Expertní analýza
Název projektu

Ostrov svobody

Evidenční číslo projektu

3495-2020

Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

29.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Autorský studentský projekt Petra Januschky na malé ploše dokáže prostřednictvím jednoduché dějové linie,
přednostně vedené probuzením dávných citů, otevřít i komplikované, de facto stále velmi živé, téma
(i)migrace, svobody, osobní statečnosti a vůbec individuálního přístupu k boji s nesvobodou. Ačkoliv bude
velmi záležet na vedení samotných herců (a dost možná se tak ještě budou muset drobně uzpůsobit některé
repliky), oceňuji civilnost jazyka, absenci patosu a „šroubovanosti“, která by namísto skutečných lidí dělala
pouhé dramatické figury.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Ve scénářích se mnohdy objevují tak vystavěné dialogy, že jednotlivé repliky mají tendenci působit buďto
přespříliš literárně, nebo přesně opačně – vynuceně nenuceně, neformálně, obyčejně. V obou případech se
ale pak v ústech postav stávají tíhou, která táhne jejich věrohodnost ke dnu. Velmi mile mě překvapil scénář
Petra Januschky, neboť nic takového jsem v něm nepotkal. A to i přesto, že Januscha ve svém Ostrovu
svobody nejenže rozehrává dialog mezi dvojicí, mezi níž se probouzí (pozapomenutá/pozastavená) láska a
cit, stejně tak však dochází ke slovu soupeření dvou odlišných perspektiv, s nimiž se lidé mohou dívat na
totalitu – na své místo v systému a na svůj individuální postoj a způsob „boje“ či sžití. Oceňuji, že
Januschka nemoralizuje, nepracuje ani s patosem, ani s černobílými postoji. Nestaví proti sobě správný a
zbabělý postoj, ani „čecháčkovsky“ nepoplácává po ramenou postavy za jejich shovívavost k tomu, co se
kolem nich děje. Vlastně dokáže na velmi malém prostoru otevřít silné a komplikované téma emigrace
natolik civilně a současně plasticky, až mě to samotného překvapilo.
Přikláním se k dramaturgickému posudku, vyvaroval bych se jakýchkoliv porušení jednoty místa, stejně tak
bude velmi podstatná práce s tichem – a tedy s reakcemi postav na to, co druhá říká, co která cítí, aniž by
musela jakákoliv replika zaznít. Ačkoliv toto už ve scénáři patrné je, neubráním se zde potřebu právě onoho
ticha a neřečeného zdůraznit.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je už nyní dostatečně personálně zajištěný, bezesporu velmi nadějný je casting titulních rolí.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Pro českou kinematografii by mohl tento film být přínosný novou perspektivou – úhlem pohledu mladého
tvůrce, který není zatížený vlastní minulostí, případnými pocity viny či naopak obviňování druhých.
Projekt je v tomto směru upřímnější a otevřenější. A ačkoliv se váže k naší minulosti, velmi podobnou
sdílela celá řada národů. (Nehledě na to, že téma emigrace/imigrace/migrace je stále živé.)

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Oceňuji fakt, že projekt je dostatečně zafinancován z několika zdrojů, po SFK žadatel potřebuje pouhých
18,02% z celkového rozpočtu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Houslista

Evidenční číslo projektu

3488-2020

Název žadatele

Bajo Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Andrea Slováková

Datum vyhotovení

2. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt krátkometrážního 25minutového filmu na nosné téma dospívání v totalitární společnosti je
připravovaný jako dobový hraný film v mezinárodní koprodukci ČR a Albánie. Produkční společnost, která již
pracovala na několika mezinárodních koprodukcích a vyrábí hrané i dokumentární filmy, předkládá žádost
se zajištěnou částí financování a přiměřeně nastaveným rozpočtem. V rozpočtu jsou některé položky, které
jsou nejasné, a v žádosti chybí podrobný komentář. Projekt plánuje značně krátkou realizační dobu,
nepřiměřeně krátkou dobu na střih a vzhledem k jeho plánované realizaci není dostatečně připravený, co se
týče štábu (chybí některé klíčové profese a většina herců) i připravenosti (pokročilosti vývoje) ostatních
kreativních složek (lokace a výtvarná stránka, dramaturgie, některé složky stylu, především zvuku a hudby).
Z důvodu této nepřipravenosti se domnívám, že realizace projektu v odpovídající kvalitě není zajištěna a
v této podobě jej tedy k podpoře nedoporučuji.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je kompletní, obsahuje všechny přílohy a konzistentní informace. V popisu projektu chybí některé
profese, tedy štáb ještě není domluvený kompletně (chybí zvuk, hudba, kostýmní výtvarník, architekt,
lokační a většina herců – tyto profese jsou rozpočtovány).
V obsahu příloh chybí především informace o zamýšleném stylu filmu. I když režijní explikace uvádí
například velikosti záběrů, v nichž by se které části měly natáčet, a neurčitou poznámku, že některé
scény budou natáčeny v duchu magického realizmu (to je velmi široký pojem a vzhledem k tomu, že film
by už měl být připravený na výrobu, bych očekávala konkrétnější popis, co se jím přesně míní). O hudbě
je uvedeno pouze, že bude „na míru“ + uvedeni 2 autoři dobových písní. O hercích je uvedeno, že
budou „zajímaví“ a o výpravě, že bude autentická. To nejsou dostatečná upřesnění, aby bylo možné si
představit, jak by měl (realizačně ne nenáročný) film vypadat, jakou bude mít vizualitu, jak bude
pracováno s jeho zvukem a hudební složkou, jaký bude způsob vyprávění, typ herectví (vůbec typy
herců). Dramaturgická explikace se vyjadřuje k tématu filmu a jeho kontextu a způsobu oslovení cílové
skupiny. Nevěnuje se však podrobněji žádným konkrétnostem scénáře, resp. zamýšleného stylu filmu.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkový rozpočet se s ohledem na podobu zamýšleného projektu jeví přiměřený. Některé položky však
postrádají vysvětlení:
Honorář kameramana za vývoj (položka by naznačovala, že během vývoje proběhl výběr a
obhlídky lokací, ale žádost konkrétní lokace neuvádí – zřejmě by však šlo o poslední fázi vývoje
realizovanou v rámci projektu, avšak na pouze poslední fázi se honorář jeví vysoký).
Položka lokační u vývoje – není uveden/a jmenovitě.
Výtvarník/architekt je uvedený už i v rámci vývoje, avšak v žádosti není nikdo uveden jmenovitě.
Honoráře herců v hlavní roli jsou relativně nízké vzhledem k ostatním honorářům.
Vzhledem k nejasnosti konkrétních lokací nelze vyhodnotit, jestli je rozpočet na osvětlovací
techniku a taky nájmy dostatečný.
Ostatní položky se jeví jako přiměřené.
Financování je vhodně plánováno jako vícezdrojové a producent již má zajištěno 56% rozpočtu, a to
z podpory albánského koproducenta (veřejná podpora z lokálního fondu) a z vlastních zdrojů.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt má zajištěnou část financování a prokazatelně prošel vývojem, a to i v rámci scénáristického
workshopu Albascript. Mám však značné pochybnosti o zvládnutelnosti realizace projektu v uvedeném
harmonogramu v předloženém stavu připravenosti, a to z těchto důvodů: (1) projekt nemá kompletní
štáb. Pokud by film měl být kompletně dokončený do konce tohoto kalendářního roku, měl by mít na jaře
domluveny již všechny klíčové profese – podle žádosti chybí mistr zvuku, střihač je pouze v jednání,
chybí architekt/výtvarník (který je těžko postradatelný, když se jedná o dobový snímek), chybí autor
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hudby, je domluvený pouze jeden herec. (2) Producentský záměr je velmi málo propracovaný a zcela
v něm chybí: upřesnění televizí a VOD služeb či platforem, kde má producent v plánu film umístit, resp.
ho nabízet; podrobnější komentář k jednotlivým položkám rozpočtu; podrobnější informace o
plánovaném natáčení (v bodu 5 záměru) – vzhledem k tomu, že se jedná o dobový film a ve štábu není
architekt či kostýmní výtvarník, jsou uvedené informace nedostačující a nepřesvědčují, že by natáčení
bylo připraveno; přesnější lokace v rámci města Gjirokaster (které by už v této fázi pokročilého vývoje
měly být vybrány); informace o výběru herců. Velmi málo je popsaný vývoj a chybí informace, zda
v rámci něj proběhl výběr a obhlídky konkrétních lokací, výběr herců. V bodu 5 vlastně vůbec není
popsaný průzkum realizace, je zde pouze uvedeno velmi stručné a neprokázané konstatování o
bezobtížnosti realizace (film je naopak, jelikož má jít o dobové ztvárnění, spíše náročnější). Největší
pochybnost tedy mám o harmonogramu, který uvádí, že 25minutový dobový hraný film by měl být
kompletně zrealizovaný za 4 měsíce, což je velmi ambiciózní plán. Domnívám se, že by mohl být
zrealizovatelný, kdyby však příprava byla mnohem podrobnější a v pokročilejším stádiu (komplet štáb a
obsazení, přesné lokace). Podle rozpočtu by měl být film natočený za 10 natáčecích dnů. Vzhledem
k délce, dětským hercům a dobovým kulisám se jeví 10 dnů jako spíše ambiciózní plán. Z rozpočtu také
vyplývá, že plánovaných je 10 dnů střihu, což je pro kvalitní hraný film o délce 25 minut nedostatečné.
Naopak barevné korekce na 5 dnů jsou velkorysé.
Marketingová strategie není uvedena vůbec a distribuční strategie uvádí směs festivalů od těch
nejvýznamnějších (Cannes) a svým profilem typu připravovaného filmu vzdálených (Rotterdam) po
specializované festivaly pro krátké filmy. Žadatel neuvádí, s kterými festivaly již má pracovní zkušenost
anebo pro které z uvedených se film svým žánrem a plánovanou podobou ztvárnění více hodí. Televize
a VOD služby nejsou uvedeny konkrétně. Jiné typy distribuce v ČR ani Albánii ani jinde ve světě
zvažovány nejsou (například určitý typ eventové distribuce, jelikož jedno z kulturně přínosných poslání
filmu, jak vyplývá ze žádosti, je přiblížit i mladým divákům způsob života v totalitární společnosti).
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost Bajofilm, která od roku 2014 působí na českém i mezinárodním trhu, má zkušenost
s mezinárodními koprodukcemi. Je koproducentem 4 celovečerních hraných filmů, producentem 3
celovečerních hraných filmů, koproducentem 4 a producentem 4 dokumentárních filmů a producentem 2
filmů, u nichž není uvedená délka. Koprodukce jsou zpravidla mezinárodní mezi 2 až 4 státy. Má také
zkušenost s financováním z programu Media. V žádosti nejsou u filmů (v profilu společnosti) uvedeny jejich
proběhnuvší distribuce či festivalová uvedení, a tedy neumím posoudit, zda se jednalo o divácky či kriticky
úspěšná díla. Z čistě produkčního hlediska uvedené zkušenosti ukazují na pravděpodobnost realizace
projektu (avšak domnívám se, že velmi obtížně v uvedeném harmonogramu).
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Houslista
3488-2020
Bajo Films s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech
2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
29. března 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Česko-albánský projekt Houslista se vrací do sedmdesátých let do prostředí menšího albánského města.
Skrze titulní postavu malého chlapce nahlédneme do všedního života jedné tamější, umělecky založené
rodiny a zároveň spolu s ním prožijeme první okamžiky jeho dospívání.
Přestože autor anotuje svůj chystaný snímek jako ukázku dusné atmosféry komunistických časů, jde spíše o
úsměvný, poeticky laděný „obrázek“ minulosti, jejíž hrany jsou otupeny perspektivou titulního dětského
hrdiny. Téma scénáře i jeho zpracování jsou veskrze konvenční – v rámci žánru tragikomedie spoléhají na
osvědčené motivy, které jsou typické i pro české zástupce tohoto žánru. České kinematografii takový projekt
mnoho podnětného nepřináší.
Problematicky působí v některých částech i samotná žádost. Výtky směřují zejména k producentskému
záměru, ze kterého v předložené verzi nelze vyčíst téměř nic konkrétního. Přestože má projekt aktuálně
zajištěnou již nadpoloviční většinu rozpočtu, vzhledem k výše shrnutým informacím jeho podporu
nedoporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

NEDOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Autobiograficky laděný příběh Houslisty se odehrává v Albánii v sedmdesátých letech. Zavádí nás do
rodinného, umělecky orientovaného prostředí a je prezentován skrze titulní postavu Altina – malého
chlapce, který pozoruje šarvátky svých dospělých příbuzných, přitom již sám dospívá a touží stát se
houslistou. Scénář je sledem volně provázaných epizod odehrávajících se v rodinném či školním prostředí,
jež od sebe oddělují kratší skoky v čase.
V režisérské explikaci se píše, že cílem je „především věrohodně, ale s nadhledem zachytit dusnou
atmosféru tehdejšího režimu i atmosféru života na malém provinčním městě“. O dusné atmosféře však
nemůže být řeč. Dominantní tón je spíše líbivě-poetizující. Postavy připomínají více figurky, nad jejichž
jednáním se máme pousmát. Příběh i jeho scenáristické zpracování se zdá po všech stránkách konvenční,
opírá se o řadu osvědčených, divácky vděčných motivů – „rozhašteřená“ rodina, motiv prvního zamilování a
zklamání, poněkud stereotypní nazírání probouzející se chlapecké sexuality. To vše více méně „omlouvá“
perspektiva malého hrdiny, skrze kterou je téma dospívání v časech komunismu uhlazováno.
Z hlediska tématu ani z hlediska zprostředkování příběhu nevyniká scénář ničím výjimečným. Jde o
nazírání minulosti ve stylu krotkých tragikomedií, jež některé (hezčí) aspekty tehdejší reality zvýrazňují,
zatímco jiné (horší) naopak potlačují. Ve svém celkovém vyznění pak nápadně směřuje k tomu, co bývá
nazýváno „ostalgií“.

