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Expertní analýza 
 

Název projektu Ženy o ženách. Intimita tvorby českého ženského 

filmového a literárního dokumentu 

Evidenční číslo projektu 3026/2019 

Název žadatele Wo-men s.r.o. 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 12.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt si svým rozsahem, nasazením řešitelky i vícezdrojovým financováním zaslouží uznání, respekt – i 

finanční podporu. Současně ale musím vznést výrazné námitky a v důsledku navrhnout financování 

v omezené výši.  

 

 Jedná se o prezentaci rozhovorů (jistě krácených, ale není jasné, podle jakých kritérií) s ženami různých 

profesí, ne výhradně s filmařkami, byť ty převládají. První pojítko je tedy genderové, druhé snad žánrové – 

dokumentaristický přístup, ale opět bez bližší definice a bez rovnoměrné role zájmu o „dokument“. 

K rozhovorům má být přidána pouze „krátká odborná studie“ – není specifikováno, jak krátká bude, ale sotva 

zajistí dostatečný odborný podklad, odpovídající mohutné materii přepsaných rozhovorů.  

Autorka se hlásí k určitému typu výzkumu. Pokud ovšem tento přístup metodologicky skutečně respektovala 

(což z ukázek není nijak patrné), ještě to tyto rozhovory nekvalifikuje pro knižní publikaci, spíš naopak: mají 

být základem výzkumu, jeho výsledky by měly být nabídnuty čtenáři, to ale autorka ve větším rozsahu 

neplánuje. Pokud to ale měla být série knižních rozhovorů, nabízejících čtenáři srozumitelně a čtenářsky 

přitažlivě podanou zkušenost ženských autorek s jejich profesí, pak hloubkové rozhovory nejsou tím 

nejlepším řešením.   

 

Na druhou stranu je nepochybné, že rozhovory mohou sloužit jako cenný informační zdroj (tedy spíše jako 

primární pramen, než jako výzkumně hodnotná práce) pro studenty i akademické pracovníky v oblasti 

filmové kultury, literatury, výtvarného umění, gender studies.  

 

S ohledem na zmíněné hodnoty a slabiny navrhuji projekt podpořit ve snížené výši. 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt si svým rozsahem, nasazením řešitelky i vícezdrojovým financováním zaslouží uznání, respekt – i 

finanční podporu. Současně ale musím vznést výrazné námitky a v důsledku navrhnout financování 

v omezené výši. Jedna rovina výhrad se týká objemnosti a tedy nutné nákladnosti publikace, která 

neodpovídá koncepční a výzkumné úrovni materiálu (k tomu viz bod 3). Druhá pak oné koncepční a 

výzkumné úrovni samotné. Jedná se o prezentaci rozhovorů (jistě krácených, ale není jasné, podle jakých 

kritérií) s ženami různých profesí, ne výhradně s filmařkami, byť ty převládají. První pojítko je tedy 

genderové, druhé snad žánrové – dokumentaristický přístup, ale opět bez bližší definice a bez rovnoměrné 

role zájmu o „dokument“ (zařazena je např. Marie Dvořáková). K rozhovorům má být přidána pouze „krátká 

odborná studie“ – není specifikováno, jak krátká bude, ale sotva zajistí dostatečný odborný podklad, 

odpovídající mohutné materii přepsaných rozhovorů. 

Autorka se hlásí k určitému typu výzkumu – feministický výzkum, využívající hloubkové rozhovory. Pokud 

ovšem tento přístup metodologicky skutečně respektovala (ukázky to neprokazují), nijak to tyto rozhovory 

nekvalifikuje pro knižní publikaci, spíše naopak: mají být základem výzkumu, jeho výsledky by měly být 

nabídnuty čtenáři, to ale autorka ve větším rozsahu neplánuje. Pokud to ale měla být série knižních 

rozhovorů, nabízejících čtenáři srozumitelně a čtenářsky přitažlivě podanou zkušenost ženských autorek 

s jejich profesí, pak hloubkové rozhovory nejsou tím nejlepším řešením.  

S ohledem na zmíněné hodnoty a slabiny navrhuji projekt podpořit ve snížené výši. 

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

Jednoznačně kvalitní, autorka je současně zkušená a úspěšná nakladatelka, také spolupráce s fotografkou 

Ditou Pepe je už osvědčená.  

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

 S ohledem na výše zmíněné otázky a problémy metodologické a obsahové je přínos pro akademický 

výzkum filmové kultury omezený. Na druhou stranu je nepochybné, že rozhovory mohou sloužit jako 

cenný informační zdroj (tedy spíše jako primární pramen, než jako výzkumně hodnotná práce) pro 

studenty i akademické pracovníky v oblasti filmové kultury, literatury, výtvarného umění, gender studies. 

Jako ústřední problém z této disproporce mezi akademickým přínosem a potenciální hodnotou rozhovorů 

vychází především ambice vydat rozhovory v podobě mnohasetstránkové publikace, přičemž absence 

vlastního výzkumu a těžiště v rozhovorech hovoří spíše pro prezentaci v podobě online databáze.  

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

 Žádost je úplná a srozumitelná. 

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

Rozpočet projektu, který je náročný na čas a má vysoce nastavené plány na grafickou kvalitu publikace, 

je velmi uměřený.  

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

 Projekt je realistický, časové nejnáročnější části jsou hotové, dokončení dle plánu reálné.  

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

Především nakladatelské zkušenosti žadatelky jsou přesvědčivé, má také dostatečné zkušenosti jako 

autorka i režisérka.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ženy o ženách 

Evidenční číslo projektu 3026/2019 

Název žadatele wo-men s.r.o 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 22. července 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Cílem projektu je realizace knihy rozhovorů s bezmála třiceti významnými českými 
dokumentaristkami – filmařkami i literátkami. Publikace Ženy o ženách, jejíž vydání ve 
vlastním nakladatelství wo-men připravuje Mgr. Barbora Baronová, zkoumá jejich životní 
peripetie i pracovní postupy: etická hlediska, volbu témat, problémy eventuální manipulace, 
procesy autorizace i vztahy s dokumentovanými osobami. Jednotlivé autorky na základě 
vlastních zkušeností reflektují rozmanité generační, metodologické i kreativní přístupy. 
Oslovené dokumentaristky prezentují různorodé způsoby, jak v kontextu českého dokumentu 
fungovat a tvořit. Jejich specifická ženská zkušenost nabízí unikátní perspektivu související i s 
historií tuzemské dokumentární tvorby.  
 
Výběr oslovených autorek je pestrý generačně i tematicky: patří do něj uznávané filmařky 
s  mnohaletými zkušenostmi (Třeštíková, Sommerová), dokumentaristky střední generace 
(Piussi, Počtová) i mladé filmařky s vyhraněnými postoji (Rychlíková), což slibuje 
pozoruhodné konfrontace. Unikátní bude vizuální podoba knihy, která by – stejně jako 
další tituly z nakladatelství wo-men – měla být výtvarně výjimečně propracovaná. „S ohledem 
na extrémní rozsah projektu je nutné využít specifické techniky výroby knihy, speciální papír, 
vazbu a přebalový materiál, které knihu doslova fyzicky odlehčí, aby byla pro čtenáře 
komfortní a dobře se s ní pracovalo,“ tvrdí autorka žádosti. 
 
Slibný projekt – nahlížející do tajemství zrodu nekomerčního literárního i filmového 
žánru – doporučuji podpořit. 
 
  
 

 

 

 

 

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) 

 
Připravovaná kniha by – vzhledem ke své pestrosti a obsáhlosti – mohla přinést cenné 
průhledy do dokumentaristické metodologie i praxe. Přiblíží osobnosti těchto českých 
filmařek a literátek: Hana Pinkavová, Marie Dvořáková, Blanka Kirchner, Marika 
Pecháčková, Pavla Frýdlová, Petra Dvořáková, Zuzana Piussi, Blanka Zubáková Jedličková, 
Libuše Rudinská, Alena Wagnerová, Tereza Tara, Dana Musilová, Martina Malinová, Helena 
Třeštíková, Michaela Banzetová, Jana Počtová, Dagmar Steinová, Linda Kallistová Jablonská, 
Eleanore Rasmussenová, Apolena Rychlíková, Olga Sommerová, Viola Ježková, Zuzana 
Kirchnerová, Gabriela Kontra, Kateřina Kačerovská, Zuzana Štefková, Judita Matyášová a 
Petra Procházková a Marcela Linková. 
 
Žádost obsahuje ukázky ze čtyř připravovaných interview: vzpomínky Hany Pinkavové, či 
Eleanore Rasmussenové na jejich konflikty s totalitním režimem v předrevolučním 
Československu jsou sice zajímavé, jejich dokumentaristické práce se však nedotýkají. 
Z rozvrhu chystané publikace však vyplývá, že kniha pravděpodobně splní vytčený cíl: 
ukázat současnou sílu českého dokumentu a podrobit jej zasvěcené analýze.    
 

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

 
Žadatelka o podporu Mgr. Barbora Baronová (nar. 1980) je absolventkou FFUK a 
doktorandkou na zlínské univerzitě Tomáše Bati. Studovala rovněž na University of New 
South Wales v australském Sydney. Autorsky i editorsky se podílela na řadě nekonfekčních 
knih kultivovaných i po výtvarné stránce. Za všechny jmenujme titul Ženy 60+ od Pavly 
Frýdlové, či monografii Kde domov můj představující osobnost a dílo fotografa Jindřicha 
Štreita. Její kniha Intimita (2015), na níž spolupracovala s fotografkou Ditou Pepe, byla 
vyznamenána výroční cenou Magnesia Litera za nakladatelský čin roku. Autorské i 
nakladatelské zázemí projektu je tudíž kompetentní a důvěryhodné. 
 

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

 
Přínos chystané publikace pro naše filmologická i literární bádání je nesporný: podobný 
soubor – představující několik generací českých dokumentaristek – u nás dosud neexistuje. 
Důležité je i generové hledisko knihy, jež prezentuje ženy jako autorky výjimečně kreativní. 
Vzhledem k popularitě současných českých dokumentů (viz letošní karlovarský MFF, kde 
diváckou soutěž vyhrál portrét Jiřího Suchého od Olgy Sommerové, těsně následovaný 
snímkem Heleny Třeštíkové o Miloši Formanovi) by kniha mohla oslovit i laické čtenáře.  
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost je dobře připravená a transparentně zformulovaná: obsahuje rozvrh připravované 
publikace i podrobné informace o dosavadní činnosti nakladatelství wo-men. Sborník 
rozhovorů s předními českými dokumentaristkami působí seriózně, přesvědčivá jsou rovněž 
autorčina bádání na stejné téma, realizovaná během jejího pobytu v Austrálii a znamenající 
užitečná srovnání.  

 

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

 
Připravovanou knihu Ženy o ženách podpořil Státní fond kultury (částkou 45.000,-- Kč) a 
Univerzita Tomáše Bati (částkou 281.000,-- Kč, z toho je 150.000,-- Kč schváleno na tisk). 
Grantové příspěvky od zmíněných institucí potvrzují agilnost žadatelky i serióznost 
projektu. Vlastní vklad nakladatelství činí 380.000,-- Kč, pro dosažení této částky se uvažuje 
o tkzv. „crowdfundingu“. Částka – požadovaná od Státního fondu (291.000,--) – je 
ospravedlnitelná obsáhlostí a technickou náročností chystané knihy. Plánovaný honorář pro 
její autorku činí pouhých 66.000,-- Kč, stejná částka by měla připadnout na fotografický 
doprovod, který pořizuje Dita Pepe. 
 

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

 
Spolupracujícím subjektem se vedle zlínské Univerzity Tomáše Bati stala internetová 
dokumentaristická platforma DAFilms. Díky ní funguje v souvislosti s chystanou knihou 
webový portál www.zenyozenach.cz, kde si lze přečíst ukázky z knihy (například část 
interview s Olgou Sommerovou) a který obsahuje odkazy na dokumenty zmiňované 
v jednotlivých rozhovorech. Tato užitečná a vděčná forma propagace zvyšuje celkové 
investice do projektu, proto je poskytnutí alespoň částečné podpory nanejvýš žádoucí.  
 

