v žádosti lze usuzovat, že jde o insiderskou akci s účastí profesionálů 

zainteresovaných do oblasti distribuce, přičemž klíčovou částí programu je prezentace nových filmů, které 

se objeví v distribuci. Pro chystaný ročník se pořadatelé rozhodli rozšířit program o nekomerční část, 

složenou z přednášek a workshopů se zaměřením na marketing a dramaturgii kina, nové kino trendy či 

technologická školení. Za cílovou skupinu jsou označeni vedoucí pracovníci kin, promítači a technické 

profese v kinech, marketingoví a dramaturgičtí pracovníci kin. 

 

Samotný záměr je záslužný, ale to je téměř vše, co lze říct o akci, respektive o jejím nekomerčním přídavku, 

který by měl mít vzdělávací charakter. Projekt v předložené podobě není možné uspokojivě zhodnotit – 

žádost je v celé řadě aspektů zpracována ledabyle. Není například blíže specifikováno, jak bude probíhat 

ona nekomerční část, co přesně bude její náplní, kdo tyto workshopy povede apod. Chápu, že na přesné 

detailní informace může být brzy (struktura konference se prý každý rok mění podle zpětné vazby účastníků 

a jejich požadavků). Zároveň bych ale očekával, že organizátoři mají alespoň nějaký předběžný plán a 

konkrétnější představy, zvlášť když se ucházejí o finanční podporu.  

 

Jako ukázka náplně programu je do žádosti zkopírován loňský program konference. I ten je ovšem natolik 

obecný (suchý výčet jednotlivých bodů programu), že si o přínosu konference nebo úrovni jednotlivých 

příspěvků nelze udělat jasnější představu. Nic víc se nedozvíme ani z webu akce, na který je v žádosti 

odkazováno. S žádostí mohly být zaslány speciální přílohy, které by podrobněji přiblížily alespoň minulé 

ročníky konference a jejich výsledky. 

 

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

 

Jako hlavní organizátoři (a zároveň zakladatelé) konference jsou v žádosti prezentováni Richard Jejkal 

(místopředseda Unie digitálních kin a ředitel společnosti ALTEI), Miloš Tourek (mj. obchodní ředitel 

CinemaNext) a Petr Žůrek (předseda Unie digitálních kin). Všichni mají dlouhodobější zkušenosti v oblasti 

mediálních technologií či distribuce a svou akci jistě uspořádat zvládnou. 

 

Co se týče konference samotné – v žádosti je vyjmenováno více než 20 řečníků, mezi nimiž převažují 

zástupci distribučních společností či různých profesních / profesionálních institucí a společností s různými 

vazbami na oblast distribuce. Předpokládá se 150 až 200 českých a 20 až 30 zahraničních účastníků. 

Přitom není určeno, o jaké účastníky jde a zda je mezi nimi zahrnuta i veřejnost nebo právě zástupci kin, na 

které má cílit plánovaná nekomerční část programu. 
 
2 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

  
Na základě materiálů, které byly předloženy k posouzení, a vzhledem k tomu, že se konference koná 
pravidelně od roku 2016, se lze domnívat, že akce má svůj význam pro profesní komunitu vázanou na sféru 
filmové distribuce. Širší význam a přínos pro českou a evropskou kinematografii (byť se v žádosti píše o 
účasti zástupců devíti evropských států) si vzhledem ke zkratkovitosti poskytnutých informací netroufám 
posoudit. 
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3 Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Jak už vyplývá z jiných oddílů analýzy, informace poskytnuté ze strany žadatelů jsou velmi obecné a v řadě 

ohledů nepostačují k tomu, aby žádost mohla být zodpovědně posouzena. Jakkoli záměr organizátorů 

může být dobrý a potřebný, v žádosti svůj projekt prezentují nedostatečným způsobem. 

 

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

 

Rozpočet v celkové výši 574 000 Kč je kombinován z více zdrojů. Největší část tvoří samotný vklad 

žadatelské instituce, dílčí část pak zajišťují sponzorské příspěvky společností, které se akce samy účastní. 

Výše podpory požadované od SFK činí 150 000 Kč. Z žádosti nicméně není zcela zřejmé, na co přesně 

hodlají organizátoři tuto částku využít. Lze se jen domnívat, že právě na onu novinkovou nekomerční část 

programu? 

 

Vlivem obecných a přibližných údajů o projektu nelze přesně zhodnotit ani jeho rozpočet. Například finanční 

obnos pronájmu techniky pro realizaci projektu činí 150 000 Kč. Z dodaných materiálů však není zřejmé, 

jakou techniku, v jakém rozsahu a pro jaké účely si budou pořadatelé pro konferenci pronajímat. Komentář 

k rozpočtu v rámci žádosti je opět značně obecný a v podstatě jen opakuje informace obsažené jinde v 

žádosti. 

 

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

 
Žádost dává jasnou představu o realizaci, zaměříme-li se na termín konání, základní plán akce či časový 
harmonogram, který se s ohledem na typ a rozsah akce jeví zvládnutelný (počítá se s více než šesti měsíci 
na přípravu konference). O způsobu realizace se však znovu nedozvíme nic moc konkrétního (v případě 
institucionálního zázemí je například uveden výčet institucí a společností, aniž by bylo vyjádřeno, jak se 
zapojují do organizace). Stejně heslovitě je naznačena marketingová strategie (pouhý výčet webů, na nichž 
se předpokládá mediální prezentace akce). 
 

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

 

Unie digitálních kin funguje od roku 2008. Jde o dobrovolný profesní spolek, který si dle vlastní definice 

klade za cíl pomáhat vybudovat, rozvinout a stabilizovat systém digitálních kin v ČR. Konference Cinema 

Czech pořádá Unie od roku 2016 a jako stěžejní náplň své činnosti uvádí pomoc a poradenství kinům v 

problematice digitalizace. Této nabídky prý využila kina ve více než 60 českých městech. 

 

Stojí za to upozornit, že prezentace dosavadní činnosti žadatele, která je připojená k žádosti, má dataci 

2017. Je tedy možné, že aktivity UDK se od té doby rozrostly nebo zaznamenaly některé úspěchy. Z 

žádosti ani jejích příloh se to ovšem nedozvíme. 

 