1 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Z hlediska personálního zajištění se na projektu podílejí vesměs zkušené osobnosti, mezi nimiž převažují
domácí tvůrci. Autorem scénáře a současně režisérem je Saimir Bajo – původem albánský filmař, který je
dlouhodobě spjat s českým filmovým prostředím, nejen z hlediska tvorby (je autorem řady dokumentů), ale
také produkční či pedagogické praxe. Kameramanem je Ondřej Belica, střihačem Tomáš Drouška,
dramaturgem Tomáš Hruška. Z hereckého obsazení je znám prozatím jen představitel úlohy otce titulního
hrdiny (ztvární ho známý albánský herec Nik Xhelilaj).

2 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přínos pro českou kinematografii se nejeví nijak zásadně. Česká stopa v projektu (kromě obsazení většiny
profesí ve štábu) spočívá v postavě české učitelky a také jistého kontextového pozadí příběhu (otec
malého hrdiny studoval v Praze a patrně se tam vypraví i jeho syn). Do žánru české tragikomedie však
chystaný snímek nic nového nepřináší, spíše se spoléhá na její rutinní prvky.
Těžko posuzovat, jaký přínos by mohl mít projekt pro kinematografii albánskou. I z vnější pozice lze
nicméně konstatovat, že o Albánii v časech komunismu se nedozvíme nic zásadního. Samotný příběh je
natolik univerzální, že by se mohl odehrát kdekoli, pouze by stačilo pozměnit některé jeho motivy.

3 Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Snímek je připravován v česko-albánské koprodukci, získal již podporu albánského filmového centra,
částečně do něj vstupuje také albánská společnost Ska-Ndal a sám žadatel se svou společností BAJO
FILMS. V době podání žádosti bylo zajištěno již 56% rozpočtu (celkové náklady činí 1.782.338 Kč).
Žádost a její přílohy nebyly informačně vyčerpávající. Vidět je to především na producentském záměru, kde
bylo všech šest bodů shrnuto zhruba na polovině strany. Je tedy otázkou, zda nezbýval čas vyplnit žádost
podrobněji, anebo žadatelé prozatím nemají konkrétnější plány týkající se například průzkumu realizace
nebo lokací. Od toho se pak odvíjejí další otazníky (v rozpočtu je za nájem lokací uvedena částka 20.000
Kč za 4 dny, za stavby dekorací částka 12.500 Kč za 5 dnů, aniž by tyto položky byly kdekoli jinde
konkrétněji specifikovány...). Nejen z hlediska průměrnosti samotné látky, ale také s ohledem na

nedostatky v žádosti, podporu projektu nedoporučuji.
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Expertní analýza
Název projektu

Houslista

Evidenční číslo projektu

3488-2020

Název žadatele

BAJO FILMS S.R.O.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

30. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.

3.

4.

Příběh dospívání očima dítěte. Nostalgie. Magický realismus. Podstatné dobové a místní zasazení
(Albánie 70-tých let).
Srozumitelný děj a motivace postav. Ze scénáře je patrná osobní intence autora. Zobrazený svět
působí věrohodně. Konstrukce příběhu je solidní, netrpí však sterilitou příliš dokonale
vycizelovaných scénářů. Pointa filmu je skromně koncentrována do jediné neokázalé repliky, což
dobře konvenuje s žánrem krátkého filmu.
Sexualita Altina (7 - 8 let) a jeho platonické lásky Violy (10 let) je silně předčasná a zásadně
podkopává jinak realisticky ztvárněný svět. Hrdinové se chovají adekvátně věku, řekněme 12 a 14
let. Pokud by při natočení scénáře zůstalo u původního věku hrdinů, nastal by zásadní problém se
schopností obecenstva vcítit se do hrdinů. Dialogy občas příliš očividně vysvětlují souvislosti, což
ubírá na věrohodnosti, která je pro realistické filmy zásadní.
Projekt je připraven k realizaci. Vzhledem ke zkušenosti štábu a realistickému plánu natáčení je
pravděpodobné, že se film povede natočit v zamýšleném rozsahu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
 Ústřední myšlenka filmu - nalezení hrdinovy vlastní identity - je zpracována klasickým způsobem, autoři
se odkazují k Amarcordu, nabízí se srovnání s Vracenkami, Obecnou školou a pod. Oproti zmiňovaným
vzorům zde není tolik zastoupen prvek humoru, nicméně shodným rysem je bolestné dospívání v
konkrétní historické epoše konkrétní země. Tehdejší Hodžův režim je zde kulisou, dramaturgicky děj
nijak neovlivňuje. Děj je srozumitelný i soudržný, charaktery věrohodné, každý jeden z nich reprezentuje
jinou osobnost, jiné postavení v rodině a společnosti. Místy se modelování postav pohybuje na hraně
karikatury či tezovitosti a velmi záleží, v jaké podobě se charaktery nakonec zhmotní na plátně.
Vzhledem k proklamované práci s neherci a autentičností, se dá očekávat, že tezovitost bude potlačena.
Scénář působí, jako osobní historie autora. Stylistické prostředky jsou v zásadě klasické a jednoduché,
což je v tomto případě žádoucí. Otázkou je, zda okamžik, kdy je divák udržován v nejistotě, zda se hlavní
hrdina neutopil, není jen nadbytečnou dramatizací. Opuštění subjektu hlavního hrdiny, který je víceméně
dodržován v celém ději, a to pouze pro efekt napětí, jde podle mého soudu proti povaze díla.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jde o režijně komplikovaný film (dětští herci, zvíře) a filmografie režiséra neobsahuje srovnatelně náročná
díla. Přesto se domnívám, že vzhledem k dostatečnému počtu natáčecích dnů, jasné režijní představě a
zkušenému kameramanovi, je velká šance zdaru.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Téma, ač výrazně dobově a místně zasazené, je univerzální. Pro český pohled je zajímavé vidět
Československo, jako idealizovaný vzor.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
 Vzhledem k natáčení v Albánii nejsem schopen posoudit realističnost některých výrobních nákladů,
nicméně odměny tvůrčích profesí se zdají být adekvátní.
 Žádost je dostatečná pro posouzení projektu.

Strana 2

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Úterý, únor

Evidenční číslo projektu

3492-2020

Název žadatele

Shore Points, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

MgA. Michal Kráčmer

Datum vyhotovení

30. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Plánovaný film Úterý, únor je absolventským filmem režiséra na filmové škole. Tento fakt také ovlivňuje plán
výroby a distribuce.
Film má dobře zvolenou producentskou a výrobní strategii. Scénář je realisticky natočitelný a kompaktní.
Štáb je sehraný a talentovaný.
Na druhou stranu je rozpočet předimenzovaný a některé položky nejsou obhájené a ve finančním plánu není
jasné, jaké položky v rozpočtu jsou hrazeny věcným plněním koproducentů. Také štáb v době podání
žádosti nemá zajištěnou hlavní lokaci, což je jedno z hlavních rizik realizace. Obdobné velké riziko je
nerealistický požadavek na užití hudby. Zde by měl žadatel mít náhradní řešení.
Obecně vzato je ale projekt dobře připraven a i se sníženou podporou je dobře realizovatelný, pokud se
odstraní nedostatky, viz otázky a podrobnosti níže. Pro obhájení výše dotace připojuji dotazy na producenta
(s ohledem na povahu filmu – studentský absolventský film):
-

Jaké jsou vaše konkrétní alternativy k lokaci? Jaké jsou podmínky natáčení na těchto lokacích.
Jaká je alternativa k užití písničky od Eda Sheerena? Alokovaná částka je nedostatečná a
pravděpodobnost získání svolení je také malá.
Jaká je přesná strategie streetcastingu? Jak a kde bude probíhat?
Doplňte, jaké náklady se budou přesně krýt z věcného plnění jednotlivých koproducentů
Obhajte plánované náklady na následující kapitoly rozpočtu v mezích studentského filmu:
o 10 – kamera a kamerový štáb
o 11 – osvětlovací technika a štáb
o 14 – zvuková technika
o 17 – rekvizity a štáb
o 22 – doprava
o 27 – hudba

Udělení podpory
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Doporučuji ve snížené výši

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Přílohy žádosti splňují aspekty požadované výzvou. Nicméně vzhledem k tomu, že žadatel žádá podporu o
výrobu, některé aspekty, které jsou klíčové pro film, v žádosti chybějí. Především zajištění lokace (film
se odehrává na jedné lokaci) a také zajištění obsazení. Film má být sice obsazen pouze neherci, ale i
tak by tvůrci již měli mít představu o hlavních rolích.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Obecně vzato vycházím z hlavního konceptu realizace, tedy že se jedná o absolventský film režiséra filmu,
a v tomto duchu je také připravena koprodukce s FAMU a dalšími partnery. Když se podívám na
rozpočet a finanční plán v této relaci, tak rozpočet se zdá být příliš velký na takový typ filmu (krátký film
do 20 minut na jedné lokaci o 6 natáčecích dnech).
Rozpočet:
Obecně vzato je rozpočet velmi naddimenzovaný na studentské natáčení. Z hlediska konceptu natáčení
studentského filmu vyplývá, že by co nejvíce pozic měli obsadit studenti jak FAMU, tak jiných škol bez
nároku na honorář. Zároveň po přečtení scénáře některé kapitoly vypadají velmi předimenzované a
některé zase podceněné.
Předimenzované položky jsou následující:
• kamerový štáb – předpoklad najmutí profesionálů – obecně jsou FAMU filmy točeny pouze se
studenty v kamerovém štábu, a tedy bez nároku na honorář (ušetření cca 60 000 Kč)
• kamerová technika – je na zvážení, jestli si z FAMU nevzít např. objektivy, které jsou kvalitní a
nebudou stát cash peníze – jako absolventský film má projekt přednost (ušetření desítky tisíc Kč)
• doprava kamerové, osvětlovací, gripové techniky, rekvizit – celkem 55 000 Kč – tolik techniky a
rekvizit štáb mít nebude + rozpočtuje další dopravu zvlášť na 35 000 Kč. Měli by stačit 2 dodávky á
3 500 Kč / den + osobní auta (taxi) pro herce a štáb. Zde vidím potenciál pro úsporu. Pokud je
možné uložit techniku na lokaci, razantně klesnou náklady na dopravu (cca 50 000 Kč)
• najmutí 1 profesionálního osvětlovače dává velký smysl, ale brát na studentské natáčení na 1
lokace, kde navíc není tolik celků 3 osvětlovače je již naprosto zbytečné (úspora cca 49 000 Kč)
• rekvizity – pokud štáb najde zařízenou lokaci (noční bar/diskotéku), s čímž se počítá i v popisu
projektu, nedává smysl, aby měl film na place i v nákupech 3 rekvizitáře – bohatě stačí jeden
(úspora cca 50 000 Kč) + to samé platí o samotném rozpočtu na rekvizity. Největší položku asi
budou kabáty pro šatnu, kde se odehrává velká část filmu, ale ty se dají sehnat velmi levně formou
zápůjčky z různých obchodů a následného navrácení nebo ze second handu. 100 kabátů á 100 Kč
je 10 000 Kč. Takže i v tomto se dají najít úspory (nižší desítky tisíc Kč)
• v rámci postprodukce je nejasné, proč by mělo být utraceno výrazně více peněz za data handling a
on-line než např. za barevné korekce. Také není jasné, co je věcné plnění potenciálního
koproducenta a co budou cash náklady
• v postprodukci zvuku vypadá jako naprosto zbytečné vytváření mezinárodní stopy filmu, protože
není předpoklad k dabingu u krátkého snímku pro festivaly a také není jisté, co bude cash a co
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věcné plnění partnera
Podceněné položky:
• SFX – pravděpodobnost mlhy v klubu je více než vysoká
• Hudba – částka v rozpočtu je vyloženě naivní na daný požadavek
Finanční plán:
• Je nejasné, jaké konkrétní položky v rozpočtu pokryje spolupráce s postprodukční společností (jak
obraz, tak zvuk)
• Je nejasné, jaké věcné plnění vkládá do výroby producent
• LOI od jednoho koproducenta zmiňuje věcné plnění ve výši 30 000 Kč, není ale jasné, jaké
produkční náklady má krýt
• Není jasné, jaké věcné plnění poskytne přesně škola (jaké položky v rozpočtu se jím budou krýt)
Ostatní plánované zdroje jsou realistické a všechny deklarované jsou doložené. Ostatní položky v rozpočtu
jsou adekvátní. Obecně je ale rozpočet předimenzovaný. Podle základního výpočtu lze jednoduše
ušetřit min. 200 000 Kč, spíše ale až 400 000 Kč. Tedy výše podpory by měla být krácena.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Jak již bylo napsáno výše, projekt je absolventským filmem režiséra. Vzhledem k rozsahu a charakteru
scénáře se zdá být 6 natáčecích dní jako schůdný plán. Žadatel podnikl a podniká kroky, které jsou
v souladu s charakterem filmu. Nicméně film má opravdu naddimenzovaný rozpočet pro své potřeby.
Z hlediska dalších výrobních faktorů se zdají být největším problémem 2 aspekty: lokace a hudba.
Na slyšení SFK by měl žadatel představit realistický plán na danou lokaci, protože jinak je celé natáčení
reálně ohroženo (nehledě na aktuální situaci coronaviru). Plánovaná cena pronájmu je realistická, ale je
možné, že pokud by štáb sehnal lokaci v okolí Prahy, mohli by ji pořídit za nižší cenu a mít větší
cenovou dostupnost. Často jsou také tyto podniky zavřené během pracovních dní, takže by se dalo
dobře natáčení rozložit.
Je naprosto naivní si myslet, že za 80 000 Kč žadatel získá práva na píseň Eda Sheerena, kterou zvažuje
podle scénáře ve filmu užít. Obecně je velmi těžké získat práva i na nezávislé interprety za rozumnou
cenu. Toto je další velké riziko projektu. Štáb by měl mít rezervní variantu a tuto hudbu nahradit. Např.
domluvou s vybraným skladatelem či hudebním producentem a nahradit písničku podobnou hudbou.
Pokud jde o význam, nemělo by to filmu uškodit. Dále je možné zkusit použít český ekvivalent, který
bude cenově dostupnější. Zahraniční publikum to neovlivní v pochopení filmu.
Distribuční strategie filmu je dobrá. Obsahuje všechny kanály, které jsou realisticky dostupné pro daný typ
filmu. Jen bych zkusil ještě popřemýšlet o uvedení v TV. Zde záleží na charakteru výsledného filmu, ale
je i možnost uvedení na komerční TV. Také bych doporučil hledat eventové promítání i mimo Prahu –
např. ve větších krajských městech.
Marketingová strategie se zdá být v pořádku a adekvátní filmu.
Obecně vzato by bylo dobré mít plán, jak s filmem pracovat více v ohledu na budoucí kariéru režiséra.
Harmonogram natáčení i postprodukce je konzistentní a realistický i vzhledem k aktuální coronavirové
situaci.
Projekt splňuje všechny požadavky výzvy.
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Expertní analýza
Název projektu