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

 
Informace o žadatelce i o nakladatelství wo-men jsou uvedeny v bodě č.2. Kniha Ženy o 
ženách je nekonfekčním, vysoce sofistikovaným projektem přispívajícím k povědomí o 
české dokumentární tvorbě a jejích nejdůležitějších autorkách. 
 

 

http://www.zenyozenach.cz/
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vydání knižní monografie „Fenomén italský western“ 

Evidenční číslo projektu 3041/2019 

Název žadatele Mgr. Václav Žák 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 14.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Odborná monografie Jana Švábenického slibuje být vpravdě pečlivým vhledem do „světa“ italského 

filmového westernu.  

 

Dle podrobnější anotace projektu lze soudit, že se autor nespokojí s tradičním způsobem analýzy či 

historiografického textu, který by měl stát jen na porovnávání, rozboru konkrétních postupů či zacházení s 

„příběhy“ uvnitř dějin filmu. Švábenického přístup bude notně vědečtější, postaven na průchodnosti dalších 

uměleckých druhů a také společenských jevů skrze kinematografii (a naopak).  

 

To lze považovat za stavební kámen odlišného (a vzácného) autorského přístupu, který by si podporu ze 

strany SFK zasloužil. 

 

 

 

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) 

 Oceňuji promyšlenost konceptu a vzhledem k dosavadní práci Jana Švábenického vím, že nejde jen o 

plané sliby. Žánrovost kinematografie nikdy neodděloval od kontextu, přičemž nejde jen o vlivy, které 

jdou směrem od (např.) společenských tenzí do filmu, ale i směrem přesně opačným – čili jak filmové dílo 

ovlivňuje nejen další kinematografické počiny, ale i politiku či obecně sociokulturní rozměr země / zemí. 

Práce bude odborná, vědecká, možná by měla přednostně vyjít spíše v anglickém jazyce, protože jde o 

kulturu přeci jen zahraniční a s vlivy, které přednostně vstupovaly do mezinárodní tvorby, ne tolik do té 

naší. Na stranu druhou, třeba po vydání nakladatel i tuto variantu (čili anglickou jazykovou mutaci) zváží.  

 

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

 Jan Švábenický je v kontextu filmových vědců, jež se zabývají westernem, zvláště pak italským (a obecně 

italskou filmovou kulturou), tím nejvhodnějším kandidátem na napsání takové ucelené velké práce.  

 

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

 Jak jsem psal výše, kniha má potenciál nejen v našich končinách být velmi vítanou monografií, ale 

zasloužila by si následně i vydání v dalších jazykových mutacích, přednostně anglické, neboť jde o oblast 

historicky velmi atraktivní, důležitou, ale de facto ne dostatečně odborně zpracovanou. 

 

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

 Žádost je srozumitelná. Možná by neškodil už i obsah publikace, resp. nějaká první verze osnovy, ale 

podrobnější anotace dává dostatečně jasně najevo, kudy se bude autor ubírat. 

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

 Rozpočet sestavoval zkušený nakladatel, mně osobně přijde s ohledem na výrobní náročnost (střídavá 

barevnost, bohatý obrazový materiál…) velmi nízký. Také nerozumím autorskému honoráři za text, 

z předloženého materiálu to vypadá, že si autor za text nárokuje pouze 15 000 Kč? Patrně se počítá 

s nějakým procentuálním příjmem ze zisku, ale v komentáři k rozpočtu nic takového není uvedené a stěží 

navíc lze předpokládat, že takto výsostně odborná publikace bude na našem trhu finančně tak rentabilní, 

aby ještě vynesla adekvátní odměnu za tak rozsáhlou práci. 

 

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

 Harmonogram je reálný. 

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

Zkušenosti Václava Žáka s vydáváním odborných monografií zaměřených na kinematografii je velká, má za 

sebou mimořádné publikace, v kontextu toho, co se na českém knižním „filmovovědném“ trhu objevuje jde 

de facto o jeden z nejvýznamnějších (ne-li nejvýznamnější) nakladatelský subjekt. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vydání kolektivní monografie „Film a dějiny 8. Válka“ 

Evidenční číslo projektu 3042/2019 

Název žadatele Mgr. Václav Žák 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 11. 7. 2018 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Tato žádost je směřována na podporu osmého svazku již etablované ediční řady Film a dějiny. Každý díl je 

vždy tematicky zaměřen a i přes to, že se jedná „pouze“ o dílčí zpracování určité linie historie českého filmu 

– což je logické a pochopitelné, pokud se jedná o výběr textů –, je podstatným příspěvkem k zmapování 

české kinematografie (, která doposud nemá kvalitní akademické dějiny) a postižení jejich klíčových rysů. Je 

rovněž cenným příspěvkem k dějinám středoevropského a východoevropského filmu, byť e pouze v českém 

jazyce.  

 

Svazek zaměřený na vztah filmu a války jakožto fenoménu se věnuje jak dopadu války na film (ve vztahu 

k propagandě), sleduje obraz války i funkci filmu ve válce. Neopomíjí ani médium televize a neorientuje se 

výhradně na fikční film, což je velice sympatické. V celém projektu snad pouze chybí kvalitní historické či 

filozofické zasazení války do kulturních dějin, instituční rámec či vztah válečného a filmového průmyslu. Je 

však zřejmé, že kolektivní monografie nemůže postihnout vše, obzvláště, není-li zaměřena na jednu 

konkrétní válku.  

 

Publikace má mezioborový dosah a je směřována jak k akademické obci, tak širší veřejnosti. 

 

Žádosti doporučuji vyhovět. 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

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

Kolektivní monografie je ze své podstaty koláží příspěvků, nikoli komplexním zpracováním určitého 

fenoménu. Mozaikovitost – za předpokladu kvalitního autorského týmu – však může být i výhodou. Kniha 

tak může lépe nabídnout různé pohledy na konkrétní téma, ukázat různé přístupy a na případových studiích 

ilustrovat šíři problému a otázek, které se k sledovanému fenoménu pojí. Právě tento tým, vedený 

Václavem Žákem, se mi jeví takto slibný. Dvoudílná koncepce sledující film ve válce a válku ve filmu je 

vhodným zúžením, které nedovolí, aby se příspěvky rozbíhaly do nekontrolované šíře. Publikace tak bude 

ve výsledku sice fragmentární, ale bude dalším příspěvkem k dějinám české/slovenské kinematografie. 

Publikace je již osmým svazkem ediční řady, která prokázala své kvality a místo ve filmové historické 

literatuře.  

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

Autorský tým je kvalitní a volba jednotlivých autorů smysluplná. Lze samozřejmě uvažovat, proč pro 

publikaci nebyli osloveni někteří z našich předních filmových historiků, kteří se věnují institučním dějinám, 

mezinárodním vztahům, recepci apod., nebo proč je zde zahrnuta kapitola o sovětském válečném filmu. 

Nicméně navržené rozvržení je jednou z cest, jak k tématu přistoupit, koncepce je promyšlená a autoři 

relevantní.  

 

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

 Publikace zapadá do mapování středoevropské kinematografie, nevyhýbá se zahraničním oblastem či 

mezinárodním diplomatickým vztahům, nicméně z povahy textů a zejména díky tomu, že je psána v 

českém jazyce, je určena spíše pro domácí publikum. Záběr publikace (a celé ediční řady) je určen nejen 

akademické obci, ale i širší veřejnosti, nejen filmovědcům, ale i zájemcům z mnoha dalších oborů 

(historie, mediálních a kulturálních studií apod.).  

 

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

Žádost je úplná, jasně a logicky vystavěná. 

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

Projekt má být kofinancován ze dvou zdrojů – mimo případné podpory od SF bude realizován z financí 

ÚSTR. Rozpočet je přiměřený, realistický a vychází ze zkušenosti s vydáváním obdobné literatury. 

Finance jdou zejména na technickou přípravu publikace, redakční zpracování, lektorské posudky  a 

odborný výzkum.  

 

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

Jelikož se jedná o osvědčený tým (i osvědčeného editora) a již etablovanou ediční řadu, tak realizační 

strategie a následná distribuce navazují na předchozí praxi, jsou realistické a předvídatelné, v pozitivním 

slova smyslu.  

 

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

Václav Žák je zkušený redaktor i editor, knihy, na kterých pracoval, jsou vysoce hodnoceny a mají své 

pevné místo v kontextu české filmologické literatury. Je rovněž velice spolehlivý a pečlivý, není důvodu 

se obávat, že by projekt nedokončil v požadované kvalitě.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vydání kolektivní monografie „Film a dějiny 8. Válka“ 

Evidenční číslo projektu 3042/2019 

Název žadatele Václav Žák (nakl. Casablanca)  

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 14. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Publikační projekt Nakladatelství Václav Žák – Casablanca navazuje na 7 již vydaných svazků ediční řady 

věnované vztahům filmu a dějin a opět vychází ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, 

s nímž se dělí o publikační náklady. Tématem 8. dílu edice jsou vztahy filmu a války – situace filmového 

průmyslu a kultury ve druhé světové válce a válka reprezentovaná ve filmu, přičemž hlavním hlediskem 

jednotlivých případových studií má být válečná propaganda.  

 

Nakladatelství Václav Žák – Casablanca je v současnosti vedle NFA pravděpodobně nejsoustavnějším 

vydavatelem odborné i popularizační literatury o filmu v ČR. Série Film a dějiny je po kmenových „Filmových 

tvůrcích“ jeho nejdelší ediční řadou. Václav Žák si zaslouží uznání za osobní zaujetí a houževnatost, s jakou 

své knihy připravuje k vydání, zajišťuje jejich financování a někdy je i přímo iniciuje. 

 

Na poli zahraniční odborné literatury by poněkud mechanicky formulované téma, naplněné nesourodými 

kapitolami, které spolu evidentně nevedou bližší dialog, a stojící (snad záměrně) mimo soudobé akademické 

diskuse možná neobstálo. V kontextu českých debat o národních dějinách a jejich obrazu ve filmu má 

ovšem své pevné místo a domácí čtenářskou obec má šanci zaujmout jak návraty k známým českým 

filmům, tak důkladnými rozbory filmových zobrazení historických událostí. Ediční řada také přispěla 

k těsnější spolupráci českých historiků s filmovými vědci.  

 

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

Téma publikace ani zvolené badatelské a interpretační přístupy se ze stručného nástinu nezdají být nijak 

zvlášť objevné nebo přesně zacílené, působí spíše jako volná variace na již vydané svazky řady Film a 

dějiny. Cena projektu ovšem tkví v ponoru do různých detailů českých politických a filmových dějin, v nichž 

může objevit dosud nepopsané aspekty. Kniha, která navazuje na 7 předchozích publikací o roli 

propagandy v dějinách filmu, má šanci oslovit širší neakademické, filmem či politickými dějinami zaujaté 

publikum. Potenciál mezinárodního přesahu knize chybí, nebereme-li v úvahu úzkou skupinu zahraničních 

zájemců o dějiny českého filmu. V obecných rysech projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

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

Na knize se podílí zkušený nakladatel filmové neperiodické literatury a přední historické pracoviště AV. 

Autorský tým odpovídá zaměření edice a mezi jeho členy jsou zkušení filmoví historici. 

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

Největší přínos projektu vidím v prohlubování dialogu mezi českými historiky a filmovými vědci. Pro 

akademické poznání filmu nebo napojení na zahraniční odborné diskuse kniha podle mého názoru větší 

význam mít nebude. 

 

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

Žádost s přílohami je nejen jasná a přehledná (byť velmi stručná), ale z hlediska finančního také velmi 

střídmá. 

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

Rozpočet je realistický, transparentní a za nabízenou hodnotu požaduje velmi nízké finanční plnění. Má 

také zajištěno vícezdrojové financování.  

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci i cílové skupině, a to nejen jasným realizačním plánem, ale také 

předchozími knihami ediční řady.  

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

Přední nakladatel filmové literatury vyprodukoval bez širšího institucionálního zázemí a finanční jistoty 

neobyčejně široké a rozsáhlé portfolio popularizačních i odborných knih. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

1 Expertní analýza 
 

Název projektu Říkali nám: „Česká škola“ 

Evidenční číslo projektu 3050/2019 

Název žadatele Filmový klub ve Vsetíně z.s. 