Úterý, únor

Evidenční číslo projektu

3492-2020

Název žadatele

Shore Points s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Cielová

Datum vyhotovení

22. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Krátký hraný film Úterý, únor se odehrává během valentýnské noci v pražském tanečním klubu. Hlavní
hrdina, vyhazovač Ricky, se dosud nevzpamatoval z rozchodu se svou dívkou. Z jeho pohledu
sledujeme řadu epizod s různými návštěvníky, včetně jeho lidského sblížení s mladou Američankou.
Režisér 20-minutového snímku Jakub Jirásek by jím měl ukončit studium na FAMU. Scénář Ondřeje
Kopřivy přináší dobře odpozorované prostředí i postavy, které by ale potřebovaly ještě jisté dotažení.
Chybí také výraznější pointa. Na druhou stranu scénář obsahuje řadu autentických detailů. Téma
projektu je univerzální (osamělost, hledání lásky a blízkosti v globalizovaném světě), a má potenciál na
malé ploše vypovědět mnoho o dnešních mladých lidech. Režisér může scénář posunout ještě dál
v oblasti formy. Jeho předešlé práce totiž upozorňují na výrazný talent. Celkově se jedná o slibný
projekt. Klíčovým pro jeho úspěch by mohlo být dotažení scénáře - z tohoto hlediska je dobrou volbou
dramaturg Michal Raich.
Žadatelem je mladá ambiciózní produkční společnost Shore Points absolventa FAMO Jakuba Jíry. Na
svém kontě má úspěšný celovečerní hraný debut Domestik (MFF Karlovy Vary, cena v Sitges, atd.)
Společnost se orientuje se na mladý autorský film a projekt do tohoto profilu dobře zapadá. Žádost je
velmi dobře připravena a její součástí je i jasná strategie s dobře definovanou cílovou skupinou,
potenciálními festivaly nebo mezinárodním sales agentem. Vícezdrojové financování je dobře
připraveno. Značnou část nákladů pokryje FAMU (31%). Potvrzeni jsou dva koproducenti pro
postprodukci (LOI), ve výhledu jsou další dva a podpora z Film Talent Zlín. Podpora SFK by tvořila
45% adekvátně odhadnutého rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Je valentýnský svátek a pražský taneční klub se chystá na nával hostů. Noční šichtu sledujeme z pohledu
tří vyhazovačů, především jednoho z nich, Rickyho, který se dosud nevzpamatoval z rozchodu se svou
dívkou. Prožijeme s ním celou noc, během které se odehraje řada epizod s různými návštěvníky, včetně
Rickyho sblížení s Američankou Annou, až do ranních hodin, kdy bar opouštějí poslední hosté a Ricky a
jeho kolegové může jít domů. Jedná se o krátký hraný 20-minutový film Jakuba Jiráska, který by jím měl
ukončit studium režie na FAMU. Scénář přináší několik zajímavých postav, které by ale potřebovaly ještě
jisté dotažení. Jsou stále málo originální a výrazné na to, aby zarezonovaly na mikro-půdorysu krátkého
filmu. Chybí také výraznější pointa. Zřejmě díky vlastním životním zkušenostem scenáristy obsahuje scénář
ovšem řadu přesvědčivých detailů a dobře odpozorované prostředí. Klíčovým pro úspěch filmu by mohl být
po dotažení scénáře režisér Jirásek: jeho předešlé práce upozorňují na výrazný talent. To se týká
především výběru herců a práce s nimi. Rád obsazuje neherce a podobný záměr má i v tomto případě
(street casting). O výsledném filmu má jasnou představu (viz režijní i kameramanská koncepce), zajímavá
je inspirace filmy Miloše Formana, ale také současným světovým filmem (Ruben Ostlund nebo Frederike
Aspotsk). Kvalitní hudební dramaturgie (režisér se věnuje také hudbě) je přesvědčivá a může pomoct
výslednému tvaru. Celkově se jedná o slibný projekt. Byla by ale škoda, kdyby nebyl ještě ve fázi scénáře
dotažen. Talentovaný režisér by si to zasloužil.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt má být absolventským filmem studenta FAMU, režiséra Jakuba Jiráska. Ten už na sebe upozornil
svým velice přesvědčivým 20 minutovým bakalářským snímkem Nebát se ničeho. Že se jedná o výjimečný
talent, dosvědčují i jeho krátké upoutávky na kino Světozor, natočeny v různých stylech, odkazujících na
rozdílné světové kinematografie. Jeho stálým spolupracovníkem je kameraman Tomáš Frkal, který se bude
podílet i na předloženém projektu a je pro něj ideální. Režisér chce štáb sestavit převážně z dalších
studentů FAMU, což je na projektu sympatické a dává mu i další smysl. Za začínajícího tvůrce lze
považovat i architekta Ondřeje Lipenského, jenž má ovšem za sebou už i na Oscara nominovaný
novozélandský film Jojo Rabbit, a pracoval také na českém snímku Domestik. Autorem scénáře je Ondřej
Kopřiva, absolvent Palackého univerzity, jenž má zatím zrealizovaný pouze televizní seriál Semestr.
Dobrou volbou je dramaturg Michal Raich, jenž je zejména zkušeným střihačem, a mohl by scénář
posunout dál, což je patrné i z jeho dramaturgické analýzy.

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

Téma projektu je univerzální (lidské vztahy, osamělost, hledání lásky a blízkosti, globalizovaný noční život
velkoměsta), a má potenciál na malé ploše vypovědět mnoho o dnešních mladých lidech. Z tohoto hlediska
může překračovat hranice a oslovit i zahraniční diváky. Talentovaný režisér může scénář posunout ještě dál
směrem k originalitě a inovativnosti v oblasti zpracování, zejména stylu a formy. Pro něj i pro další členy
tvůrčího týmu by se rozhodně jednalo o důležitý krok v profesionální kariéře, která je dobře nasměrovaná
k úspěšnému celovečernímu debutu.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatelem je mladá ambiciózní produkční společnost Shore Points absolventa FAMO Jakuba Jíry. Na svém
kontě má úspěšný celovečerní hraný debut Domestik uvedený na MFF Karlovy Vary a následně na dalších
festivalech a oceněn ve španělském Sitgesu. Dále produkoval televizní minisérii Semestr, nominovanou
mimo jiné na cenu české filmové kritiky. Společnost je jasně vyprofilovaná a orientuje se na mladý autorský
film. Předložený projekt do tohoto profilu velmi dobře zapadá.
Žádost je velmi dobře připravena a projekt je dobře ošetřen. Součástí žádosti je i jasná strategie s dobře
definovanou cílovou skupinou, potenciálními festivaly nebo mezinárodním sales agentem.
Žadatel chce film uvádět i na různých eventech, které mají nějakou spojitost s jeho tématem.
Projekt má být absolventským filmem režiséra. Značnou část nákladů tudíž pokryje FAMU (31%). Žadatel
má vícezdrojové financování dobře připraveno. Potvrzeni jsou dva koproducenti pro postprodukci (LOI), ve
výhledu jsou další dva. Projekt se bude ucházet také o podporu z Film Talent Zlín. Podpora SFK ve výší
800 000 Kč by tvořila 45% rozpočtu. Ten je odhadnut na 1 770 000 Kč, což je adekvátní. Sympatické je, že
jak producent, tak režisér se zřekli svých honorářů.
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Expertní analýza
Název projektu

Kšeft

Evidenční číslo projektu

3493-2020

Název žadatele

Negativ s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

21. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je 15minutový autorský film Šimona Šafránka a producentky Kateřiny Černé. Pro
Šafránka jde o hraný debut poté, co na sebe výrazně upozornil celovečerní dokumentární prvotinou King
Skate, která vznikla ve stejné produkci. Projekt tedy navazuje na vyzkoušenou spolupráci a i díky
zkušenému producentovi může jít o další případ osvěžujícího vstupu dokumentaristů do hrané
kinematografie. Projekty na sebe navazují i tématy ze života teenagerů, jež se zde rozvíjejí v cynickou
revoltu a morální konflikt.
Režisérská explikace působí velmi zaujatě a přesvědčivě, přičemž podle konceptu „zurčivého podání“ lze
očekávat výrazný a energický film. Právě v realizační koncepci spočívá nejsilnější stránka filmu, zatímco
scénář takovou suverenitu postrádá: autor účinně využívá formu jednoho dne, umí vytvářet zajímavé
situace, ale nestačí dostatečně profilovat charaktery a ústřední zápletka s vykradením vietnamské večerky je
dost přitažená za vlasy. Z vyprávění je zatím patrnější modelový záměr než živoucí příběh. Vysvětlení by
také zasluhovala volba krátkého formátu a s tím spojená tvůrčí motivace, dle producentské strategie to
vypadá tak, že tento krátký film je rozcvičkou pro celovečerní film. Osobně rozumím volbě okrajového
formátu jako součásti celkového nekonformního konceptu.
Producentská strategie je sice poměrně stručná, je z ní ale zřejmá vysoká motivace a cílevědomá snaha o
osobité dílo v nesnadném formátu krátkého filmu a s festivalovými ambicemi. Z hlediska dalšího života filmu
je potěšitelná snaha o kinodistribuci, a to ve spolupráci s Aerofilms, který se k projektu hlásí už v nynější
fázi. Rozpočet ve výši 2,247 mil. je poměrně vysoký, finanční plán je sice vícezdrojový a deklaruje se
zajištění 45%, nicméně doloženo je jen 12%. Rozhodující podíl (50%) leží na Fondu: v poměru k výši
alokace a k dosavadní praxi podpory není tak vysoký požadavek realistický. K žádosti je přiložena řada LOI,
což vypadá působivě, ale dojem kazí skutečnost, jsou-li spojeny, nebo dokonce podepsány stejnou osobou,
která je dramaturgem projektu.
„Kšeft“ představuje osobitý a ambiciózní projekt s výrazným uměleckým, personálním a produkčním
zázemím a lze očekávat provokativní dílo se značným potenciálem pro internetový a festivalový oběh a pro
alternativní distribuci. Výhrady mám k finanční stránce projektu. Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy.

Udělení podpory
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Doporučuji s výhradou

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt má zajímavý umělecký i společenský potenciál jako morálně ambivalentní a provokativní sonda do
života hodnotově zmatené generace a její vyprázdněné revolty.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální zajištění je kvalitní a zkušené a dává vysokou záruku úspěšné realizace.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Film má potenciál osobitého a provokativního díla se specifickou teenagerskou tematikou a
s festivalovým a mezinárodním přesahem.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt je s danou realizační strategií, rozpočtem a harmonogramem realizovatelný.
Problematicky vidím vysoký rozpočet, vysoký požadavek na podporu a nízké zajištění, resp. nesrovnalost
mezi deklarovaným a doloženým zajištěním - chybí doklady o finančním zajištění ze strany žadatele,
které je deklarováno vysokým podílem přes 31%.
Žadatel je důvěryhodný, zkušený a úspěšný, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt
úspěšně realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Kšeft

Evidenční číslo projektu
Název žadatele

Negativ s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

30. 3. 3020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt 15min. dramatu o skupince teenagerů, která jede z vesnice do města za neurčitým dobrodružstvím,
vzniká v produkci společnosti Negativ (Kateřina Černá), s plánovanou premiérou na Festivalu krátkých filmů
Praha a ve spolupráci s dalšími důležitých organizacemi a firmami, které mohou šíření krátkého filmu
pomoci: Aerofilms, Mall.TV, iShorts. Producent Negativu Pavel Strnad si scénář vyhlédl na workshopu
Festivalu krátkých filmů, jeho kolegyně Kateřina Černá si od něj slibuje přípravu dokumentaristy a hlavního
autora projektu Šimona Šafránka na hraný celovečerní debut, což je legitimní a užitečná strategie pro krátký
film. Důležitým členem týmu je dramaturg Karel Spěšný, jinak též programový ředitel Festivalu krátkých
filmů, kterému se v explikaci podařilo vystihnout potenciál i slabiny scénáře.
Scénář je působivý především kresbou hrdinů prostřednictvím jejich nepředvídatelných reakcí na zdánlivě
banální situace. Cítíme z nich nahromaděnou energii, která by mohla způsobit katastrofu, ale také vytvořit
nečekané, křehké citové pouto. Nedořečenost, mnohoznačnost, energie skrytá v detailech a výrazný vizuální
styl i pečlivě volená hudba jsou znakem autorovy schopnosti kreativně využít možnosti krátkého formátu a
zároveň vést rovnocenný dialog s evropskou artovou produkcí. Naopak na dialozích je znát rozpor mezi
snahou o autenticitu a zachycení všedních detailů na jedné straně a o působivé hlášky na straně druhé (viz
níže).
Projekt má tedy za sebou velmi solidní producentskou přípravu a zkušený tým, přiměřený rozpočet,
realizační a distribuční strategii přizpůsobenou povaze látky. Dramaturg Spěšný má dost zkušeností
z oblasti krátkých filmů i krátkoformátové internetové produkce na to, aby autorovi pomohl přepracovat
dialogy.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt umělecky stojí na autentickém zobrazení všedního dne znuděných, ale energií nabitých
venkovských teenagerů, kteří se vydávají za neurčitým dobrodružstvím do blízkého města. Otevřenost a
dynamičnost situací i celé zápletky, smysl pro dramatický význam detailů a víceznačnost charakterů, jejichž
morální rysy se teprve formují, výborným způsobem využívají krátkého formátu a dokumentaristického
vidění. Z dokumentace žádosti je zřejmé, že spojení úspěšného dokumentaristy se silným autorským
viděním látky se zkušenou producentkou a dramaturgem umožnily vybudovat realizovatelný a zároveň
umělecky ambiciózní projekt. Vážnější nedostatky vidím pouze ve stylu dialogů, který kolísá mezi
autentickými replikami spojenými s dramatickým jednáním a poněkud křečovitými „hláškami“, které naopak
„visí ve vzduchoprázdnu“ a vyznívají papírově svou snahou o pointu – viz např.: „Kruhy pod vočima větší
než budoucnost, epik.“, „Pod dohledem jak v Mordoru.“ Na jiných místech je zase patrná zbytečná
doslovnost (vysvětlování motivací postav samotnými postavami), na kterou ovšem upozorňuje i
dramaturgický posudek, např.: „Že jsem tu s váma. Že nemusim bejt... s fotrem.“ Vzhledem k tomu, že
celková dramatická stavba a audiovizuální koncept působí jako organický a funkční celek s působivě
otevřeným koncem, lze předpokládat, že autor s dramaturgem tyto problémy budou schopni vyřešit.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální obsazení kombinuje zkušenou producentku a dramaturga s mladým dokumentaristou, který
vstupuje do hraného filmu, a s kompetentním tvůrčím týmem včetně začínající, ale oceňované
kameramanky, hudebního dramaturga a castingové režisérky.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přínosem pro českou a evropskou kinematografii je hlavně umělecky přesná práce s postavami
dospívajících hrdinů a schopnost filmového vhledu do jejich světa, s citem pro zdánlivě nedramatická,
stereotypní prostředí (parkoviště obchodního centra, vietnamská večerka). Autorská koncepce má ambici
dosáhnout úrovně špičkové sociálněkritické evropské tvorby.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Perfektně připravený projekt po stránce realizační i distribuční, rozpočet a tým odpovídá povaze látky,
informace jsou úplné.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Ostrov svobody

Evidenční číslo projektu

3495-2020

Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

30.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky projektu
absolventský film
vysoké finanční zajištění v době podání žádosti, již uzavřená koprodukce s Českou televizí
pečlivě připravený scénář
Hlavní slabé stránky rozpočtu
příliš zúžená cílová skupina
absence plánované on-line distribuce
nejasná marketingová strategie
Absolventský film žádá Fond o podporu pro období postprodukce. Celkový rozpočet je nízký, honoráře spíše
symbolické, což povaze projektu odpovídá. Požadovaná dotace je nízká, podíl na projektu je optimální.
Projekt je zajištěn v době podání žádosti vysokým procentem financování. Film je určen především pro
festivaly a má vzhledem ke koprodukční smlouvě s ČT jasné televizní uvedení. Klasická distribuce je možná
spojením s jinými krátkými filmy. Žadatel neuvádí možnost on-line distribuce. Cílová skupina je zvolena příliš
úzce (40+), určitě je možné cílit i na mladší publikum. Marketingová strategie není příliš rozvedena. Projekt
má mezinárodní potenciál.

Udělení podpory
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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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná. Všechny zmíněné dokumenty jsou přiloženy. Rozpor je pouze
v souvislosti se smlouvou s Českou televizí, kde je uvedena jiná částka celkového rozpočtu, podle níž je
stanoven koprodukční podíl. Prosím ujasnit, jak bude v této záležitosti dále postupováno.
Projektem je absolventský film, jde o kulturně náročné kinematografické dílo.
Projekt je zajištěn z 82%, je už ve fázi postprodukce. Prostředky z dotace budou využity v období
postprodukce (rozpočtu výše dotace odpovídá).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkový rozpočet je nízký, odpovídá povaze projektu – absolventský film. Chybou ovšem je, že
v rozpočtu nejsou uváděny honoráře studentů. Tato skutečnost poté zkresluje podíl školy na projektu
např. v koprodukčních podílech. Požadovaná dotace je adekvátní.
K jednotlivým položkám nelze nic namítat, pohybují se na spodní hranici, některé jsou pouze
symbolické. Za vysvětlení by stála položka 30-08 ostatní se zajímavou částkou 35.913 Kč.
Finanční plán je reálný, počítá s větším množstvím nižších vstupů. Velkým bonusem je vstup České
televize do projektu, který mu kromě jeho finančního vstupu garantuje i užití projektu. Projekt je v době
podání žádosti zajištěn vysokým procentem. Ačkoli by projekt byl i bez dotace Fondu realizovatelný,
myslím, že by si dotaci Fondu zasloužil.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projektem je absolventský film, jehož natáčení již proběhlo (i když vzhledem k souvislostem je možné,
že bylo natáčení posunuto – prosím osvětlit). Podle přiložených dokumentů by měl projekt byl již ve fázi
postprodukce. Do projektu vstoupila Česká televize, a to finančním i věcným plněním, několik
koproducentů a sponzorů.
Projekt je plánován na 30 minut, je směřován na filmové festivaly. V klasické distribuci žadatel
předpokládá možnost promítání při spojení více takových projektů. Jde o správnou cestu, chybí mi
návrhy dalších projektů, které by pro distribuci mohly být promítány společně. Varianta předfilmu je
vzhledem k délce filmu spíše nereálná. Potenciál má film hlavně ve VOD případně jiné on-line distribuci,
tu však žadatel neuvádí. Mezinárodní potenciál filmu (především k zemím bývalého socialistického
bloku) je vysoký.
Myslím, že cílová skupina diváků je určena příliš omezeně. Jakkoli se film odehrává v době, kterou si
bude pamatovat pouze divácká obec nad 40 let, není nutné cílovou skupinu omezovat pouze nad tuto
věkovou hranici. Projekt je vytvářen mladými lidmi, hlavním tématem je láska a problém vnitřní a vnější
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svobody, jsem přesvědčená, že zaujme i mladšího diváka. Právě pro tuto skupinu bych projekt
směřovala k on-line distribuci.
Marketingová strategie by si zasloužila širší rozvedení.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zkušenosti tvůrcům jsou pro realizaci projektu dostatečné.
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Expertní analýza
Název projektu

Ostrov svobody

Evidenční číslo projektu
Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

30. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Magisterský diplomový scénář z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně předkládá producentka Veronika Kührová
jako velmi dobře připravený a zafinancovaný koprodukční projekt s Českou televizí. Značnou část nákladů
pokryje univerzita přímo nebo prostřednictvím zapojení studentů několika kateder (VFX, marketing).
Romantický příběh o muži a ženě na prahu třicítky, kteří se počátkem 80. let po letech potkají v
českém letadle směřujícím na Kubu, oživí svůj dávný pubertální vztah a následně vedou spor o to, zda
emigrovat při mezipřistání, nebo se společně vrátit, má parametry solidní literární povídky a jistě převyšuje
standardy absolventského projektu. Autor a režisér Petr Januschka pečlivě budoval dramatickou strukturu a
příběh účelně odvíjí v jednom prostoru a čase. O kameramanském řešení se toho z explikací příliš
nedozvíme, ale zdá se, že autor provedl rešerše k dobové letecké technice i cestovatelské praxi. Jistý
problém, který by se stále dal řešit dramaturgickou analýzou, vidím v tom, že scénář zatím nedokáže
přesvědčivě a filmovými prostředky evokovat tvorbu nového citového pouta mezi hlavními hrdiny (viz níže).
Toto pouto je přitom zásadní motivací k závěrečnému rozuzlení. Dramaturg Jan Gogola ml. si toto ale
uvědomuje a deklaruje, že je připraven problém řešit. Na projektu oceňuji vhodně zvolenou distribuční
strategii – rezignace na kinodistribuci a kombinaci festivalů s uvedením v ČT. Škoda, že chybí úvaha o VOD.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Scénář Ostrov svobody je řemeslně velmi dobře zvládnutý a opírá se o výbornou producentskou přípravu –
s ohledem na to, že jde o studentský projekt. K tématu emigrace se vrací prostřednictvím romantického
příběhu s dimenzí etické disputace o odpovědnosti k druhým a společnosti a o osobní svobodě. Autor se na
postavy dívá generačníma očima syna, ale ze scenáristického pojetí to není příliš znát – scénář má styl
klasicky stavěné literární povídky a filmová koncepce nevykazuje znaky výrazného vizuálního stylu, který by
upomínal na současné filmové trendy. Autor naopak staví na pečlivé materiálové přípravě (interiér letadla,
kostýmy). Celkem přesvědčivě představuje oba hlavní hrdiny, ale jejich vztah by si žádal scenáristické
prohloubení, přesvědčivější gradaci. Váhání hlavní mužské postavy, zda uskutečnit plán emigrace, nebo
zůstat se svou bývalou přítelkyní, totiž zatím působí jako emoční a dramatický skok, pro který chybí plynulá
příprava – je ovšem jasné, že toto je na půdorysu 30min filmu těžké.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Na projektu oceňuji uvážlivou úspornost (tam, kde to nepoškodí uměleckou koncepci) a práci s lokálními
zdroji: výrazné zapojení školy, jejích pedagogů i studentů, Letecké muzeum v Kunovicích, kombinované s
angažmá zkušených profesionálů jen tam, kde je to nezbytné pro výsledný umělecký efekt (zkušení
dramaturgové, supervizor VFX) a oslovení cílového publika (špičkoví herci v čele s K. Hádkem). S ohledem
na dobový charakter látky je otázka, jestli štáb nebude postrádat zkušenější kostýmní výtvarnici a
architekta.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přínosem je v tomto případě kromě divácky atraktivního zpracování tématu emigrace a promyšlené práce
s jednotou času a prostoru i realizační strategie, která může být vzorem ve využití lokálních zdrojů. V blízké
budoucnosti budou pravděpodobně takováto realizační pojetí žádaná ještě více než před epidemií
koronaviru, protože staví na dlouhodobé udržitelnosti, ekologičnosti a úspornosti.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Výborná producentská příprava chytře pracující s úsporami, které umožňuje studentský film, a jasně
zacílenou distribuční strategií. Požadovaná dotace SFK je velmi střídmá.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Cestovatel