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

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Skupa 

Datum vyhotovení 14. července 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Říkali nám: „Česká škola“ je chystaný český překlad vzpomínkové knihy srbského režiséra Gorana 
Markoviće, který náleží ke skupině významných jugoslávských filmařů, jež vystudovali FAMU. Právě 
vzpomínky na pražská studia, pobyt v tehdejším Československu, zkušenosti s významnými osobnostmi i 
událostmi jsou náplní publikace, kterou lze pokládat za zajímavý příspěvek k dějinám nejen FAMU, ale i 
české kinematografie a k obrazu společenské situace v závěru 60. let. 
 
V kontextu současné filmové historie a vědy kniha nevyniká převratnou objevností a ani nemá vyloženě 
odborný charakter, což ji však neubírá na hodnotě a atraktivnosti. Jistě se může stát důležitým 
informačním doplňkem, který má ve filmové historii a vědě své místo a opodstatnění. Kromě historiků 

či zájemců o dějiny filmu může navíc oslovit i ty čtenáře, které by dané téma v čistě odborném zpracování 
možná nezajímalo. 
 
Adekvátním záměrem žadatelů je opatřit jádro publikace edičními „bonusy“, které patřičně aktualizují 
původní rukopis z roku 1990. Součástí knihy tak bude rozhovor s G. Markovićem (nově pořízený pro účel 
knihy), studie začleňující Markovićovu tvorbu do souvislostí jugoslávské kinematografie, autorova biografie a 
filmografie nebo speciální fotografické přílohy. 
 
Také personální zajištění příprav a tvorby publikace, stejně jako záštita spolehlivého nakladatele, zaručují 
úspěšnou realizaci projektu.  
 
Přes některé v analýze uvedené nejasnosti doporučuji udělení podpory. 

 

 

 

  

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

 

Chystaná publikace je českým překladem knihy Češka škola ne postoji Gorana Markoviće, která mapuje 

fenomén tzv. pražské školy jugoslávského filmu očima jednoho z jejích příslušníků, který se během své 

kariéry zařadil mezi klíčové tvůrce jugoslávské kinematografie. 

 

Text má memoárový charakter (krátká ukázka první verze českého překladu byla součástí příloh žádosti), 
ve svém jádru nejde o publikaci odbornou a z hlediska nároků současné filmové historie ani převratně 
objevnou. To jí však neubírá na hodnotě. Čtivost a atraktivita knihy, v níž se prolínají osobní vzpomínky na 
pražská studia na FAMU v 60. letech se svědectvím o konkrétní době, mohou být velkými přednostmi. 
Publikace má kromě poučených čtenářů šanci oslovit daleko širší okruh, včetně těch čtenářů, kteří by k 
odbornému zpracování daného tématu možná nenašli cestu. 
 
Šťastným záměrem je neponechat text z roku 1990 bez aktuálního edičního rámce. Původní rukopis bude 
doplněn o nově pořízený rozhovor s Goranem Markovićem, doprovázený autorovou biografií a filmografií a 
také studií, která zasadí Markovićovu tvorbu do kontextu jugoslávské kinematografie. 
 
 

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

 
Personální zajištění slibuje řádnou přípravu i vydání publikace. Koordinátorem projektu je Milan Kostelník 
(předseda FK Vsetín), na knize se dále podílí filmová historička Marie Barešová (NFA), která je expertkou 
na kinematografie Balkánu. Překladatelskou a jazykovou část zajišťují překladatelky Branka Čačkovič a 
Silvija Matúšová. Také všechny další v žádosti uvedené osoby zainteresované do přípravy knihy náleží do 
stálého okruhu spolupracovníků vsetínského filmového klubu a byly zapojeny už do jeho předešlých 
publikačních aktivit. Knihu vydá zavedené pražské nakladatelství NAMU (doloženo LOI). 
 

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

 
Fenomén jugoslávských filmařů, kteří před rokem 1989 vystudovali pražskou FAMU, je mezinárodně známý 
a tvoří i součást historie domácí kinematografie. Knihu lze pokládat za zajímavé svědectví o důležité etapě 
z dějin FAMU a české kinematografie, ale i o dramatickém závěru šedesátých let v Československu nebo o 
dobové situaci v jugoslávské filmové tvorbě. 
 
Ediční počin v tomto případě nepřinese žádná zásadně nová či překvapivá zjištění v kontextu současné 
filmové historie nebo filmovědné literatury. Rozhodně však může být důležitým informačním doplňkem, 
který má ve filmové historii a filmové vědě své místo a opodstatnění. 
 

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

 

K žádosti a jejím přílohám, respektive k poskytnutým informacím, lze vznést dílčí připomínky a doplňující 

otázky: 

Plánovaný náklad je 500 ks, přičemž u výnosů z prodeje se počítá s 250 ks. Znamená to, že celá polovina 

nákladu bude sloužit jako dárkový předmět a bude rozdána (jak je uvedeno v popisu projektu)? 

Podrobněji mohl být rozepsán komentář k rozpočtu (viz následující oddíl). 

Není upřesněno, kdo realizuje rozhovor s Markovićem (v rozpočtu se počítá s náklady na letenky a 

ubytování v Bělehradu pro autora rozhovoru a fotografa). 

V žádosti je uveden předpokládaný rozsah 90 normostran. Původní vydání knihy má přibližně 90 stran, ale 
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lze očekávat, že v českém vydání doplněném o zmiňované přídavky a fotografickou přílohu se kniha rozšíří 

(u formátu a vazby se v žádosti píše o 100 až 110 stranách)? 

Jako souhlas s bezplatným postoupením práv na překlad a české vydání rukopisu byl k žádosti připojen jen 

potvrzující email od G. Markoviće bez písemné dohody. 

 

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

 

Finanční plán se zdá být realistický, i když rozpočet 210 000 Kč na vydání knihy a činnost spjatou s její 

přípravou a propagací je ve svých položkách vzhledem k rozsahu příslušné práce často dosti komorní. V 

některých případech se zdají být položky i podhodnocené (například sazba knihy v částce 5000 Kč, položka 

grafika bez nákladů...). 

 

Žadatel se k této strategii v rámci komentáře k rozpočtu nijak nevyjadřuje. Patrně to souvisí s tím, že se na 

realizaci podílí skupina osob spjatých s aktivitami kolem vsetínského filmového klubu, které k projektu 

nepřistupují z pozice běžných komerčních sazeb. V komentáři k rozpočtu mohly být také specifikovány 

náklady, které jsou u konkrétních položek v rozpočtu uváděny jako „ostatní“ v jednotkách hodin na DPP. 

 

Již nyní je zajištěn díl jistých nákladů (část poskytnutá z grantu Ministerstvem kultury – OMA, část z 

prostředků vsetínského filmového klubu), od SFK je žádáno o částku 85 000 Kč. 

 

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

 
Publikaci vydá zavedené nakladatelství NAMU, od čehož se budou odvíjet i následné formy marketingu a 
distribuce hotové knihy. Žadatelé cílí především na ty, kteří se zajímají o historii kinematografie (kniha bude 
propagovaná a distribuovaná také skrze síť Asociace českých filmových klubů) nebo přímo o balkánský film 
(počítá se s reklamní podporou distribuční společnosti Balkanfilm, která je doložena v přílohách žádosti). V 
plánu jsou také mimořádné akce napojené na vydání knihy (pražský křest za osobní účasti G. Markoviće).  
 
Podle údajů z harmonogramu je publikace aktuálně již v pokročilém stádiu příprav (avšak bez bližší 
specifikace – například zda je již kompletně hotov překlad nebo doprovodná studie, zda již vznikl rozhovor s 
režisérem apod.). Samotná realizace je naplánovaná od září do listopadu tohoto roku (taktéž bez bližšího 
komentáře). 
 

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

 

Filmový klub ve Vsetíně prozatím nemá s vydáváním standardních filmově zaměřených knih rozsáhlejší 

zkušenosti. Kromě publikací spojených s jeho vlastním filmovým programem a přehlídkami (především 

programové brožury) má za sebou realizaci pouze jednoho rozsáhlejšího publikačního projektu Slovinský 

film a František Čáp. 

 

Takovou bilanci však v tomto případě nelze vnímat nutně jako handicap. Vzhledem k tématu publikace se 

propojení se vsetínským filmovým klubem jeví jako přirozené a opodstatněné – aktivity klubu se totiž 

dlouhodobě stáčejí ke kinematografiím Balkánu a k pořádání specializovaných přehlídek se vztahem k 

tomuto teritoriu. Díky záštitě NAMU se navíc minimalizují případná rizika. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Říkali nám: „Česká škola“ 

Evidenční číslo projektu 3050/2019 

Název žadatele Filmový klub ve Vsetíně z.s. 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žádost je směřována na vydání překladu vzpomínek Gorana Markoviče na svá studia na FAMU konce 60. 

let. Projekt zahrnuje rovněž aktualizaci této publikace, tedy její rozšíření o nový rozhovor s G. Markovičem a 

studii zasazující režisérovu tvorbu do kontextu jugoslávské kinematografie.  

 

Kniha – i přes úvodní studii – je spíše popularizačního charakteru, mohla by obohacovat přehlídky 

jugoslávského filmu, být doplňující četbou pro studenty nebo je vhodná pro milovníky memoárů – nemyslím, 

že by však měla výraznější (akademický) přesah či mezioborový potenciál. Řadí se na jedné straně k 

filmovým publikacím, které se zaměřují na rozhovory s významnými osobnostmi dějin české kinematografie 

(nebo těch, kteří s ní mají blízké vztahy), na straně druhé rozšiřuje nedávno vydané dějiny pražské FAMU. 

V tomto směru by byla publikace podporyhodná, avšak její kvalita je sporná. Jedná se o volné vzpomínky, 

kterým chybí redakce či detailnější komentář, přičemž si nemyslím, že by text byl usměrněn pouze přidáním 

odborné studie. Rovněž ukázka překladu není příliš přesvědčivá, objevují se v ní stylové neobratnosti a 

některá nečeská spojení. Neříkám, že by její vydání bylo zcela mylné, ale domnívám se, že je publikace 

(která nemá ambice být výpravnou) realizovatelná i za finančních podmínek, kterými žadatelé disponují.  

 

Na základě řečeného se přikláním spíše k tomu, aby publikace nebyla podpořena. 

 

 

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

Předkládaný projekt zahrnuje jednak překlad vzpomínkové knihy Gorana Markoviče, jednak její obohacení 

o odbornou studii a původní rozhovor pro knihu. Zůstává i přesto spíše popularizačním textem, doplňkem 

memoárové literatury, orální historie nebo festivalových přehlídek. Nedosahuje tedy odborné kvality jako 

jiné publikace předkládané v tomto okruhu. Publikace není nikterak metodologicky podložená, takže i přes 

to, že se věnuje nikterak u nás nezmapované osobnosti G. Markoviče, tak nepřináší zásadně nový pohled. 

Publikace je čistě pro domácí prostředí - a pro poměrně úzký okruh čtenářů –, byť jsou v ní řešeny i česko-

jugoslávské vztahy.  

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

Složení týmu je relevantní, problematická je již původní verze publikace.  

 

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

Publikace je spíše doplňkem k dějinám české kinematografie a jejích zahraničních vztahů, není stěžejní, 

neposouvá základní výzkum, ani nepřesahuje do jiných oborů, natož do zahraničního prostředí. 

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

Po této stránce je žádost zcela v pořádku. 

 

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

Rozpočet je pečlivě promyšlen a složen z několika zdrojů – byl podpořen jak z lokálních zdrojů, tak 

sponzorských darů, nejvyšší částku pak tvoří grant MK ČR - OMA ve výši 50.000,-. Náklady na publikaci 

jsou realistické a vycházejí z předchozích zkušeností. Nezvykle však zahrnují cestovné a poměrně vysoké 

autorské honoráře. Domnívám se, že publikace je realizovatelná z již získaných peněž žadatele. 

 

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

Harmonogram práce je realistický, komunikační strategie poměrně zřetelná – na jednu stranu navazuje na 

zkušenosti Filmového klubu, na straně druhé pak navazuje na distribuční praxi nakladatelství NAMU. Obě 

cesty by se mohly zdárně propojit a dosah publikace by tak mohl být větší. 

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

Publikace má být vydána v NAMU, žadatelem je však Filmový klub ve Vsetíně. Tento klub má dlouhou 

tradici, specializuje se na projekce artových filmů a jejich zaštítění lektorskými úvody. V posledních letech 

se zaměřuje na mapování snímků z bývalé Jugoslávie, Bulharska a Rumunska. V tomto ohledu je pak 

žadatel relevantní. Jeho zkušenosti s vydáváním odborných publikací jsou však prakticky nulové, spíše 

se zaměřuje na neperiodické brožury doplňující filmové projekce. Zkušenější jsou pak někteří 

z přizvaných spolupracovníků – zejména Dr. Marie Barešová, nicméně ta je pouze autorkou dílčí studie.  
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Expertní analýza 
Název projektu Filmová kniha 

Evidenční číslo projektu 3057/2019 

Název žadatele NFA 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 17. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Předmětem projektu je překlad a vydání knihy „Das Kinobuch“ z roku 1913 (v žádosti se někde uvádí také 

1914), která obsahuje patnáct filmových libret, z nichž tři pochází od pražských spisovatelů. Soubor 

obsahuje dva historické úvody původního německého editora (z německého vydání a z pozdějšího 

švýcarského vydání 1963) a nově bude doplněn historickou studií ve formě doslovu českého editora a 

překladatele. Jde o záslužný projekt historického významu, který zaplňuje mezeru v dějinách filmu a 

literatury. Nicméně žádalo by vysvětlení, které schází, proč žadatel zvolil právě tento okrajový titul a jak 

tematicky zapadá do vydavatelské koncepce, neboť jistě existuje řada jiných vlivnějších a aktuálnějších 

titulů, které převod do češtiny nemají. 

 

   Publikace je připravována v akademickém standardu se záměrem oslovit především akademickou a 

odbornou obec, což odpovídá jejímu vysoce specializovaném profilu a také nákladu 400 výtisků. 

 

   Projekt předkládá respektovaná odborná instituce s pravidelnou publikační činností, která je zárukou kvalitní 

realizace projektu. Editorem je zkušený odborník – filmový historik specializovaný na starší dějiny 

kinematografie v českých zemích Ivan Klimeš, překladatelem je taktéž zkušený germanista Václav Maidl. 

 

   Realizační harmonogram předpokládá důkladnou práci rozloženou na tři roky s termínem dokončení 5/2022, 

což odpovídá náročnosti projektu z překladatelského i editorského hlediska, ačkoli rozsah publikace je nevelký 

– 120 NS. Nabízí se otázka, zda by útlé publikaci neprospělo rozšíření jak v autorské části (o komparativní 

literární studii), tak v obrazovém doprovodu (zde se předpokládá jen patnáct portrétních fotografií). 

 

   Nejasnosti panují stran doprovodné studie – doslovu, a to z hlediska autorství (někde se uvádí společné 

autorství editora s překladatelem, jinde je jmenován jen editor) a také z hlediska rozsahu, který není 

specifikován, což následně vyvolává i otázky u rozpočtu, kde je autorský honorář definován jako paušál. 

 

   Plánovaný rozpočet ve výši 263,7 tis. je poměrně vysoký, nicméně akceptovatelný, stejně jako požadovaná 

podpora 184 tis., která dosahuje limitu 70% oprávněného tím, že jde o kulturně náročný projekt. Zajištěno je 

30% finančním vkladem žadatele, ten však není nijak doložen a pouze se deklaruje spolufinancování 

z obchodní činnosti žadatele. Žádné další zdroje uvedeny nejsou, což je ovšem pochopitelné, neboť projekt 

nemá potenciál vícezdrojového financování.  

 

   Projekt přináší historicky zajímavé téma a slibuje sofistikovanou koncepční studii, je odborně, personálně a 

institucionálně dobře zajištěn a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Odborná kvalita a oborový přínos projektu spočívá jak v edici původních textů, tak v nové odborné studii: 

projekt tak obohacuje poznání o počátečním vztahu literatury a filmu, a to v mezinárodním dobovém 

kontextu a také v časovém vývoji (na ose historické a současné studie).  

Projekt je součástí dlouhodobé koncepční činnosti žadatele v oblasti badatelské, editorské, překladatelské a 

vydavatelské. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

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

Personální a institucionální zajištění je plně kompetentní a zkušené a skýtá záruku úspěšné realizace. 

 

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

Přínos a význam projektu spočívá v tom, že obohatí zdejší filmovědnou literaturu o specifické mezioborové 

téma přinášející možnosti historického a mezinárodního srovnání.  

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

V žádosti je několik drobných nesrovnalostí:  

V dataci originální publikace je v části A uveden rok 1913, v části B1 je uváděn i rok 1914. 

K formě a autorství doprovodného textu se někde píše o studii, jinde o doslovu, někde jde o společné 

autorství editora s překladatelem, jinde je jako autor jmenován jen editor (v komentáři k rozpočtu je autorský 

honorář za studii připsán jen editorovi). 

V obsahu a struktuře publikace nejsou uvedeny rozsahové relace jednotlivých částí (libreta, historické 

úvody a současný doslov – studie), přitom celkový rozsah je stanoven jednoznačně stejně jako autorský 

honorář. 

 

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

Autorský honorář za studii je vyčíslen neobvykle vysoko na 25 tis. a v rozpočtu je definován jako paušál, 

aniž je určen rozsah textu a aniž se tedy pracuje s běžnou jednotkou sazby za normostranu. 

Spolufinancování není doloženo a má být kryto z obchodní činnosti žadatele: není jasné, jaký je vztah mezi 

plánovanými výnosy za prodej této předmětné publikace ve výši 71,5 tis. (uvedenými v části B1) a 

finančním vkladem žadatele ve výši 79,7 tis. (uvedeným ve finančním plánu). 

Požadovaná podpora odpovídá kulturně náročné povaze projektu, který nemá potenciál vícezdrojového 

financování. 

 

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

Realizační strategie včetně časového harmonogramu a distribučního plánu odpovídá povaze 

specializovaného oborového projektu, je postavena realisticky a projekt je zvládnutelný. 

K propagaci a prodeji využívá NFA standardní a vyzkoušené nástroje. 

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

Žadatel je respektovaný a projekt plně odpovídá jeho koncepční editorské a publikační činnosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Filmová kniha 

Evidenční číslo projektu 3057/2019 

Název žadatele Národní filmový archiv 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D. 

Datum vyhotovení 18. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Publikace je překladem sborníku s texty několika německých a 3 pražských německy píšících osobností 

avantgardy počátku 20. století a její povaha je hybridní. Jednak skrze teoretičtěji uchopené úvody původního 

editora rozvíjí dobovou diskuzi o specifičnosti filmu coby nového média, na druhé straně se skrze vlastní 

experimentální texty – filmová libreta – pokouší o evokaci filmových postupů v literatuře a o naznačení 

možných cest mimo zaběhlé adaptace pro soudobé filmové tvůrce. Tato rozkročenost mezi „teorii“ a „praxi“ 

ještě dále komplikuje už tak dobově a místně specifické dílo, v němž je česká stopa a možná vazba na 

český kulturní prostor jen parciální. 

 

Úzké zaměření je ostatně i deklarovaným důvodem náročnosti projektu a vysokého žádaného podílu 

z celkového rozpočtu. Zároveň se však předkladatel nesnaží atraktivitu publikace zvýšit specifickými 

marketingovými plány, které by ji přenesly i mimo velmi úzkou odbornou komunitu, ani např. dvojjazyčným 

vydáním, které by Filmovou knihu učinilo dostupnou pro zahraniční badatele.  

 

V situaci, kdy nejsou v češtině dostupné zásadní filmově-teoretické texty, zůstává přes jistě pečlivou 

editorskou a překladatelskou práci přínos této publikace pro český filmovědný kontext spíše marginální. To 

bohužel potvrzuje i fakt, že kniha nemá mít dle projektu rozsáhlou úvodní studii, která by dobový materiál 

kontextualizovala a aktualizovala, ale pouze doslov. 

 

Výše žádané podpory, resp. její podíl na celkovém rozpočtu, je podle mého názoru neodůvodněná a z toho 

důvodu nemohu projekt doporučit. 

 

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

Původní text velmi specifický a vázaný na konkrétní místo a čas, což klade značné nároky  

na doprovodný materiál, jehož cílem by měla být aktualizace řešených otázek na jedné straně v českém  

kontextu, na straně druhé v současnosti. Tuto funkci by mohla splňovat podrobná úvodní studie, ovšem  

projekt počítá pouze s doslovem, jehož podoba ani rozsah nejsou specifikovány (vzhledem  

k plánovanému rozsahu a formátu publikace ale zřejmě nepůjde o rozsáhlý text).  

Úzký profil projektu vyvolává otázku po relevanci překladu dané publikace – žádost zdůvodňuje důležitost 

vydání faktem, že zakládá tradici filmových libret v české kultuře, nabízí se tedy otázka, proč autoři projektu 

nesledují tuto linii v publikaci průřezového typu v rozestupu několika dekád a v českém prostředí. Teze o 

„zásadním dobovém svědectví“ původního sborníku je spíše deklarativní, z jiných publikací věnovaných 

německému kulturnímu provozu dané doby a jeho protagonistům lze vyčíst spíš malý ohlas jak původního 

vydání, tak reedice z roku 1963, ať už byl oprávněný nebo nikoli. 

 

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

Představený tým ve složení novodobý editor (Ivan Klimeš), překladatel (Václav Maidl) a vedoucí projektu 

(Tereza Vidímová) je zárukou úspěšné realizace, byť životopis osoby zodpovědné za projekt (v rozpočtu 

uvedené pod položkou redakční management) není součástí příloh žádosti a z dohledatelných zdrojů 

není patrná větší expertíza v oblasti vydávání odborných publikací kromě kampaně na hithitu. Vzhledem 

k tomu, že jde o překladovou knihu pouze s doslovem, dá se předpokládat, že i případná chybějící 

zkušenost vedoucí projektu v dané oblasti nebude zásadní překážkou realizace. K tomuto přesvědčení 

mě vede i renomé a zázemí žadatelské organizace, která má za sebou mnohé kvalitně zpracované 

publikace.  

 

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

Přínos projektu je velmi limitovaný, vzhledem k jazyku publikace omezený jen na české prostředí, 

vzhledem k poměrně tradiční koncepci (překlad již existujících textů s doslovem) a tématu (filmová libreta 

několika německy píšících členů umělecké avantgardy) může publikace oslovit jen velmi úzké spektrum 

badatelů z odborné komunity. Pro reflexi české kinematografie jsou přínosné 3 texty z celkových 18.  

Jistý přesah může poskytnout doslov, kterému by podle mého názoru slušel spíše formát rozsáhlejší 

úvodní studie. Ke zvážení bych dala navázání spolupráce s filmovými školami, pro které by libreta mohla 

být odrazovým můstkem pro studentská cvičení, čímž by se rozšířil záběr publikace i mimo ryze odborné 

a teoretické kruhy. 

 

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

Žádost je srozumitelná a obsahuje potřebné informace k jejímu posouzení. Vytkla bych jen chybějící 

životopis členky realizačního týmu odpovědné za produkci projektu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je srozumitelný a transparentní, jeho výše zcela přiměřená, jednotlivé položky se v sazbách 

drží spíše spodní hranice, komentáře k rozpočtu jsou logické a smysluplné. 

Zásadním problémem je však výše požadované podpory, která činí 70% rozpočtu, přičemž na projekt 

nelze aplikovat tezi o náročnosti a především výjimečnosti. Z hlediska náročnosti jde o standardní 

publikační počin, který nemá být nijak netradičně uchopen či doplněn nezvyklými přílohami či náročnými 

doprovodnými aktivitami. Výjimečnost pak spočívá ve velmi úzkém zaměření publikace, která nemá 

potenciál zasáhnout ani větší škálu odborného publika, o laickém nemluvě.  

Vzhledem k tomu, že kniha původně vyšla v němčině, zaráží absence vícezdrojového financování, a 

především začlenění německých partnerských subjektů působících v ČR.  