Evidenční číslo projektu

3496-2020

Název žadatele

Helium Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení

30.03.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Silnou stránkou projektu je kvalitná práca producentky na príprave aj finančnom zabezpečení, ako aj
zabezpečení prvotriedneho hollywoodskeho herca. Projekt je po vizuálnej stránke výnimočný, čomu ale
zodpovedá aj vzhľadom ku krátkej metráži veľmi vysoký rozpočet. Samotné položky rozpočtu sú v súlade so
štandardom priemyslu. Navyše žiadateľ požaduje primeranú sumu, voči rozpočtu relatívne nízku a dokázal
zabezpečiť kvalitné spolufinancovanie zo súkromných zdrojov. Žiadosť odporúčam podporiť, napriek tomu,
že sa mi obsahovo film zdá mať nízku výpovednú hodnotu. Má bližšie k reklame, ako k naratívnemu filmu, je
to skôr rozprávka vystavaná jazykom anglosaskej kultúry/popkultúry, viac než autenticky autorský projekt
stredoeurópskej režisérky. Využíva a rozvíja kvalitné filmové zručnosti a v prípade úspešného dokončenia
teda poslúži aj ako ukážka kvalitnej práce nie len režisérky, ale aj architekta, kamerana či postprodukčných
štúdií, čím prispieva k rozvoju kinematografie a priemyslu. Je však možno škoda, že vynaloženému úsiliu do
formálnej stránky filmu nezodpovedá aj rovnako prepracovaná výpovedná hodnota príbehu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Prílohy žiadosti sú zhruba úplné. Vo finančnom pláne je uvedených niekoľko vstupov, ktoré nie sú
zdokumentované v prílohách formou LOI ani zmlúv. V priložených zmluvách vzniká nejasnosť ohľadom
produkčných spoločností. Konkrétne zmluva s ČT je podpísaná režisérkou (a jej spoločnosťou), zatiaľ čo
žiadosť predkladá nová spoločnosť producentky. Chýba teda koprodukčná zmluva medzi spoločnosťou
režisérky a novou spoločnosťou žiadateľa. Naopak je tam niekoľko príloh, ktoré nesúvisia s textom žiadosti,
ako napríklad CV Art Director Atila Martins Laurar (??), alebo LOI od UPP, ktoré nie je súčasťou finančného
plánu.
Napriek uvedeným nezrovnalostiam je možné žiadosť správne posúdiť.
2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je transparentný, aj keď je vysoký, vzhľadom ku krátkej metráži. Žiadateľ zdôvodňuje jeho výšku
aj z dôvodu účasti herca hollywoodskeho formátu a s ním spojené náklady na cestovné, ubytovanie
a podobne. Súdiac podľa rozpočtu herec Geoffrey Rush súhlasil nakrúcať bezodplatne. Rozpočet je vysoký
aj z dôvodu, že ide o maximálne profesionálne nakrúcanie s plnohodnotným štábom a najlepšou technikou
počas 6 dní, s náročnou výpravou. Taktiež bude mať film náročnú postprodukciu. Samotné položky
rozpočtu sú teda v poriadku a zodpovedajú realite filmového priemyslu (až na všetky položky súvisiace
s data managment, ktoré zodpovedajú dlhometrážnemu projektu a sú teda príliš vysoké v tomto prípade).
Je představa o financování realistická?
Žiadateľ ma jasnú predstavu o financovaní. Získal pre svoj projekt veľký počet kvalitných, renomovaných
partnerov. Štruktúra financovania je kvalitná.
Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich závazné
zajištění?
Toto je najväčšia slabina žiadosti, že potvrdené zdroje financovania nie sú riadne doložené. Konkrétne
chýbajú tieto:
-

Loi Stink Prague
Loi Soundsquare,
Loi PFX
Koprodukcia FAMU
Zdroj Messenger
Vantage
Odložené honoráre a production fee nie je z rozpočtu jasné, o ktoré položky ide. To by trebalo
vysvetliť, a zároveň doložiť čestným prehlásením.

Taktiež vzniká nejasnosť v tom, že priložená zmluva s ČT bola podpísaná spoločnosťou režisérky
(Telegram Lab Films), ale žiadosť je podaná novou spoločnosťou producentky (Helium Films). Chýba teda
zmluva dokladujúca vzťah medzi Telegram Lab Films a Helium Films. V aktuálnom stave nie sú
vysporiadané práva na film, keďže buď Telegram alebo Helium práva výrobcu audiovizuálneho diela nemá.
Toto treba právne vysporiadať.
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Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Výška požadovanej podpory v celkovom pomere 16,3% voči celkovému rozpočtu je veľmi priaznivo
nastavená z pohľadu SFK.
Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Projekt má potenciál zaistiť viaczdrojové financovanie a žiadateľ deklaruje, že už aj zaistil kvalitné
spolufinancovanie. Otázna je ešte koprodukčná spolupráca so spoločnosťou Europeana a jej skutočné
finančné plnenie, pretože v tomto momente sa prisľúbený finančný vklad 500.000 Kč zdá neštandardne
vysoký.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producentská stratégia je nastavená kvalitne. Najmä treba doceniť spoluprácu so špičkovým
hollywoodskym hercom, ktorá jednoznačne zaručí, že film si nájde divákov. Po druhé treba uznať aj
rozmanitú štruktúru spolufinancovania a získané bartre. Taktiež distribučná stratégia a spomenuté festivaly
sa javia adekvátne k žánru projektu.
Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Žiadateľ má v celku jasnú predstavu o marketingovej stratégii a táto je vhodne zvolená pre tento žáner.
Je časový harmonogram zvládnutelný?
Príloha časový harmonogram B.12 nebol vyplnený. Harmonogram uvedený v A.1 Žiadosť počíta
s nakrúcaním v júly tohto roku a s plánovanou premiérou v januári 2021 zrejme na festivale Sundance či
Clairmont Ferrand. Nakrúcanie sa zrejme z dôvodu Covid-19 neuskutoční v tomto termíne. Nechám
žiadateľa pred radou predložiť nový harmonogram.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Napriek tomu, že ide o novú produkčnú spoločnosť, producentky majú už celkom bohatú skúsenosť
s podobnými projektami. Tento projekt teda plne zodpovedá profilu spoločnosti aj kapacite.
Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Spoločnosť žiadateľa aj producentky v nej pôsobiace majú už napriek mladému veku bohatú skúsenosť so
zaujímavými projektami, ktoré získali aj festivalovú pozornosť a ocenenia.
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Expertní analýza
Název projektu

Cestovatel

Evidenční číslo projektu

3496-2020

Název žadatele

Helium Film s.r.o

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.

Datum vyhotovení

29. 3. 2020

.
Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Filmový projekt Cestovatel vnímám jako ambiciózní počin, který neskrývá svou touhu uspět na mezinárodní
scéně. V nedávných měsících a letech lze vidět úspěchy animovaných filmů, kterým se i navzdory jejich
„krátké metráži“ skutečně podařilo pozvednout renomé české kinematografie. Mezinárodní potenciál posiluje
herecké obsazení i využití angličtiny. Dle mého názoru by uměleckým kvalitám i mezinárodnímu potenciálu
látky prospěla ještě větší střídmost v dialozích a akcentace sdělení v obrazové a zvukové složce.
Producentky projekt připravují po dobu více než dvou let. Překážky, které za tu dobu překonaly, i
koprodukční možnosti, které se jim podařilo pro projekt získat, sympaticky potvrzují jejich odhodlání. Na
české podmínky kalkuluje Cestovatel s poměrně nákladným rozpočtem. Částku, kterou producentky od
Fondu kinematografie požadují, považuji nicméně – s ohledem na celkové náklady - za adekvátní až
střídmou. Projektu lze přát úspěšnou realizaci už z toho důvodu, že autoři mají přislíbené angažmá
proslulého Geoffreye Rushe. Byla by škoda, kdyby český film takový příslib nevyužil. V dalších částech této
analýzy poukazuji ale také na několik dílčích výhrad, které se týkají současné podoby předloženého scénáře
a rozpracovanosti výtvarných návrhů, jež nepodávají dostatečný přehled o zamýšlené stylizaci celého díla.
Navzdory těmto dílčím výhradám doporučuji projekt k podpoře. Po mém soudu by ale bylo dobré, kdyby
tvůrci na určité podněty reagovali a rozptýlili případné pochyby Rady Fondu o své připravenosti.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Krátký film Cestovatel usiluje o výraznou výtvarnou stylizaci. Formát krátkého filmu je pro obdobné tvůrčí
experimenty vhodným půdorysem. Téma příběhu, prolínání reálného a fantazijního světa, koncentrace
pozornosti na jednu svébytnou postavu, to vše považuji za silné stránky projektu. Snímek na mě působí
velmi sympatickým a živým dojmem a přál bych mu úspěšnou realizaci.
S přihlédnutím k ambicím projektu v oblasti výtvarné stylizace bych nicméně očekával ještě detailnější
propracovanost výtvarných návrhů, které by poskytly lepší představu o výsledné podobě filmu. Přiložené
návrhy shledávám v tomto ohledu za poněkud nedostatečné. Výpravě a dekoracím se věnuje značná
pozornost také v rozpočtu. Tuto skutečnost by bylo záhodno promítnout i do zevrubněji zpracovaných
návrhů, jež by měly být k dispozici i vzhledem k ukončené fázi vývoje a blížícímu se termínu natáčení.
Jsem si vědom faktu, že storyboard nepatří u hraných filmů mezi povinné materiály, které by měl žadatel
předložit. Dle mého názoru by však měli autoři promítnout stylizaci - vedle výpravných a trikových složek už do samotné skladby filmového jazyka. Sám dramaturg vyslovuje ve své explikaci názor, že by se
v příběhu měly potlačit dialogy; sdělení by se mělo přenést do obrazové složky. S tímto přístupem
souhlasím. Pro jasnější a konkrétnější naplnění tvůrčích představ by bylo nicméně dobré, kdyby autoři
skutečně přiložili ještě storyboard. Pevně doufám, že ačkoliv tento dokument není součástí žádosti, tvůrci
s jeho realizací počítají v rámci své vlastní přípravy. Tento fakt by mohli uvést na pravou míru právě i
v reakci na tyto řádky.
Dílčí výhrady mám také k současné podobě scénáře. Z explikace dramaturga i z aktuální podoby textu to
vypadá, že vývoj scénáře ještě nebyl úplně uzavřen. Tomu jako kdyby napovídalo i časové určení
harmonogramu výroby, ve kterém vývoj končí až v průběhu dubna. Tvůrci na projektu pracují přes dva roky
a v této grantové výzvě usilují o podporu výroby. S ohledem na tuto skutečnost bych předpokládal, že
scénář bude předložen ve své finální podobě. Je ovšem možné, že předložený scénář je už konečným
textem a že v rámci dubnového vývoje chtějí producentky pouze završit financování projektu. Domnívám
se, že by bylo dobré, kdyby reagovaly také na tento aspekt své žádosti.
V režisérské explikaci zaznívá, že autoři chtějí tematizovat fenomén globálního oteplování, který pro ně
představuje jedno z ústředních témat. V dané podobě na mne však akcentace tohoto tématu působí ne
zcela přesvědčivě, možná i trochu samoúčelně. V příběhu se zmíněný fenomén projevuje v poměrně
povrchní rovině v samotném závěru filmu. Doporučil bych autorům, jestli by se nezamyslili ještě nad tím, jak
posílit ekologický motiv ve více vrstvách díla. Bylo by možné se kupříkladu ptát (ať už „naivně opravdově“ či
se špetkou ironického či humorného nadhledu), není-li sama podstata úniku do vnitřního světa v jistém
smyslu výsostně ekologickým jednáním, protože člověk díky tomu nenaplňuje své sny cestováním a
masovým využíváním letecké dopravy. V daném stavu však scénář téma úniku do vnitřního světa rozvíjí
spíše s ohledem na hrdinovu oddanost rodinnému podniku.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální zajištění považuji za velmi silnou stránku celého projektu. Složení štábu představuje kombinaci
mladých talentů se zkušenými profesionály. Přesvědčivé obsazení dominuje všem podstatným tvůrčím
složkám. Angažmá renomovaného australského herce Geoffreye Rushe oprávněnost tohoto konstatování
ještě zdůrazňuje.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přinos projektu shledávám v jeho postulovaných kvalitách a mezinárodních ambicích. Potenciál pro jejich
naplnění přináší mimo jiné i přislíbené angažmá Geoffreye Rushe. Na příkladu animovaného filmu Dcera se
jasně ukázalo, že česká kinematografie může na mezinárodní scéně budovat své renomé rovněž
prostřednictvím krátkometrážních filmů. Pro tuzemské filmové prostředí je projekt cenný také svými
sympatickými intencemi experimentovat s formou a výtvarnou stylizací. Autoři se odkazují k estetice Trnky,
Zemana. Nicméně trochu postrádám zevrubnější vizuální reference, které by toto konstatování konkrétněji
přibližovaly.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt Cestovatel k sobě dokázal přivést (patrně s přispěním angažmá Geoffreye Rushe) značné množství
koprodukčních partnerů. Za překvapivé považuji angažmá České televize, která se pro koprodukci rozhodla
i přesto, že ve své programové skladbě nedisponuje okny pro uvádění krátkých filmů. Účast na projektu
přislíbily přední tuzemské postprodukční společnosti. Kredit a profesní zkušenosti žadatele považuji
s ohledem na parametry projektu za adekvátní. Jde o mladou producentskou společnost, pro kterou může
být úspěšná realizace krátkého filmu s mezinárodními ambicemi dalším krokem v profesním růstu. Cílová
částka rozpočtu projektu je v českých podmínkách horentní. Výše rozpočtu vyplývá zejména z trikového
řešení poměrně velkého množství scén a z nákladů na výpravu. Autorské honoráře a další položky projektu
považuji za přiměřené.
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Expertní analýza
Název projektu