 

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

Harmonogram a realizační strategie je zvolena dostatečně velkoryse, aby se projekt nedostal do časové 

tísně a mohl být realizován podle plánu. Komunikační a marketingová strategie je bohužel popsána jen 

velmi obecně a v podstatě využívá standardních kanálů vydavatele (NFA), kterými propaguje své aktivity 

i publikace. Je podle mého názoru škoda, že se realizační tým nepokusil pro danou publikaci vymyslet 

specifickou propagační strategii (výše zmíněná spolupráce s filmovými školami či spolky, soutěž o 

nejlepší realizaci vybraného libreta apod.), neboť takto specifický a historicky ukotvený projekt si bude jen 

obtížně hledat cestu k potenciálním zájemcům. 

 

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

Projekt publikace částečně zapadá do ediční koncepce žadatele, především formátem reedice již 

existujících textů, na rozdíl od většiny takto koncipovaných knih se však jen okrajově dotýká českého  

kulturního prostředí.  

Národní filmový archiv je na poli odborné publikační činnosti významným hráčem s vysokým kreditem i  

zázemím a díky svým mezinárodním sítím má i nadstandardní možnosti propagace svých publikací. I  

z tohoto hlediska by možná stálo za úvahu dvojjazyčné vydání, neboť Filmová kniha nikdy v angličtině  

nevyšla.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kristián v montérkách 

Evidenční číslo projektu 3058/2019 

Název žadatele NFA 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 19. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Kniha o Oldřichu Novém uvádí do českého kontextu metodologii star studies a badatelsky kvalitně ošetřuje 

kompletní působení O. Nového v české kinematografii skrze analýzu filmů i jednotlivých aspektů hereckého 

působení. Zevrubná analýza jedné z nejzapamatovatelnějších hereckých hvězd českého filmu je nesporně 

přínosem pro české filmové prostředí. Kniha je připravovaná z dizertační práce autorky; klíčovou teď bude 

redakční práce s textem, v žádosti však není uvedeno jméno redaktora/ky. Kniha počítá s obrazově tvůrčím 

zpracováním, a má potenciál oslovit i širší než pouze akademické publikum. Rozpočet je celkově přiměřený, 

i když v jednotlivých svých položkách nevyvážený (podrobně dále). Vzhledem k tomu, že základ textu 

v dizertační práci již existuje, nemám pochybnost o časové zvládnutelnosti. 

 

Projekt k podpoře doporučuji. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost explicitně neuvádí, že se jedná o vytvoření knihy na základě dizertace autorky. Přiložená ukázka se 

shoduje s částmi textu dizertace autorky (s. 78-82; dizertace je veřejně dostupná na repozitáři MUNI). Bylo 

by vhodné až nevyhnutné upřesnění, v čem konkrétně a jak se bude rukopis knihy lišit od dizertační práce. 

(Vytvoření knihy z dizertační práce není pouhým „převodem“, do textu je často potřeba výrazně zasáhnout 

– do jeho struktury, ale i rétoriky, práci s termíny, způsobu vyjadřování.) Text, nakolik mohu posoudit 

z předložené ukázky, je odborně na úrovni a zároveň srozumitelný, avšak vyžaduje důslednou redakci 

(především na úrovni odstavců, vět a slov – vypuštění podobných, ale jinak formulovaných informací, 

redundantních slov, upřesnění některých výrazů apod). Struktura publikace navrhuje funkční perspektivy, 

jak hvězdu v systému kinematografie pojednat; v plánu mi však chybí podrobnější zaměření na 

společenské souvislosti vzniku a obsahu filmů, v nichž O. Nový vystupoval. 

 

Kniha vycházející z historického výzkumu, která metodologicky důsledně pojedná jednu z nejvýraznějších a 

nejznámějších hereckých hvězd české kinematografie, by byla vhodnou protiváhou populárním 

biografickým publikacím. Přínos plánované knihy je i v tom, že do českého kontextu uvádí metodologii star 

studies, které nebyly zatím systematičtěji představeny v žádné publikaci v českém jazyce – může být tedy 

inspirací či dokonce iniciací podobně badatelsky zaměřených prací o dalších osobnostech české 

kinematografie. Vyhotovení knihy, kde text provází větší počet fotografií (zde 80) je podle mě výbornou 

strategií, jak ukázat, že i odborně kvalitní knihu lze udělat obrazově atraktivně, a zároveň tím text může 

přiblížit čtenářům z řad širší veřejnosti.  

Kniha rovněž zapadá do nakladatelského portfolia NFA, které se snaží kvalitně mapovat dějiny české 

kinematografie z různých perspektiv a pomocí různých metodologických postupů. 

 

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

 

Autorka se věnovala postavě O. Nového ve své dizertační práci na Ústavu filmu a audiovizuální kultury 

MUNI. Je odbornicí na téma a také na metodologii star studies, je tedy nejkompetentnější autorkou takto 

pojatého díla. 

 

Redaktor bude zcela klíčovou osobou pro realizaci knihy (a zdar projektu). V žádosti však není uvedeno, 

kdo jím bude. Toto je zásadní informace a doporučuji, aby ji žadatel doplnil.  

 

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

 

Vzhledem k objektu zájmu má kniha potenciál oslovit i širší publikum než pouze filmové vědce či akademiky 

různých oblastí. Jejím publikem mohou být i fanouškové a diváci, kteří by jinak odbornou knihu pracující 

s terminologií a založenou na výzkumu nevyhledávali. V tomto vidím vzácnou příležitost díky populárnímu 

tématu přitáhnout širší publikum k odborně a faktograficky kvalitně připravenému textu.  
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost byla srozumitelná a kompletní. Chybí v ní informace, kdo bude redaktorem knihy a vyjádření, jak se 

bude lišit od dizertační práce autorky. Myslím také, že by bylo fér uvést, že ukázka pochází z dizertační 

práce a upřesnit, jak bude s textem dál pracováno. 

 

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

 

Rozpočet je transparentní a celkově přiměřený.  

Autorka bude mít s textem dizertace ještě hodně práce, než bude připravený na knižní vydání (což říkám ze 

zkušenosti přípravy několika knih, které vycházely z kvalifikačních prací). Proto nepokládám za přiměřené 

její práci nijak neodměnit (adekvátní by bylo podle mé zkušenosti přepokládat alespoň 40 člověkohodin). 

Samozřejmě hlavní práci v tomto případě odvádí redaktor, který by ideálně měl být i odborníkem – avšak 

vzhledem k tomu, že dizertace prochází důsledným oponentním řízením a že i pro podobu upraveného 

rukopisu žadatel počítá se dvěma odbornými posudky, bylo by dostačující, aby byl „pouze“ zkušeným 

knižním redaktorem). Ten musí navrhnout strukturní změny (na úrovni odstavců až kapitol) a také udělat 

řádkovou redakci.  

 

Jazyková korektura je podhodnocena. Nemohu souhlasit s honorářem 45 Kč/Nstr. – korektor musí 

podrobně kontrolovat a opravovat text minimálně dvakrát (rukopis po redakci ve wordu a pak sazbu), za 

uvedenou sazbu není možné získat opravdu profesionálně a kvalitně provedený tento typ práce (standardní 

ocenění je 60 Kč/Nstr., pokud se jedná o dobře redakčně připravený text). 

 

I když zohledním značnou práci redakčního managementu s vybavováním práv k celkem obsáhlému (ale 

zas 80 fotografií není v knižní produkci nic dramatického) obrazovému materiálu, je vyšší honorář pro tuto 

pozici oprávněný – ovšem zde je celková suma každopádně spíše na horní hranici standardu. Velkorysá je 

odměna za grafické zpracování – jelikož se však (pravděpodobně) jedná o dílo mimo edici a jelikož bude 

obsahovat cca 80 stran s obrázky (tedy tyto stránky budou se složitější než hladkou sazbou) a vezmeme-li 

v potaz, že atraktivní vizuální zpracování je pro dosah knihy k široké veřejnosti nesmírně důležitá, lze tuto 

sumu akceptovat (když to přepočítám na 80 Kč za tiskovou stranu hladké sazby, 300 kč za tiskovou stranu 

jedinečné sazby s obrázkem, je to u přepokládaných 300 tiskových stran 41.600,- za sazbu, dále úprava 80 

fotografií – cca 9.600,-, což nechává pořád hodně velkorysých 23.800,- na koncept layoutu a obálku). 

Musím se však na sazby podívat i relativně: v rozpočtu, kde je grafik+sazeč ohodnocen uvedenými sazbami 

a honorářem, by teoreticky měly být i ostatní pozice (odborný redaktor, korektor, a samozřejmě autor) 

oceněni adekvátně zvýšenými sazbami. V tomto rozpočtu je však redaktor ohodnocen na spodní hranici 

standardu a korektor zásadně podhodnocen.  

 

Uvedená vysoká cena za tisk je u plnobarevného tisku a kreativního provedení pravděpodobná. 

Ostatní položky rozpočtu jsou přiměřené.   

 

Finanční plán se opírá o vlastní vklad žadatele, který tvoří 50 %. Zároveň finanční plán nezohledňuje věcný 

vklad žadatele, který bude minimálně v podobě fotografií, k nimž vlastní majetková práva autorská (otázka, 

jestli by měl NFA v žádostech vyčíslovat svůj věcný vklad, přesahuje tuto žádost i analýzu). I z tohoto 

ohledu pokládám požadovanou částku za přiměřenou.  

 

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

 

Výroba knihy je výborně připravená; harmonogram (vzhledem k tomu, že základ rukopisu již existuje) je 

mnohem velkorysejší, než příprava a výroba knihy vyžaduje. Komunikační a marketingová strategie je 

detailně promyšlená a pracuje se všemi možnými kanály distribuce i zviditelnění díla. Oceňuji plán připravit 

přednášky autorky k tématu knihy a uvedení knihy. V plánu distribuce mě překvapilo, že neuvádí 

distributora Kosmas (knihy NFA jsou na jeho e-shopu – to však může znamenat, že Kosmas e-shop je 

komisní prodejce, nikoliv distributor). Komisní prodejci jsou v portfoliu distribuce nesmírně důležití, ale 
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celostátní distributor, který knihy dostává i do vzdálených regionů s nižší infrastrukturou, kterou nelze pokrýt 

komisními smlouvami (není v silách prakticky žádného nakladatele, aby všechna knihkupectví v ČR obsáhl 

svojí komisní sítí), je jedinou cestou, jak tyto knihy i do těchto končin dostat. Pro knihu o O. Novém bych 

tento dosah do regionů pokládala za důležitý. Celkově je však distribuce i propagace ukázkově promyšlená 

a připravená.  

 

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

 

Národní filmový archiv patří k nejdůležitějším nakladatelům filmové literatury v ČR, především co se týče 

reflexe českého filmu a kinematografie. Knihy NFA se zpravidla vyznačují kvalitním zpracováním redakčním 

i grafickým a vysokou úrovní odborné kvality; zkušenosti zaměstnanců NFA s produkcí knih jsou rozsáhlé a 

dosavadní výsledky ukazují, že žadatel je zárukou kvalitní realizace přípravy a výroby knihy. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Kristián v montérkách 

Evidenční číslo projektu 3058/2019 

Název žadatele NFA 

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

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 18.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Popularita pamětnických filmů s Oldřichem Novým vyvolala v život už vícero publikací o něm (první v roce 

1969, po listopadu 1989 asi čtyři z pera Ladislava Tunyse a dále od  Ondřeje Suchého, Pavla Jirase a Josefa 

Fraise, Blanky Kovaříkové), v dalších knihách se O. N. objevuje jako neodmyslitelná součást zejména 

prvorepublikového a protektorátního filmového kontextu. Jejich zaměření je ovšem převážně populární, 

jakkoli i v nich se objevují informace a fakta, z nichž čerpá také monografie, která je předmětem posuzované 

žádosti. Její ambice je ovšem jiná: chce na na osobnost Nového uplatnit metodu tzv. star studies a přinést 

tak nový pohled nejen na typus jeho herectví, ale také na jeho stabilitu či proměny pod vlivem prudce se 

měnící politické a kulturní situace v průběhu jeho nejproduktivnější éry v letech 1936–1969. 