Cestovatel

Evidenční číslo projektu

3496-2020

Název žadatele

Helium Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jakub Jiřiště

Datum vyhotovení

23. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Snímek režisérky Veroniky Jelšíkové propojuje v promyšlené zkratce téma osobního naplnění našeho
místa ve světě s jeho globálnějším odrazem ve zodpovědnosti vůči klimatickým změnám. Zvolený
koncept vyprávění konfrontující rovinu uzavírajícího se pozemského života a jeho nebeského
posouzení přesvědčivě prolíná imaginaci s civilní observací. Rodinná smaltovna, kotviště pozemské
existence postavy, představuje velmi příhodné prostředí. Nejde v něm jen o vizuální podněty a občas
se nabízející symbolický jazyk hesel a znaků, ale o hlubší záměr – osobní vesmír ze smaltovaných
cedulí v sobě dokáže obsáhnout symbiózu mezi jejich jasně definovanou funkčností a výtvarným i
motivickým rozletem. A tento soulad platí i pro odkrývaný vnitřní svět protagonisty, jenž po většinu
života svou tvorbou sloužil chodu světa, ale zároveň v místě, které nemohl opustit, zrealizoval po
odchodu ženy společné sny o dalekých cestách. Velký svět přizpůsobil svému mikrosvětu a scénáři se
na zhruba 12minutové ploše daří tuto pozitivní bilanci evokativně odrážet a směřovat ji k závěrečnému
zadostiučinění.
Projekt prošel uspokojivým literárním vývojem. Scénář díky vícevrstevné naraci dokáže nedoslovně
zahrnout několik témat významných pro současnou západní civilizaci a ponechává stěžejní prostor
nevšednímu vizuálnímu vyjádření. Spolupráce nastupující generace s důsledně zvolenými zkušenými
profesionály v kreativních pozicích dává velkou šanci naplnit ambice projektu a výtvarně i technicky
dostát režisérčině imaginaci.
Finanční i realizační zajištění projektu svědčí o obratnosti producentky a je i přes nutnost vyřešit
ukončení spolupráce s mezinárodním koproducentem ve velmi pokročilé fázi. Ke konečnému
posouzení je nicméně potřeba více dokladů o zajištěných koprodukčních vkladech i o aktuálním stavu
koprodukce s ČT. Z obsahového hlediska je žádoucí finální spolupráce s dramaturgem na
organičtějším komunikačním skloubení oddělené vizuální a dialogické linie skrze charakterizační
detaily i na konkrétnějším působení fikčního světa ve druhé části snímku.
Projekt má výrazně nakročeno k dosažení zamýšlené podoby i s ohledem na momentálně příznivou
konstelaci okolností (odmyslíme-li protipandemická opatření) pro obsazení G. Rushe do hlavní role,
které je z pohledu autorky východiskem celého projektu a zásadní podmínkou jeho realizace.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Díky porovnání přiložených scénářů lze ocenit výrazný přínos spoluscenáristky a dramaturga pro
ukotvení osobité režisérčiny vize. Záměr výpovědi je srozumitelnější, propojení pozemské a nebeské
linie vyprávění působí konzistentněji, podařilo se ubrat na doslovnosti (hlavně ve snaze o angažované
zapojení klimatické krize). Dialog hlavních postav získal na dynamice a výrazněji plní charakterizační
roli. V poetické zkratce se daří uchopit téma posledních věcí života a jeho naplnění, čemuž napomáhá
i koncepčně zvládnutá vícevrstevnost vyprávění. Pozemská linie dokáže ze všední a čistě vizuálně
zachycené interakce postavy s prostředím smaltovny navodit dojem vyrovnaného prolnutí naplněných
životních a snových ambicí. Mimoobrazová dialogická vrstva nebeského pohovoru je ve finální verzi
scénáře méně zastřená a otevírá konfrontační prostor již během pozemských obrazů, čímž dojem z
nich umocňuje vtírajícím se vědomím završeného života.
Náhodně generovaná bilance Richardova života při nebeském pohovoru si nicméně jako voiceover
zachovává nahodilý charakter i vůči obrazovému průzkumu Richardova pozemského mikrosvěta. Jeho
objevování poskytuje jen minimum detailů a akcentů, které by podněcovaly komunikaci mezi obsahem
záběrů a slovního doprovodu. Scénář by mohl více těžit z potenciálu významového napětí či
asociativních vazeb pro charakterizaci postavy a dělit žádoucími rytmickými zámlkami pozornost mezi
vizuální a auditivní podněty. Při zpětném efektu nicméně konfrontační oddělování obsahu a tónu
obrazu a slova dává smysl a překonání protipólnosti v nalomení nebeské mašinérie v sobě nese
skrytou poctu a docenění protagonistova životního směru.
Z uvedeného vyplývá že autorky v celkovém rámci nekomplikovaně dospívají k smysluplné výpovědi,
cílevědomě a funkčně využívají narativního rozpojení k pocitovému umocnění myšlenky a nikoli její
přímočaré ilustraci. Scénář dospěl k realizovatelné podobě a společně s moodboardem vytváří
konkrétní představu, jež by si však zasloužila zejména ve vizuálním pojetí nebe osobitou a jednotící
výtvarnou vizi přesahující postprodukční zadání trikovému studiu (koláže v moodboardu tomuto dojmu
poněkud nahrávají). S tím souvisí nejasnost ohledně nikde nezdůvodněného kreativního zapojení A.
Martinse Laurara z Telegram Films, jenž může vzhledem k tvůrčím výsledkům právě této složce vhodně
přispět. Zejména finální obrazy by si zasloužily vizuální konkretizaci v souladu s předsevzetím
dramaturga rozvinout vhodnými detaily charakteristiku fikčního světa. Naopak nemám pochybnosti o
výsledném vizuálním efektu prostředí smaltovny díky zkušenému filmovému architektovi a existujícímu
reálnému předobrazu, jenž byl stěžejní inspirací pro vznik projektu a stane se i filmovou lokací.
Z podkladů projektu je cítit dlouhodobé osobní nasazení režisérky a cílevědomé využití zkušeností a
příležitostí, které ji umožnily navázat úzké vztahy s profesionály a přesvědčit je o své vizi. Výsledek
má velké šance naplnit kritéria umělecké kvality i žánrové diverzifikace kinematografie díky
přesvědčivému propojení civilního záznamu každodenního rituálu s imaginativním přesahem fantasy
žánru. Navíc jde o dílo sebevědomě nastupující generace, která adekvátně naplňuje své ambice
spoluprací se špičkovými profesionály.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Režisérce a producentce se podařilo sestavit soudržný a profesionální tým, který zaručuje úspěšné
naplnění nároků na obrazové vyjádření, specifický fikční svět a imaginaci.
Režisérka i díky své paralelní producentské aktivitě vykazuje výrazné ambice v naplňování své vize a jeho
podložení cílevědomým „networkingem“, jenž se kladně projevil na obsazení štábu. Její formálně pestré
studentské filmy nabízí přesvědčivý předpoklad, že zvládne skloubit výtvarně-trikovou realizaci snímku
s hravou a otevřenou imaginací, k jejímuž rozehrání stačí malá plocha (Golden Delicious – vítěz soutěže
Nespresso Talents), a novou zkušeností pro ni nebude ani film stojící na hereckém výkonu zahraničních
představitelů (Once in Louisiana).
Uvážlivý výběr spoluautorky scénáře a dramaturga na základě společného zájmu o nevšední přístupy k
žánru fantasy se již kladně odrazil na poslední verzi scénáře a před samotnou realizací směřuje k potřebné
konkretizaci fikčního světa. Dramaturgické explikace nicméně spíše konstatuje nedostatky a prospělo by ji
více zohlednit konkrétní případy i návrhy, aby byl vklad dramaturga jasnější (např. formulace „je potřeba
ještě přesněji dopracovat, jak tento svět vlastně funguje a co v něm hlavní hrdina zažívá“ vyznívá příliš
povšechně a není z ní jasná míra nutných změn ve scénáři). Oproti minulé žádosti se již nepočítá
s angažováním zahraničního dramaturga.
Nejslibnější zárukou je obsazení kreativních pozicí štábu zkušenými profesionály, jejichž dosavadní tvorba
souzní s naznačeným vizuálním směřováním projektu (produkční designér Jan Vlček, kostýmní výtvarnice
Simona Rybáková, oceňovaný kameraman Jiří Málek zvolený na základě zkušenosti s klíčovacím plátnem),
a obratné zajištění klíčových možností postprodukce díky barterové spolupráci se špičkovými společnostmi
Soundsquare, PXF, UPP nebo Vantage.
Hlavní osobností, na které realizace projektu stojí, je nicméně představitel hlavní role Geoffrey Rush.
Vzhledem k osudu předchozí dotace je poněkud riskantní stále vázat osud projektu na jedinou osobnost,
ovšem přesvědčivě podaný fakt, že projekt skutečně vznikl „na tělo“ jedinečnému herci (a ze scénáře je
prostor pro využití potenciálu jeho hereckého charismatu dobře patrný) je třeba brát jako kladný faktor.
Navíc v současném momentu Rushovy kariéry se naskytuje snad nejpříhodnější příležitost, čemuž
nasvědčuje i nastíněná komunikace – přesto by bylo žádoucí vzhledem k závislosti projektu na jeho
herecké účasti předložit při osobním slyšení deklaraci Rushova přetrvávajícího zájmu a odhodlání.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je od počátku připravován s mezinárodní ambicí, která se neomezuje jen na obsazení zahraničních
herců s předpokladem anglických dialogů. I z tématu snímku je zřejmé směřování k univerzálnímu oslovení,
které pozitivní odchod z naplněného života a prosazuje blahodárnou rovnováhu mezi žitím a sněním. Může
mít pro publikum hodnotu nejen jako připomínka vytrácejících se hodnot západní civilizace (zejména
pevného zakořenění člověka), ale i jako neprvoplánový angažovaný komentář k prohlubující se klimatické
krizi v prolnutí cestovatelského motivu se získanou nebeskou službou.
Zpracování díky profesionálnímu zázemí a důrazu na vizuální atmosféru, v níž umění smaltu získává
značný výtvarný, charakterizační i narativní potenciál, slibuje osobitý mix civilnosti a poezie bez návodné
sentimentality. Společně s nelineární koncepcí narativu s doplňujícími se funkcemi obrazu a slova, tak
projekt slibuje dostatečně inovativní prvky, aby se uplatnil v tuzemském a evropském festivalovém okruhu.
Snímek bych v domácím kontextu řadil do současné vlny probouzející se imaginace a žánrové
nespoutanosti, jíž nová generace tvůrců (mj. Milada Těšitelová, Pavel Soukup, Vojtěch Mašek či Šimon
Koudela) vnáší do kinematografie dlouho absentující nekonvenční náboj i důraz na osobitou vizuální
stylizaci.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Archa

Evidenční číslo projektu

3497-2020

Název žadatele

Helium Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

30.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Společnost předložila žádost o podporu k Státnímu fondu kinematografie České republiky ve
formě, která sice splňuje některé požadavky, ale nepředpokládá distribuční uvedení na území
České republiky.
V textu producentské explikace, se popisuje pro jaký typ diváka je projekt určen, je osvětlena
jeho kvalita spojená s absencí mluveného slova, ale není ani čárka o jednání s tuzemským
distributorem specializovaným na takovýto typ projektu, nebo s TV vysílačem.
Proč by měl být podpořen tento projekt českým fondem ??
V předložených materiálech je několik nejasností – viz. Podrobná část.
Porovnáním harmonogramu výrovy, rozpočtu a finančního plánu se objeví velké pnutí mezi
realizací předloženého harmonogramu a potřebou finančních prostředků na realizaci v období
od zahájení natáčení do konce roku 2020.
Tento stav, který je popsán v podrobné části, vytváří nestabilitu, která může vést k zhroucení
projektu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Přílohy žádosti představují projekt, který je právně zajištěn Opčními smlouvami s autory
scénáře.
Další předpokládaní partneři deklarují zájem o spolupráci formou LOI a výše deklarovaného
příspěvku odpovídá potřebám produkce vyjádřeným v rozpočtu.
Není vyjasněn zahraniční koprodukční partner.
Jednak je rozpor v informacích mezi formuláři A1 a B1., kde není v B1 uveden zahraniční
koproducent, jednak ve Finančním plánu v kolonce, kde má být popis zajištění je název
francouzského regionálního fondu a pozice případného koproducenta (dle producentské
explikace) Les Filme du Cygne není vůbec uvedena.
Veškeré materiály dávají dostatečný prostor pro odpovědné posouzení žádosti.