 

Těmto záměrům odpovídá i vnitřní členění knihy, kdy po první teoretické kapitole, věnované rozličným 

podobám hvězdných systémů ve světě, následují tři analytické kapitoly, mapující proměny Nového herectví v 

letech 1936–1945, 1945–1955 a 1955–1969. Z přiložené ukázky z textu se při tom  zdá, že analýza opravdu 

směřuje k vyššímu stupni zobecnění a může se věcně dobrat i proklamovaného boření ustálených názorů a 

tradovaných mýtů. 

 

Součástí knihy má být i obrazová příloha v počtu cca 80 fotografií a ilustrací, čímž se má kniha lišit od 

dosavadní produkce o Novém a získat si i širší čtenářský zájem.  Ale jestliže např. Tunysova monografie z 

roku 2011 obsahuje fotografií asi dvacet a Jirasův a Fraisův „obrazový životopis“ O. N. z roku 2000 je na 

vizuální složce dokonce přímo vystavěn, není plánovaný rozsah obrazového doprovodu zas až takovým 

zázrakem. Zvláště uvážíme-li, že žadatel má k dispozici vlastní bohatý fotografický archiv. To souvisí i s 

celkovým rozpočtem, o tom ale až na svém místě. Zde už jen doložka, že obrazová část by neměla fungovat 

jen jako návnada na laického čtenáře, ale také na svém místě, pokud je to možné, jako doklad autorských 

tezí a analýz.  

 

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

 
Plánovaná publikace navazuje na téměř šestiletý výzkum autorky, trasovaný např. i editací tematických 

čísel časopisu Iluminace 1/2012 a 2/2018, věnovaných mj. českým hereckým hvězdám (Štěpničková, 
Haas) či herectví na přechodu mezi divadlem, filmem a televizí. Jak Šárka Gmiterková sama deklaruje, 
odlišnost její práce od dosavadních publikací o Oldřichu Novém by měla spočívat v aplikaci metodiky star 
studies, která se rozvíjí od konce 70. let a produktivně ji lze využít i pro případy, jaké představují např. 
české provorepublikové stars a jejich chtěná i nechtěná transformace v systému zestátněné komunistické 
kinematografie.  

 
Přínos publikace pro obor je tedy možné vidět jednak v samotném rozkrytí metodiky jednoho směru 

filmologického studia, jednak v jejím použítí na konkrétním materiálu, jehož analýza by měla poopravit 
některé zažité představy zejména o poválečné kinematografické etapě. V tomto směru odpovídá 
puublikace cílům výzvy jako součást akademického diskursu, s ambicí oslovit i zvídavější kulturní 
veřejnost, což se zračí i v přístupném stylu. 

 

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

 
Práce vychází z obhájené autorčiny disertační práce věnované Oldřichu Novému mezi léty 1936–1969, se 
svými oponenty a konzultanty je nadále nad látkou v bezprostředním pracovním kontaktu, sama působí jako 
odborná asistentka v Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity v Brně. Všestranná  
odbornost a spolehlivost jejího přístupu k tématu je tak zajištěna jak ve fázi vzniku textu, tak potom ve fázi 
redakční, kdy zas do věci vstoupí dlouholetá vydavatelská zkušenost nakladatele. 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Uplatnění nové metodiky bude nepochybným přínosem zejména v českém prostředí, které se rádo utápí v 
pamětnické nostalgii cibulkovských „černobílých idolů“ a „kalendářů pro pamětníky“ a v nejrůznějších 
až nekrofilně koncipovaných biografiích, které pak vytvářejí falešná zdání minulosti.  

 
Jak tomu rozumím, autorka se nebojí dotýkat hvězd, i když pak spadlých z nebe, také je ale neglorifikuje, 

ani z nich nedělá mučedníky, nýbrž se snaží vystopovat jejich strategii občanskou i uměleckou za 
věcných okolností oscilace mezi divadlem, filmem a případně i televizí, za přechodu mezi demokracií a 
totalitou i mezi kinematografickou produkcí privátní a zestátněnou. Rozkrytí těchto okolností může 
zásadně obohatit profil O. N., aniž by se přitom pro neodborníka vytratilo hvězdné fluidum jeho 
osobnosti.  

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

 
Vzhledem k tomu, že připravovaná publikace vychází z už obhájené disertační práce, očekával bych 

rozsáhlejší ukázky textu, než je pouhých pět stran, a to jak ze tří analytických kapitol, tak zejména z 
úvodní metodologické a pak také ze závěru. Také není jasné, z jaké části knihy dvě ukázkové podkapitoly 
pocházejí a co vlastně kontextuálně reprezentují. Nicméně i tak je zřejmé, že autorka ovládá styl, který 
neslevuje z odbornosti, přitom je však čtivý i pro laického zájemce, a to i pokud se bude vyhýbat 
poznámkovému aparátu.  

 
Jinak v žádosti nepostrádám nic, co by ještě bylo potřebné k jejímu posouzení, jako celek podává dosti 

jasnou představu podoby plánované publikace. Výstižný a přitažlivý se mi zdá název Kristián v 
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montérkách, v celé žádosti se však jméno z názvu opakuje v tomto tvaru, i když titulek filmu, ze kterého 
vychází, zní Kristian a tak ho i uvádí žadatel NFA ve svém katalogu Český hraný film 1930–1945 a ve 
Filmovém přehledu. To je třeba rozhodnout, zda se bude vycházet z titulku, nebo z dobových písemností. 

 

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

 
Pokud jde o rozpočet, není mi jasné, kde je honorář autorky, když se v žádosti píše, že autorské honoráře 

(plánováno 26 500 Kč) jsou především náklady za užití fotografií a ilustrací. Těch bude cca 45 
zpoplatněných, což dělá 22 500 Kč. Redakční práce jsou kalkulovány na 400 Kč za hodinu, což je v 
nakladatelském kontextu docela slušný honorář, kdo je však bude vykonávat, není jasné. Tržba při 
prodeji celého nákladu by měla být 320 000 Kč, pokud žadatel nepoužívá služeb distributorů, zůstala by 
mu celá. Na jedné straně tedy z mého pohledu v rozpočtu něco chybí, na druhé zase přebývá, i když 
požadovaná částka podpory není fatální. 

 

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

 
Na to, že publikace vychází z už provedeného výzkumu a hotové disertační práce, je harmonogram dost 

benevolentní, teprve v březnu 2020 má začít vlastní realizace. K vydání má dojít v polovině roku 2021. 
Možná však postrádám potřebné informace, pak ale právě tohle měla žádost také obsahovat: totiž co 
bude třeba k už shromážděnému materiálu a textu ještě doplnit, zrevidovat, nově pojmout.  

 
Jinak jsou jak postup realizace, tak marketingová strategie popsány s adekvátním smyslem pro zaměření a 

poslání publikace, harmonogram má víc než dostatečnou časovou rezervu, aby kromě stránky obsahové 
mohla být náležitá péče věnována také grafické úpravě. Osobnost Oldřicha Nového si to zaslouží a 
mohla by se stát v této knize spojnicí mezi nekomerčním vědeckým výzkumem a komerčním čtenářským 
zájmem. 

 

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

 
Nakladatelská zkušenost žadatele se počítá na desítky let, během kterých se ale také profil publikované 

knižní a časopisecké produkce několikrát radikálně proměnil. Dnes supluje ediční činnost NFA v mnoha 
směrech univerzitní a akademický výzkum, některé tituly vycházejí ve vlastní produkci, jiné v 
koprodukcích s dalšími  nakladateli. Stejně tak autoři publikací jsou jak z řad zaměstnanců NFA, tak z 
jiných badatelských institucí. Návrhy titulů přijímá a rukopisy posuzuje třináctičlenná ediční rada, autoři se 
řídí podrobně vypracovanou citační normou, redakční práce vykonává samostatná redaktorka. Koncept 
vizuálního stylu publikací NFA je dílem grafického studia Laboratoř. To všechno je zárukou, že se 
publikaci dostane náležité péče i adekvátní výtvarné podoby. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ester Krumbachová: Skryté formy režie 

Evidenční číslo projektu 3071/2019 

Název žadatele Are | are-events. org z.s. 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 19. července 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Připravovaná monografie o Ester Krumbachové, která využije autorčiny nedávno 
zpřístupněné pozůstalosti, je počin cenný a potřebný. Ester Krumbachová (1923 – 1996), jež 
působila především jako kostýmní výtvarnice, ale také jako scénografka, scenáristka, 
režisérka, či designérka šperků, zásadně ovlivnila „novou vlnu“ české kinematografie 60. 
let. Podílela se na jejích klíčových dílech: například na Němcově absurditě O slavnosti a 
hostech, na alegorii Sedmikrásky od Věry Chytilové, či na Jasného kronice Všichni dobří 
rodáci. Publikace, jež by komplexně zpracovala autorčino mnohostranné dílo a jeho vliv na 
českou nonkonformní kulturu, však na našem trhu dosud pohříchu chyběla.    
 
Velkoryse koncipovaná kniha, kterou připravuje kurátorský spolek Are, zdůrazní 
interdisciplinární charakter tvorby Krumbachové. Nabídne mozaiku příspěvků od odborníků z 
filmové, divadelní a literární historie i textů od českých a zahraničních autorů, jež přesahují 
úzce ohraničené kulturní sféry. Publikace je plánovaná v české i anglické verzi (některé texty 
budou napsány v angličtině) a vyjde v souvislosti s retrospektivní výstavou Ester 
Krumbachové, která se uskuteční v brněnském Domě umění v září 2020.  
 
Kniha o Ester Krumbachové vyplní mezeru v české filmologické literatuře a přiblíží jednu 
z nejoriginálnějších českých filmařek druhé poloviny 20. století. Jedna z příloh žádosti 
naznačuje, že kniha bude atraktivní i po vizuální stránce.  
 
Doporučuji podporu její realizace v maximální možné 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) 

Kvality připravované monografie naznačuje ukázka z eseje Esteřiny vraždy od Libuše 
Heczkové a Kateřiny Svatoňové, jež analyzuje film Vražda Ing. Čerta: “V tomto jediném 
režisérském počinu Ester Krumbachové se završuje spolupráce s životním partnerem Janem 
Němcem, její dílo z 60. let (a svým způsobem i celá její svobodná tvorba, protože na konci 
šedesátých let ji podle jejích slov režim zlomil vaz), ale je i vyvrcholením nejrůznějších aktivit 
Ester Krumbachové. Překrývají se v něm, prostupují, zhušťují a živočišně kulminují všechny 
její řemesla a koníčky: Ester Krumbachová byla scénografka, dramaturgyně, výtvarnice, 
spisovatelka, scenáristka, vyráběla šperky, šila šaty, upravovala nábytek a v neposlední řadě 
byla skvělá kuchařka. Vznikla tak toxická, výbušná a v mnoha ohledech skutečně vražedná 
směs...“  

Autorky citovaného textu budou zároveň editorkami publikace, která nabídne kultivovaný 
průhled do Krumbachové tvorby.  Předkladatelkou žádosti za kurátorský spolek Are je Edith 
Jeřábková. 
 

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

Kurátorský spolek Are | are events.org z.s. funguje v Praze od roku 2013. Jeho 
reprezentantkami jsou Zuzana Blochová, Edith Jeřábková a Adéla Korbičková. Are rozvíjí 
mezinárodní týmovou činnost, spolupracuje s akademickými, vzdělávacími, kulturními a 
uměleckými institucemi i s nezávislými iniciativami. V současné době uskutečňuje sérii 
projektů, věnovaných tvorbě Ester Krumbachové: realizuje výstavy, komentované projekce a 
další kulturní akce. Připravovaná monografie je prvním počinem spolku Are v publikační 
sféře. 
Na chystané knize se bude podílet přibližně dvacet různorodých autorů z ČR i ze zahraničí: 
z české strany jde například o filmovou teoretičku Šárku Gmiterkovou, či filmového 
publicistu Lukáše Skupu (CV všech přispěvatelů obsahuje jedna z příloh). Tvůrčí zázemí 
projektu je tudíž důvěryhodné a kompetentní.  
 
 

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

Přínos monografie o Ester Krumbachové pro reflexe novodobé české kinematografie je 
zcela zásadní. Díky atraktivním obrazovým přílohám a ukázkám z autorčina deníku bude tato 
výjimečná kniha inspirativní i pro zasvěcené laiky. Jde o podobně zásadní počin jakým je 
vydávání deníků Pavla Juráčka. Také Ester Krumbachová byla osobnost vzácně kreativní i 
povahově rozporuplná. Také ona – jako svobodná bytost – doplatila na normalizační šikany a 
na dobový diktát ustrašené průměrnosti. Také její život i dílo znamená jedinečné 
„dobrodružství poznání“. 
Vzhledem k její chystané anglické verzi by kniha mohla oslovit i čtenáře v zahraničí. 
Zákulisí české „nové vlny“ a tajemství jejího úspěchu přiblíží z jedné z relativně 
neznámých, leč zásadních stránek.  
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti k jejímu adekvátnímu posouzení, včetně 
časového harmonogramu projektu i podrobných specifikací podoby připravované publikace. 
Přesvědčivá je zejména obsáhlá příloha o dosavadní činnosti spolku Are opatřená atraktivní 
fotodokumentací a odkazy na ohlasy v tisku.  
 
Různorodost uskutečněných projektů (včetně provokativních performancí) koresponduje 
s multikreativní osobností Ester Krumbachové i s jejím pestrým dílem. Chystaná monografie 
bude pojatá ve stejném „multižánrovém“ duchu s řadou inspirativních konotací. Smysluplná 
je rovněž její spojitost s plánovanou výstavou v brněnském Domě umění.  

 

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

Finanční požadavek 420.000,-- Kč je vzhledem k náročnosti výroby této barevné 
monografie přiměřený, tvoří zhruba čtvrtinu jejího plánovaného rozpočtu (cca 
1.649.000,-- Kč). Rozvaha žadatelů o grant je transparentní: počítá s vydáním 1000 kusů 
české mutace knihy a s vydáním 500 kusů její verze anglické. Z dříve udělené dotace – určené 
na výzkum – připadne na výrobu publikace částka 454.000,-- Kč, vlastní vklad spolku Are 
činí 164.720,-- Kč. 
 
Ve výdajové položce autoři připravované publikace počítají i s odměnou pro dědice Ester 
Krumbachové. Ten požaduje za reprodukci jedné archivní položky 200,-- Kč. Vzhledem 
k plánovanému využití 200 položek bude dědici nutno zaplatit 40,000,-- Kč.  
    
 

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

Vydavatelem publikace bude Nakladatelství UMPRUM, které spolupracuje s různými 
distribučními partnery: například s řetězcem Kanzelsberger, s knihkupectvím ArtMap Praha a 
Brno, či s Galerií Středočeského kraje (GASK). Předpoklad komerčního úspěchu knihy je 
proto nadějný. Počítá se s její reflexí v tisku, včetně nejčtenějších deníků (MF Dnes), 
týdeníků (Respekt) i odborných periodik (Divadelní noviny, Cinepur, Iluminace). Publikace 
bude propagována rovněž v partnerských institucích: Národním filmovém archivu, FAMU, či 
v Divadelním ústavu. Marketing i „promo“ připravované monografie jsou dobře naplánvané a 
smysluplné. Znamenají šanci k jejímu pozitivnímu přijetí u odborníků i laické veřejnosti. 

 

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

Jedna z příloh (Prezentace dosavadní činnosti žadatele) má úctyhodných 26 stran a poskytuje 
podrobný přehled aktivit kurátorského spolku Are, který žádost podává. Svědčí o mimořádné 
činorodosti a kreativitě i autorském potenciálu tohoto sdružení, pro které je připravovaná 
monografie logickým vyústěním jeho systematických prezentací Ester Krumbachové. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ester Krumbachová: Skryté formy režie /Souvislosti 

filmové, literární, kostýmní a výtvarné tvorby autorky 

Evidenční číslo projektu 3071/2019 

Název žadatele Are-events.org z.s. 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 12.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Autoři textů jsou z části akademičtí badatelé, z části umělci, není to tedy čistě akademická publikace, což 

dokládá i skutečnost, že půjde o poměrně krátké texty v rozpětí 10-20 normostran. Publikace čerpá z 

nedávno objevené pozůstalosti Ester Krumbachové a má její tvorbu představit právě skrze tyto nalezené 

materiály. Tvorba Krumbachové nebyla dosud komplexněji prozkoumána a pozornost si pochopitelně 

zaslouží – dostane se jí nyní vrchovatě díky výzkumným projektům GAČRu a SFK, na které chystaná 

publikace navazuje. Kniha bude součástí řady dalších výstupů, včetně výstavy v brněnském Domu umění, 

což význam a potenciální dopad publikace ještě posiluje. Odborná kvalita projektu je vysoká a podporu 

nepochybně zasluhuje. S ohledem na nákladnost projektu, na omezené zdroje aktuální výzvy a na další 

zdroje financování projektu i na některé konkrétní položky rozpočtu doporučuji zvážit určité krácení.  

 

 

 

 

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) 

  

Autoři textů jsou z části akademičtí badatelé, z části umělci, není to tedy čistě akademická publikace, což 

dokládá i skutečnost, že půjde o poměrně krátké texty v rozpětí 10-20 normostran. Publikace čerpá z 

nedávno objevené pozůstalosti Ester Krumbachové a má její tvorbu představit právě skrze tyto nalezené 

materiály. Tvorba Krumbachové nebyla dosud komplexněji prozkoumána a pozornost si pochopitelně 

zaslouží – dostane se jí nyní vrchovatě díky výzkumným projektům GAČRu a SFK, na které chystaná 

publikace navazuje. Kniha bude součástí řady dalších výstupů, včetně výstavy v brněnském Domu 

umění, což význam a potenciální dopad publikace ještě posiluje. Odborná kvalita projektu je vysoká a 

podporu nepochybně zasluhuje. S ohledem na nákladnost projektu, na omezené zdroje aktuální výzvy a 

na další zdroje financování projektu i na některé konkrétní položky rozpočtu doporučuji zvážit určité 

krácení.  

 

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

Personální zajištění je velmi kvalitní, obě editorky a jejich dominantně umělecké (Jeřábková), resp. 

akademické (Svatoňová) zaměření výborně reprezentují snahu o propojení uměleckého a akademického 

přístupu k tvorbě Krumbachové. Mezinárodní autorský tým je oborově pestrý, s ohledem na prezentovanou 

úzkou vazbu k pozůstalosti se nabízí otázka, jak bude využita v textech zahraničních autorů, kteří 

představují polovinu celého týmu. 

 

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

Pomezí akademického výzkumu a umělecké tvorby, interdisciplinarita, anglická jazyková mutace, 

význam a originalita tvorby Ester Krumbachové a možnost jejího zprostředkování mezinárodnímu publiku 

– to vše dokládá výrazný přínos projektu.  

 

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

V žádosti jsem postrádal informaci o návaznosti knihy na konferenci z prosince 2017 „Ester 

Krumbachová: Skryté formy režie“, kde řada z autorů plánovaných textů vystupovala. Není jasné, kde 

vyjde anglojazyčná verze, vzhledem k dlouhému předstihu žádosti před dokončením projektu nejsou 

dostupné ukázky textů – s výjimkou studie, která – což není uvedeno – byla již publikována časopisecky.  

 

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

Rozpočet je vysoký, v řadě položek je to jasně zdůvodněné a pochopitelné s ohledem na 

reprezentativnost publikace a důraz na fotografickou přílohu, ale některé položky jsou nadsazené – 

zejména to platí o částce 100 000,- za produkci knihy. Na horní hranici standardu jsou částky za překlad 

(400 Kč za normostranu + dalších 80 Kč za jazykové korektury) a za sazbu (90 tis. je i při zohlednění 

dvou jazykových mutací a bohaté obrazové přílohy štědrá částka pro plánovaný počet 13 textů). 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Realizační strategie je jasná a zvládnutelná, časový předstih žádosti před realizací velký – snad až příliš, 

není totiž k posouzení dostupný konkrétnější obsah plánované publikace.  

 

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

Kredit žadatele je vysoký. Samotný spolek Are má sice zatím malé zkušenosti v oblasti knižních 

publikací, ale připravil řadu dalších projektů – a především, obě editorky mají rozsáhlé zkušenosti, 

Kateřina Svatoňová nedávno dokončila projekt věnovaný Laterně Magice, spojený s vydáním 

reprezentativní publikace, v roce 2016 vydala oceňovanou monografii kameramana Jaroslava Kučery, 

častého spolupracovníka Krumbachové. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Filmové právo – aktualizované a rozšířené druhé vydání 

Evidenční číslo projektu 3074/2019 

Název žadatele Nová beseda z. s. 

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

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 19.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Kniha Ivana Davida Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva vyšla v roce 2015 v nakladatelství Nová 

beseda a stala se první novou úhrnnou studií na toto téma po celých sedmdesáti letech po příručce Karla 

Knappa Přehled práva filmového (1945). Zaplnila tedy díru doslova bezednou, ale jak ukázaly vzápětí 

recenze a ohlasy na knihu, nikoli jen provizorně, nýbrž docela fundamentálně, s odbornou akribií i čtivým 

stylem. To knihu předurčilo za zdroj zásadních informací jak pro budoucí i současné filmové profesionály, tak 

pro právníky. 

 

Východiskem k textu knihy byla autorova rigorózní práce na Právnické fakultě UK, krom toho však Ivan David 

absolvoval filmovou vědu na Filozofické fakultě UK a navíc působí jako advokát, v jeho přístupu k tématu se 

tedy slučuje potřebný pohled ze všech relevantních úhlů. Zároveň vykazuje schopnost nahlížet problematiku 

s hlediska teoretického i z hlediska konkrétních praktických případů, z hlediska historického vývoje filmu a 

práva i z hlediska srovnání judikatury v České republice a jinde, zejména v USA. 

 

Všechny  ohlasy, ať laické či odborné, se shodly na mimořádné kvalitě, s jakou byla kniha vypravena jak 

autorsky, tak redakčně. Zdálo by se tedy, že její reedice nebude žádným problémem.  V mezidobí však vyšla 

třeba příručka Jiřího Srstky a kol. Autorské právo a práva související (2017), některé informace zastaraly, jiné 

si naopak zasluhují rozšíření (např. o autorských licenčních smlouvách). Rozsah se tak má zvětšit z 240 

stran na 280, text bude doplněn o aktuální judikáty a definice nových pojmů, vypuštěny budou naopak 

informace už irelevantní, celá kniha bude znovu revidována a odborně i jazykově korigována. V čase 

překotného vývoje nových technologií a forem užití filmu tedy půjde opět o nanejvýš potřebnou práci, 

vymezující základní pravidla výroby a distribuce filmu a nadhazující podnětně řadu otázek k další diskusi. 

 

 

 

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

 
První vydání knihy Ivana Davida vyšlo v roce 2015 jako úvodní svazek nově založeného nakladatelství 

Nová beseda, jehož profilovou edicí se posléze stala řada nyní už téměř dvacítky titulů pod názvem Co 
je nového. Snaží se čtenáře seznámit s novými poznatky z nejrůznějších oborů lidského poznání, ať se 
jedná o oblast humanitní či přírodovědnou, pokouší se překračovat jejich hranice  a z těchto dotyků a 
průniků těžit novou inspiraci vědeckou i uměleckou.  

 
Filmu byly v řadě už věnovány dva další tituly, ten Davidův zůstává však evidentně stále vlajkovou lodí 

nakladatelství právě průnikem filmu a práva a ojedinělostí autorova pohledu na problematiku právní 
regulace výroby a distribuce filmu. Desítky let opomíjená problematika tu dostává nejen historické 
pozadí, ale čtenáři se také nastavuje zrcadlo řešení jejích neuralgických bodů v jiných zemích. A autor  
reaguje i na aktuální problémy, jako jsou VOD služby, filmové pirátství či určení autorství při 
restaurování a remasteringu filmů. 

 
Kniha je napsána s espritem, odbornou spolehlivostí i srozumitelností a naplňuje kritéria výzvy ve všech 

třech vytýčených cílech. 
 