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

Rozpočet představuje pohled žadatele na očekávané náklady. Jeho výše je až extrémně nízká
na předpokládaných 21 FD.
V komentáři jsou informace vysvětlující tento stav, ale i tak jsou některé položky, při
promítnutí do harmonogramu výroby nerealistické.
Např. harmonogram poměrně popisuje přesně natáčecí období, zvláště natáčení v zahraničí.
Je postaven na 46 člověkonocí v průměrné ceně 326,- Kč. Nereálné.
Naproti tomu je na 3 místech(01-12,02-17,09-14) očekávané čerpání za překlady a tlumočení.
(tlumočení ve štábu produkce je jednotkováno na stránky scénáře)
Producentská explikace popisuje, jako jeden z kladů projektu, že jde o AVD bez mluveného
slova. Lze dovodit, že produkční zvuk je pouze pro nálady a atmosféry. Rozpočet
předpokládá klasické nasazení štábu zvuku, navíc s očekávaným nahráváním zvukových
nálad v postprodukci.
Klíčové je, že srovnání rozpočtu a harmonogramu výroby, při akceptování potvrzených
příspěvků ve formě věcného plnění od dodavatelů, ukazuje velké napětí v otázce schopnosti
uhradit očekávané náklady.
Jedním z činitelů je fakt, že žadatel není plátce DPH, a tím jsou reálné částky uvedené u
některých dodavatelů ještě nižší.
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Dále je třeba konstatovat, že natáčení dle harmonogramu od 2.8.2020 do 31.12.2020 bude
pravděpodobně potřebovat 1 150 000,- Kč na uhrazení nákladů natáčení, mimo odložených
honorářů a mimo deklarované věcné plnění.
Zdrojem, který se jeví jako reálný, je pouze podpora fondem. Ostatní předpokládané zdroje
jsou nepotvrzené (16%) a tím není jasné, kdy lze očekávat, v případě potvrzení, tok peněz.
Tento stav je možno ukázat na žádosti vůči Women In Film. V současnosti není vypsán
termín na podávání žádostí, má byt na jaře 2020, ale je deklarováno, že výsledek rozhodnutí
bude nejdříve 31.12.2020. Ve Finančním plánu se ale s těmito prostředky počítá.
Samostatnou otázkou je budoucí vztah žadatele a tvůrců, kteří odložili platby svých
honorářů, a to ve 100%, což je realizovatelné, ale neobvyklé. Žadatel uzavře s tvůrci autorské
smlouvy, které mu zajistí převod licencí k užití a tím naplnění práv výrobce, s uvedením výše
honoráře dle rozpočtu a s charakterizací kroku odložení platby. Tím bude žadatel vystaven
tlaku na finanční úhradu těchto honorářů, v budoucnosti, která není popsána z hlediska
očekávaných příjmů.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Žadatel předložil v producentské explikaci strategii, která je zaměřena na festivalové
nasazení. Je postavena na deklarovaném zájmu francouzského sales agenta. O komerční užití
v České republice se explikace nezmiňuje.
Realizační strategii, která je odvozena od harmonogramu realizace, podrobně představeného
v B1, je za současné situace těžko hodnotit, neboť po skončení všech možných omezení musí
nastat prověrka možností natáčet na uvedených lokalitách.

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

Žadatel má personální kapacity a představené spolupracovníky, kteří dohromady realizačně
tento projekt zvládnou. Bohužel projekt má nestabilní finanční zázemí a vzniká v době, kdy
navržený harmonogram bude pod tlakem vnějších, nefilmových okolností.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Archa
3497-2020
Helium Film s .r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba krátkometrážního hraného filmu
2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
29.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Je trochu zvláštní psát posudek na postapokalyptický film v době, kdy společnost ovládá fenomén, který
mnozí asi právě za takovou apokalypsu pokládají. Není jasno, zda právem, či neprávem, ani to, jaké jsou
vlastně příčiny aktuální pandemie koronaviru, dvě věci však ze současné situace vyplývají. Jednak že naše
vize podobného nebezpečí stále pokulhávají za realitou, jsouce ve vleku představ spíše tradičních. A za
druhé že přítomný stav nepochybně zcela změní i kinematografickou scénu, její zdroje a odbyt, a že je tedy
nanejvýš obtížné předvídat, co a jak bude dál. Skutečnost sama možná vystaví do okrajové pozice projekty
spíše artistní, s omezeným diváckým dopadem, a tedy zbytné. Nicméně i takové záměry mají nárok na
posouzení v obvyklém režimu, jakkoli je to za dané situace dosti obtížné.
Za docela tradiční považuji hlavní linii filmu, Evinu cestu zničeným světem, vybavil se mi tu třeba Schmidtův
Konec srpna v hotelu Ozón (1966). Nové jsou jen některé moderní (a módní) propriety (sportovní oděv, luk) a
pak zejména mystérium Eviny opakované smrti a znovuzrození, kterým se ovšem projekt noří do mystiky a
symboliky, v níž je dost těžko se nějak věcně orientovat. Završením této linie je jakási pyramidální chovná
stanice budoucího lidstva po jeho zániku, jejíž vize tvoří začátek i konec filmu, takže člověk vlastně neví, je-li
konkrétní Evin příběh už počátkem zrození lidstva nového, anebo naopak koncem toho starého. Nicméně
pokud přijme za svůj věčný koloběh vznikání a zanikání, je to vlastně jedno.
Jak vidno, projekt je třeba vnímat jako jakousi obrazově akční metaforu, která má podle režijní explikace v
pozadí zejména roli a použití umělé inteligence pro sebezáchranu lidstva. To je zajímavá myšlenka, obávám
se však, že nevyplývající příliš ze samotné stavby příběhu. Množství filmových, literárních, výtvarných a
jiných aluzí je jistě intelektuálně výživné, k divákovi však bude mluvit jen obraz a zvuk a v nich tyto souvislosti
nerezonují buď vůbec, anebo jen hodně intuitivně. Přes slibný obrazový koncept proto projekt k podpoře
nedoporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Neoporučuji

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

Strana 1

1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Umělecká kvalita projektu je defiinována v režijním a dramaturgickém vyjádření, nikoli však projektem
samotným. Z obou textů se dozvídáme o širokých souvislostech stvoření a zániku lidstva, jakož i existence a
možné budoucí role umělé inteligence, jen málo z toho se však dá odečíst také ze scénáře filmu. Přitom ten
je předobrazem filmu, nikoli vzletné úvahy na jeho okraji.
V popisu projektu je nejčastějším slovem slovo „věříme“, které je bezděčným, ale možná právě proto
nejpřesnějším výrazem rozporu, který v sobě projekt nese. Tvůrci věří, že do něj vtělili jakési hlubinné
významy dopadu klimatické krize na existenci lidstva a schopnost téhož lidstva předejít vlastní zkáze
pomocí umělé inteligence, ale skoro nic z toho se ze samotného scénáře nedá odezřít. Navíc: kdyby bylo
lidstvo opravdu tak chytré, že by bylo schopné nahradit i Boha, proč by tuto svou a potažmo i novou umělou
inteligenci nepoužilo k likvidaci příčin svého zániku, místo ke komplikovanému budování novodobé archy?
Úhrnem: celý koncept působí jako málo spojitá intelektuální skládanka mnoha disparátních prvků, nad nimiž
by při realizaci zvítězil dokumentaristický popis Eviny anabáze, obrazově nepochybně působivý,
nenaplňující však vůbec výchozí ambice tvůrců. Otázka však je, nakolik samotné tyto ambice překračují
hranice poněkud snobských úvah i směrem k širší divácké akceptaci. Respektuji potřebu tvůrčího
experimentu a hledačství obsahového i tvárného, ale tento projekt počítá už předem s tak úzkým diváckým
dopadem, že ve spojení s vytčenými nedostatky bych jeho podporu považoval za jednoznačný luxus.
2

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

Projekt je personálně zajištěn skoro exkluzivně, o to víc mrzí, že je postaven z pohledu zvnějšku na tolika
spíše jen chtěných, předstíraných a sebeobelhávajících předpokladech. Tandem Chalupová – Havel
prokázal už dostatek schopností a invence na dokumentárních projektech, tady ale jako by si vzal příliš
velké sousto. Na rozdíl od jejich ryze dokumentárních filmů tu schází schopnost nadhledu, ideové
kondenzace, a pokud by měl člověk akceptovat jejich proklamovaná východiska, narazil by jen na
nestrávené jednotliviny.
3

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

Každý film si najde své vyznavače a zanícené vykladače a tento by si je jistě našel také. Ale nevím, má-li
SFKMG dávat zbytečně na dluh projektům, které se předem definují jako menšinové i v rámci menšinové
kinematografie. Hrozba klimatické změny je zajisté kruciální problém našich časů, ale možná právě dění
těchto týdnů a měsíců ukáže ještě jeho jiné aspekty, které téma filmu zcela antikvují. Ani to by ale nebyla
taková škoda jako to, že máme před sebou projekt myšlenkově eklektický, koketující do mnoha stran, ve
skutečnosti však neorganický, a proto nepřesvědčivý.
4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žadatelova činnost je takříkajíc v plenkách, zaštiťuje se spoluprací s mladými tvůrci na dílech s
mezinárodním přesahem. To je i případ Archy, která ale současně dokumentuje, jak snadno taková ambice
ústí v globálně abstraktní dílo bez chuti a bez zápachu, jakkoli zaštítěné vědeckými a uměleckými autoritami
ze všech možných sfér a směrů. Žádost je vypracována svědomitě, i když zejména v popisu projektu
argumentačně dost nepřesvědčivě a stylisticky neobratně, rozpočet podle mého soudu odpovídá filmu této
délky a zaměření.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Poslední dotaz

Evidenční číslo projektu

3498-2020

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lubomír Konečný

Datum vyhotovení

30.03.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost Frame Films s.r.o. žádá o podporu výroby krátkého filmu pod názvem Poslední dotaz.
Režisérem tohoto filmu je Šimon Holý, absolvent bakalářského cyklu hrané režie na FAMU, který natočil
dosud pět krátkometrážních snímků a který nyní připravuje také svůj celovečerní debut Mít ráda Davida.
Připravovaný krátký film Šimona Holého má být hraný film hraničící s experimentem a jeho tématem je smrt
a jakým způsobem se s ní vyrovnáváme. Film odehrává v jednom prostředí, kdy bychom měli sledovat
tiskovou konferenci nebo snad poslední rozloučení s „hlavním aktérem“, který tam není, či snad je… Žadatel
několikrát akcentuje úmrtí Karla Gotta, kdy podobnost má být čistě náhodná. Mi se ale nejdřív vybavil známý
pražský pochybný charakter Janoušek a jeho nehoda, kdy zfetovaný porazil chodce. To jenom uvádím jako
příklady toho, do jakých mantinelů se snaží autoři snímek zasadit. Něco jako absurdní groteska bulváru
možného rozloučení se zesnulým, nebo snad jenom tisková konference, kde se objeví nepatřičné dotazy od
jejích účastníků.
Snímek má být dlouhý 15 minut a má se skládat z 10 záběrů. Jsou plánovány 4 natáčecí dny.
Žadatel deklaruje, že má ke dni podání žádosti 55% finančního zajištění, to však dokládá pouze „Letter of
Intent“ rentalu kamerové techniky (18%).
Předložený rozpočet projektu je v mnohých položkách nesrozumitelný. Není jasné, co znamená žadatelovo
rozdělní paušál/jednotka/den (více viz podrobná analýza). Postprodukce je v rozpočtu podfinancovaná, ač to
žadatel vysvětluje tím, že je to dohodnuto… Kde a s kým však žadatel neuvádí. Cituji-li ze žádosti, je to v
módu: „Jana zprostředkuje.“
Významným finančním vstupem přispívá režisér Šimon Holý a také v rámci nefinančního plnění v rámci
odložených honorářů. Očekával bych v tomto případě, že bude také uváděn jako koproducent projektu.
Projekt nedoporučuji.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je srozumitelná a žadatelem předložené doklady umožňují ji správně posoudit.
Nedostatky žádosti jsou především v neadekvátním rozpočtu, který není možné relevantně posoudit díky
žadatelem matoucím označení některých položek rozpočtu a nedostatečně vysvětlenému zajištění
postprodukce, která se tak jeví jako podfinancovaná. Film je plánován jako patnáctiminutový, který se má
skládat z 10 záběrů a plánovány jsou 4 natáčecí dny.
Žadatel tvrdí, že má ke dnu podání žádosti zajištěno 55% financování výroby filmu. To je však doloženo
pouze předběžným souhlasem (Letter of Intent) půjčovny kameramanské techniky Panavision, které tvoří
18% plánu financování. Zbývajících zajištěných 37% není žadatelem nijak doloženo.
Žadatel také předkládá nepropracovanou a nevyargumentovanou strategii exploatace.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet předložený žadatel není možné úplně adekvátně posoudit. Zmatečně působí žadatelem rozdělení
jednotek na paušál/den/jednotka. Uvedu příklad této nejasnosti: položka v rozpočtu 09-01 vedoucí produkce
je uveden paušál 3.000,- a počet jednotek 2. Proč? Obdobně položka 10-01 kameramanka – paušál 5.000,a počet jednotek 2. Nerozumím. Domnívám se, že paušál není spojený s jednotkami, popřípadě
v komentáři k rozpočtu uvítám, proč tomu tak je. Takto to působí nesrozumitelně.
Obdobným příkladem je kapitola rozpočtu Herci. Řádek rozpočtu 05-01 Hlavní role je rozdělena takto: den /
2.000,- / jednotka: 15/ celkem 30.000,-. Opravdu nelze porozumět číslům uvedeným v této rozpočtové
kapitole, když od žadatele vím, že mají být 4 natáčecí dny a dle scénáře vím, že v místnosti má být cca 40
lidí a z toho mám – je otázkou – asi hlavní roli „Manažerku“. (Proč číslo 15? v této položce, proč 2x?).
Dále pak řádek rozpočtu 05-03 „Epizodní role“: den / 1.000,-/ jednotka: 10 / celkem: 10.000,-. OK, epizody
asi takto dle scénáře: Pepi, Blanka, Anna, Novinář, Radim, Marek, Jiří, Jitka, Žaneta, Michaela. Ale jako na
jeden den pouze?
A pak mám v rozpočtu kalkulovaných ještě 20 komparzistů na 1 den. Ocenil bych v komentáři k rozpočtu
vysvětlení těchto nesrozumitelných kalkulací.
Stejně tak i jasné vysvětlení postprodukčních nákladů.
Postprodukční náklady 15 minutového filmu jsou dle rozpočtu ve výši 45.000,-. Ano, nabízí se zde řešení
této nízké částky, kterou žadatel navrhuje, tj. „v nestandardně nízké částce, kterou Jana domluvila.“ Ale
bylo by vhodné alespoň naznačit, co tedy „Jana“ v rámci postprodukčních prací domluvila a kde?
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V řádku 30-03 „pojištění“ se počítá pouze s pojištěním techniky zapůjčené z Panavisionu, ale nejedná se
komplexní pojištění projektu, ale třeba je to tak má producent v plánu.
Finanční plán je složen z dotace Státního fondu kinematografie (45%), věcného plnění kamerového rentalu
Panavision (18%), vlastního finančního a nefinančního plnění producenta (11%). Posledním významným
zdrojem je finanční „investice“ autora projektu Šimona Holého (20%) a jeho věcné plnění v rámci
odložených honorářů (6%). Nejsem si jistý, že je adekvátně percentuálně spočítáno věcné plnění autora
v rámci jeho odložených honorářů v rámci scénáře, režie a hudby, neboť dle rozpočtu se dostávám na
částku vyšší než je uvedeno ve finančním plánu (35.000,-). Vytvoření scénáře a licence, režie (development
+ výroba), hudba a nahrání hudby činí dle rozpočtu 45.000,-.
Dokážu si také představit a přijde mi to logické, že by měl být Šimon Holý koproducentem filmu, investuje-li
se do filmu dle slov žadatele vlastní finanční prostředky. To však záleží na uzavřených smluvních vztazích,
které by toto deklarovali či jiných dokladech (např. čestné prohlášení aj.), kterými by žadatel doložil toto
údajné zajištěné financování filmu.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Harmonogram se neodvažuji v současné „kovidové“ situaci posuzovat, ale bude nepochybně tomuto
náležitě přizpůsobený.
Mé výhrady směřují spíše k velmi obecné a vágní strategii exploatace. Nerozumím moc žadatelovu
předpokladu, že by „uvedení na českém festivalu by pomohlo vzbudit pozornost pro distribuční premiéru.“
Co znamená pro žadatele distribuční premiéra?
Ostatně i výčet potenciálních zahraničních festivalů: Cannes, Odense IFF, IFF Warsaw, POFF Shorts, se
mi jeví jako nahodilý, který nijak podpořený odůvodněním, proč jsou právě tyto pro tento projekt.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost Frame Films s.r.o. vznikla v roce 2013 a jeho jednatelkou a jediným společníkem je
producentka Jitka Kotrlová. Frame Films s.r.o. se zaměřuje především na autorské projekty.
Společnost produkovala celovečerní hraný debut Kristiny Nedvědové Sněží a především dokumentární film
Cental Bus Station Tomáše Elšíka. Dalšími dokončenými projekty společnosti jsou dokumentární snímky
Kibera: Příběh slumu a Budovatelé říše.
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Expertní analýza
Název projektu