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

 
První verze publikace prošla už kritickou reflexí s nanejvýš pozitivním výsledkem, výhrady se týkaly 
pouhých jednotlivostí anebo spočívaly v odlišném výkladu dílčích problémů. Základní úroveň textu je tedy 
dána, teď jde o jeho posun na aktuálnější level, o absorbci nové jurisdikce, nových pojmů a definic. K tomu 
je autor plně disponován a jak proklamuje nakladatel, nápomocně k nové podobě díla budou působit dva 
lektorské posudky, zevrubné odborné korektury a trojí korektury jazykové.  Soudě podle ostatní produkce 
nakladatelství, výsledkem bude ještě vybroušenější tvar než při prvním vydání. 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Čtenářský potenciál knihy se zcela ověřil už při prvním vydání, kdy se prakticky všichni recenzenti shodli na 

názoru, že kniha zaplňuje desítky let opomíjenou problematiku a spolehlivě i srozumitelně se obrací jak 
k odborné filmové a právnické veřejnosti, tak  k budoucím filmařům, filmovým vědcům i zainteresované 
kulturní obci. Navíc v době rozšířeného filmového pirátství a obecného internetového chaosu vnáší 
pojmový a právní řád na území, o němž si kde kdo myslí, že je prostě územím nikoho a všech. Přináší 
srovnání s řešením obdobných problémů v zahraničí a možná zpětně bude naopak zase tam někoho 
zajímat, jaká řešení se hledají na území filmového práva u nás. 

 

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

 
Žádost má všechny potřebné náležitosti, výhodou je samozřejmě existence prvního vydání publikace, která 

tak sama přesvědčuje o svém významu. Za relevantní považuji v žádosti připomenutí, že právě na první 
vydání se žadatel o podporu neucházel, neboť si byl vědom, že za ním ještě není žádná nakladatelská 
historie. Teď, když je Filmové právo rozebráno a Nová beseda se může po čtyřech letech vykázat už 
celou řadou dalších titulů, je žádost plně odůvodněná. 
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5 Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
V tomto případě považuji rozpočet za naprosto realisticky sestavený, v některých položkách dokonce 

možná až příliš šetřivý ve vztahu k plánovanému rozsahu odvedených prací. Filmové právo považuji za 
základní referenční příručku oboru, knihu, která stanovuje normy a pravidla a měla by se tedy 
proměňovat a aktualizovat i v dalších vydáních, vždy podle nových konstelací na scéně regulace filmu a 
autorského práva. K takovým změnám bude neopochybně znovu a znovu docházet (sám Ivan David by 
byl např. zastáncem zkrácení doby ochrany majetkových práv autora) a filmová komunita by tedy měla 
být sama iniciátorem nových vydání knihy, která definuje právní rámec její činnosti. Požadovaný 
příspěvek od SFK považuji proto za zcela oprávněný. 

 

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

 
Projekt je s věcnou podrobností a profesionalitou popsán  jak ve fázi vlastní realizace, tak ve fázi distribuce 

a propagace. Zde se neharaší vyprázdněnou marketingovou hantýrkou, ale zúročují se dlouhodobé 
zkušenosti z odborné nakladatelské práce i z kontaktů ve filmovém světě nejen v České republice, ale 
také na Slovensku. Důraz je kladen jednak na spolehlivost obsahu, jednak na grafickou úpravu a kvalitu 
tisku. Tomu odpovídá i účast  více než dvacítky odborníků, kteří ještě před začátkem vlastní realizace 
poskytnou nakladatelství své připomínky a náměty na doplnění 1. vydání. Kromě tištěné podoby dostane 
kniha podobu i elektronickou. Nastíněný harmonogram všem těmto plánům odpovídá, aniž by se v něm 
čas utrácel na zbytečnosti. 

 

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

 
O kreditu žadatele, tedy nakladatelství Nová beseda, viz už výše v bodě 4, ten je však tvořen konkrétními 

lidmi. Z nich je asi nejdůležitější členka výboru spolku Nová beseda, spoluzakladatelka nakladatelství a 
redaktorka 1. i 2. vydání Filmového práva Andrea Slováková. Její domácí i zahraniční studia, letité 
působení ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, vedení Nakladatelství AMU, 
zkušenosti publicistické i redaktorské, to všechno teď zúročuje spolu se svými spolupracovníky v Nové 
besedě. Teoretickou výbavu spojuje s praktickou zběhlostí ve více oborech, má smysl pro přesahy mezi 
obory, neuzavírá produkci jen do ghetta pro zasvěcené. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Filmové právo – aktualizované a rozšířené druhé vydání 

Evidenční číslo projektu 3074/2019 

Název žadatele Nová beseda, z.s. 

Název dotačního okruhu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost 

v oblasti filmové vědy 

Název výzvy Neperiodické publikace 

Číslo výzvy 2019-6-2-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 19.7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žadatel předkládá projekt týkající se druhého aktualizovaného vydání knihy právníka Ivana Davida s názvem 

Filmové právo. Stejný žadatel (nakladatelství Nová beseda) vydal i první vydání zmiňované publikace, tehdy 

ovšem ještě bez podpory SFK). Po čtyřech letech chce autorský a vydavatelský tým prezentovat nové 

vydání reagující na vývoj v oblasti a legislativě filmového a autorského práva. Kniha je určena takřka 

výhradně filmovým profesionálům, její odbornost a smysl v rámci české filmové literatury jsou však jen těžko 

zpochybnitelné. Žadatel jasně argumentuje, proč se rozhodl připravit druhé vydání, a předkládá 

propracovanou žádost obsahující všechny náležitosti a přílohy. Prezentace projektu, jeho smyslu, 

autorského týmu či ukázkového textu je logická a zřetelně formulovaná, rozpočet je transparentní a vhodně 

sestavený, harmonogram realizace je zvládnutelný.  

 

Najít slabé stránky projektu vyžaduje úsilí, žádosti chybí pouze detaily typu nepředstavení kompletního 

realizačního týmu. 

 

Projekt je připraven k realizaci a žadatel jej bude schopen uskutečnit v zamýšlené podobě.  

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) 

 

Téma publikace je sice poměrně úzké, přesto je pro obor velmi přínosné, protože kniha je prakticky 

využitelná v rámci otázek a (soudních) sporů ohledně autorského práva, autorskoprávní ochrany 

filmového díla a dalších subtémat. Jedná se o první takto koncipovanou a komplexně zacílenou publikaci 

v České republice a její druhé vydání si klade navíc za cíl aktualizaci „up-to-date“ v rámci legislativních 

inovací a dalších nových aspektů v dané oblasti. Publikace se věnuje nezmapované oblasti, která je 

důležitou součástí filmového průmyslu a která se navíc neustále vyvíjí a inovuje – všechny tyto trendy si 

klade za cíl zachytit druhé aktualizované vydání knihy. Kniha není určena akademickým kruhům ani 

široké veřejnosti, její jasně definovanou cílovou skupinou jsou filmoví profesionálové, pro které se naopak 

může stát cennou příručkou pro danou oblast. Žadatel předkládá pětistránkovou ukázku, která naznačuje 

vysokou úroveň formulace textu, práci s poznámkovým aparátem a další aspekty kvalitní odborné 

publikace. Kniha nemá potenciál mezinárodního rozsahu, protože se věnuje především českému 

filmovému právu, přičemž v každém státě jsou jiné právní standarty v oblastech filmového a autorského 

práva a příslušné legislativy – toto ovšem není minus, protože kniha je koncipována výhradně pro 

tuzemské publikum a neklade si mezinárodní ambice. Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

 

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

 

V přiložených materiálech jsou žadatelem představeni pouze autor knihy Ivan David a redaktorka knihy 

Andrea Slováková. Z webových stránek Nové besedy však vyplývá, že pro realizaci své nakladatelské 

činnosti disponuje spolek dostatečně početným a erudovaným týmem. Složení týmu je odpovídající tomu, 

aby mohl být projekt úspěšně zrealizován. Dvě klíčové osoby pro realizaci projektu, tedy autor Ivan David a 

redaktorka Andrea Slováková, disponují dostatečným množstvím zkušeností v oboru. Ivan David je 

absolventem práv a zároveň filmové vědy, jeho zaměření na autorské právo tedy logicky vyplývá přímo 

z dosaženého vzdělání. V rámci této specifikace patří autor mezi přední české odborníky, což dokazuje 

bohatou bibliografií i pedagogickou činností. 

 

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

 

Žadatel předkládá projekt týkající se druhého a aktualizovaného vydání knihy o filmovém právu, které 

připravuje z důvodu množství legislativních změn, ke kterým došlo za 4 roky od vydání původní knihy. 

Kniha je důležitým materiálem pro hned několik skupin filmových profesionálů (producenti, distributoři, 

právníci se specializací na film apod.). Zároveň je zřejmé, že kniha nedisponuje širokou cílovou skupinou. 

I v rámci svého omezeného dosahu je však publikace nesporným přínosem pro všechny zájemce o tuto 

problematiku a také pro všechny, kteří v rámci své profese budou potřebovat konkrétní konzultaci a 

pomoc. Kniha není určena pro akademiky, ale pro všechny filmové profesionály, a tudíž jednoznačně 

přesahuje akademický kontext. Vzhledem k zaměření publikace je její přinos omezen na území České 

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

 

Žádost je podána úplně a srozumitelně včetně příloh. Samotná žádost ani její přílohy neobsahují rozpory 

ani protichůdné informace a umožňují správně posoudit žádost. Chybí pouze detaily – například 

představení celého realizačního týmu podílejícího se na vydání knihy (v žádosti jsou představeni pouze 

autor a redaktorka).  

 

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

 

Představa o financování projektu je realistická, což vyplývá z dodaného Finančního plánu. Jedná se o 

knihu, která je v českém kontextu potřebná, zároveň však není určena široké veřejnosti, ale je úzce 

zaměřena na filmové profesionály – jedná se tedy nesporně o kulturně náročný projekt, proto je výše 

veřejné podpory kolem 70% celkového rozpočtu relevantní a obhajitelná. Nejedná se o projekt, který by měl 

být postaven na vícezdrojovém financování – rozložení rozpočtu na veřejné zdroje (SFK, MK OMA) a 

vlastní vklad žadatele je u takto koncipované publikace logické a dostačující. Relevantní je i vklad žadatele 

v hodnotě 50 000 Kč, který bude následně pravděpodobně umořován z prodeje knihy (což ovšem není ve 

Finančním plánu specifikováno).  

 

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené ani neodůvodněné částky. Jednotlivé položky 

odpovídají velikosti projektu a jeho specifikům. Výše nákladů je jasně zdůvodněná v samotném excelu 

s rozpočtem, přesto žadatel ještě detailně rozepisuje vybrané položky v rámci Komentáře k rozpočtu 

v Popisu projektu, což je pro posouzení žádosti jedině plus. Představa o financování je realistická a vychází 

z konkrétních nakladatelských zkušeností žadatele.  

 

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

 

Předložený projekt dává jasnou představu o realizaci. Postup realizace je propracovaný adekvátním 

způsobem vzhledem k velikosti a zaměření projektu, je vhodně zvolený a žadatelem dostatečně popsaný. 

Marketing bude postaven na kanálech samotného nakladatelství a prezentaci na vybraných filmových 

festivalech, což je vhodný a logický postup. Časový harmonogram je jasně postavený a zvládnutelný. Grant 

SFK je klíčovou položkou rozpočtu projektu, proto je vhodné, že přípravné fáze projektu začínají až 1.9. 

2019, kdy bude žadatel vědět, zda byla jeho žádost úspěšná. Každá z fází realizace projektu je opatřena 

dostatečným časovým horizontem pro zdárné provedení, což platí i pro celý projekt jako takový.  

 

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

 

Nezávislé nakladatelství Nová beseda je relativně novým subjektem, který se však poměrně rychle 

etabloval na scéně malých uměleckých nakladatelství a portfolio titulů zahrnutých v Prezentaci dosavadní 

činnosti žadatele i na webových stránkách jasně dokládá relevanci a smysl tohoto subjektu. Pro žádost je 

klíčové, že nakladatelství stojí za prvním vydáním knihy Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva, a 

tudíž je logicky nejvhodnějším subjektem pro realizaci druhého vydání publikace.   

 

 

 

 

 

 

 

 