Poslední dotaz

Evidenční číslo projektu

3498-2020

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

30. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Krátký hraný film Šimona Holého Poslední dotaz se zabývá tématem smrti. Důležité a těžké téma chce
mladý tvůrce v ryze autorském filmu zpracovat relativně komorně a s překvapivou nadsázkou pohřební obřad nahradí tiskovou konferencí.
Nápad je to opravdu dobrý, ale divákovi to dojde dříve, než když nám kamera po skončení tiskovky,
smíření a vyprázdnění sálu ukáže rakev na pódiu. Tohle autor samozřejmě ví a nepřistupuje ke konci
jako k velkému odhalení. Nejde mu o ten jeden moment, ale o vše, co se řekne a prožije mezi tím: o
atmosféru, o práci s obrazem a zvukem a především o herecké výkony, protože celý děj se odehrává
pouze v jedné uzavřené místnosti. 15 minut se budeme dívat na lidi uzavřené v místnosti.
To je síla i slabina celého projektu. Pro nápad paralely pohřbu a tiskovky je 15 minut moc. Pro
rozehrání pěti postav a nastínění životního příběhu hlavní nepřítomné postavy jen z náznaků osobních
monologů je toho v tuto chvíli ve scénáři málo a zůstáváme na povrchu.
Ze všech podkladů je patrné, že celý tým, ale především Šimon Holý přistupuje k projektu s velkým
nadšením a odhodláním, hledá správnou cestu (čtené zkoušky ke zpřesnění scénáře), dovede
zaujmout a přesvědčit spolupracovníky a herce k maximálním výkonům a za minimální náklady.
Myslím, že je projekt na moc dobré cestě, věřím, že může vzniknout dobrý film, ale nemyslím si, že je v
tuto chvíli dostatečně připravený, ještě je na něm dost práce, zejména na scénáři.
Možná by koprodukce po natočení materiálu byla snadnější cestou.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Důležité téma navíc zpracovávané mladým tvůrcem.
Takové téma je vždy osobní - pro tvůrce i pro diváka.
Když se povede herecké obsazení, přesvědčivé herecké výkony, může to být v té koncentrovanosti velmi silné.
Otázky ke scénáři a postavám:
Nenašla jsem žádnou poznámku o obleční postav a komparzu (kromě postavy moderátorky), takže
předpokládám, že mají být v civilu. Nenaznačujeme tedy nic černým oblečením. Nikdo nenese květiny, je to
opravdu tiskovka. Ale zároveň nikdo necvaká fotoaparátem, nikdo si nepíše poznámky, nenahrává. Hrajeme si
tedy na tiskovku, ale měníme její pravidla. Je tedy nutné definovat ji doslovně, nebylo by lepší nechat to na
divácích, nedoslovovat?
Autor se dotkne několika témat, ale jsou to jen doteky. Například téma bulvárních novinářů bažících po
pikantních detailech z životů celebrit se sice otevře, ale postupně vymizí, jako by se prostě jen hodilo do rozjedu
tématu.
Vybraná prezentovaná místnost, ve které se děj filmu odehrává, je poměrně velká. Vzhledem k tomu,
že v ní máme strávit 15 minut pohledem na především sedící lidi, budou velmi klíčové i všechny
komparzní postavy. Ve scénáři se mluví například o zvedání řady lidí při průchodu. I kdyby se to
pojalo minimalisticky, kromě postav, které ve scénáři mluví, pokud nesedí pouze ve dvou řadách,
předpoklám, že komparz bude nutný. Plánované jsou 4 natáčecí dny, jde o film odehrávající se v
jeden okamžik na jednom místě, takže i všechny postavy musí být k dispozici celou dobu a stejně
vypadat. Počítá s tím štáb? U takto komorního příběhu by navíc nic nemělo rušit divákovo
soustředění na podstatné věci, takže by komparz neměl strhávat pozornost. Čekala bych, že pokud to
je promyšlené, v materiálech se to objeví.
Z jednotlivých monologů vyplývá, že Martin Horák byl slavný zpěvák. Když už, nabízí se tedy pustit alespoň na
konci nějakou jeho písničku, i kdyby jen pod titulky. Možná by se jeho propíraná nechuť k čemukoli se zásadně
postavit mohla naposledy potvrdit tím, že by film skončil přesně ve chvíli, kdy by zpěvák po delší předehře
načal první slovio (nejlépe “já”).

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Kromě výše uvedeného už jen dva další podstatné body:
Producent mluví o chystaném filmu jako o filmu na pomezí hraného filmu a experimentu, ale není nic
špatného na tom, že jde o hraný film s použitím výrazného kamerového triku. Samotný trik, je tu pouze
pracovním nástrojem, neposouvá nás, jen vypráví efektněji, ale to z filmu nedělá experiment. Tento způsob
snímání patří mezi méně frekventovaně používané, protože jeho použití je natolik výrazné, že se využívá
pro posílení klíčové scény filmu (například, když ústřední postavě něco dojde). Zcela chápu fascinaci tvůrců
tímto trikem, je efektní, ale nemylsím si, že je ideálně právě pro tento příběh a především pro tento formát.
Mluvíme o snímání záběru, kdy se přiblížíme k centrální postavě zatímco její okolí a pozadí naopak jakoby
odjede do dálky. Funguje to skvěle jako akcent. Většinou to bývá používáno v pasáži bez mluvení, zde má
tvůrčí tým úmysl použít to naopak na monology a opakovaně. Mám obavu, že se to opakováním rozmělní a
okouká.
Scénář nepovažuji za úplně finální verzi. Je tam prostor na krácení, především v postavě matky.
Také vnímám nekteré nesrovnalosti nebo nedostatečně vysvětlené pasáže. Například tento moment citace ze scénáře: Přichází Martin Horák. Slyšíme to ve zvuku, nevidíme.
Co to znamená? Hrajeme si s divákem a necháváme ho věřit, že opravdu přišla postava, na kterou jen
máme zakrytý výhled? Takže se ozvou ruchy kroků, přestože na konci ukážeme rakev? Porušujeme tedy
pravidla? Nebo je to myšleno jen jako nějaký šum (klidně doprovázející umístění rakve) a reagujeme spíše
na ohlédnutí-gesto moderátorky? Tak důležité momenty by měly být jednoznačně definované.
Připouštím, že je možné, že sám autor si pohrává stále s mírou reálnosti a tajemství, co naznačí, co nechá
na divákovi. Zároveň toho hodně říkají postavy opravdu doslovně. Přístupy jsou možné různé, ale je nutné,
aby si autorský tým definoval alespoň sám pro sebe, jak to přesně chtějí, jaká je jejich realita a té se pak
drželi striktně.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Maximálně autorský projekt
Sehraný základní tým
Zajímavé herecké obsazení vyplývající z ukázky zkoušky

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

Když se to podaří: co je víc, než dobrý herec, který má co hrát - emoce a úvahy (divákovy) kolem
ztráty osoby blízké…

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žadatel má za sebou více kvalitních filmových počinů, které jsou měřítkem výběru projektů, na
kterých spolupracuje.
Skromný a realistický přístup celého týmu je velmi sympatický.
Věřím, že případná koprodukce ve fázi postprodukce má opravdu dobré šance.
Chtěla bych také ocenit marketingový nápad prezentovat film prostřednictvím sociálních sítí pomocí
hoaxu, který by odpovídal pozadí děje filmu, a tedy by nejprve upozornil na událost, která (jako) ději
filmu předchází.
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Expertní analýza
Název projektu

Poslední dotaz

Evidenční číslo projektu

3498-2020

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lucie Česálková

Datum vyhotovení

31. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Poslední dotaz je založen na jednoduchém nápadu prolnutí události pohřbu s tiskovou konferencí.
Díky tomuto prolnutí jednak tematizuje otázku intimní a mediální/medializované reflexe lidské smrti, jednak
vytváří specifický typ napětí a umožňuje též pracovat s emocemi diváka. Žánrově se jedná o obtížně
zařaditelný experiment na pomezí dramatu, absurdního dramatu, podobenství, mystifikace či konceptuálního
filmu. Zvolený formát současně přibližuje projekt divadelnímu tvaru, neboť se odehrává v jediné místnosti a
je tvořen z větší části monology postav (otázky jsou spíše rétorické, na ty ostatní odpovídá manažerka jen
stroze). Režisér s kameramankou nicméně plánují divadelní prostor ozvláštnit specifickou technikou dolly
zoom. Přestože je tento postup reprezentován ukázkou, hlubšímu pochopení plánované metody by pomohlo
ještě přesnější rozvedení v režijní explikaci, které by přiblížilo plánovaný vizuální výsledek (zamýšlený záměr
a účinek na diváka je popsán dostatečně). Projekt připravuje zavedená společnost Frame Films se
začínajícím nadějným autorem jako "malý", čemuž odpovídá i rozpočet a celkové organizační zabezpečení
projektu. Obecně se nicméně domnívám, že výsledek projektu závisí primárně na hereckých výkonech a
zvládnutí zvolené formální metody, v případě, že se obojí prolne, může vzniknout originální dílo artového
filmu. Projekt doporučuji k podpoře.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt Poslední dotaz je žánrově obtížně zařaditelným experimentem na pomezí dramatu, absurdního
dramatu, podobenství, mystifikace či konceptuálního filmu. Kombinuje "formát" pohřbu a tiskové konference
k tomu, aby dovolil zúčastněným vyjádřit svoje otázky, pochybnosti, city. Intimní zpovědi se prolínají s
všedními dotazy, soukromé s veřejným, podobně jako při mediální reflexi života (a smrti) známých
osobností. Skutečnost, že se jedná o zvláštní formu posledního rozloučení je divákovi záměrně
zamlčována, je ponechán v tápání, o jakou událost se přesně jedná. Tento model se ruku v ruce s tématem
reflexe smrti jeví poměrně funkčně. Vlastní scénář je hodně divadelní, v určitých parametrech připomíná
Havelkovy Vlastníky. Zde však není formát dialogický, není tolik založen na interakci postav/herců, ale
spíše pseudodialogický či monologický, což divadelnost ještě prohlubuje. Pro obhájení volby filmového
média je tudíž (vedle hereckých výkonů) zásadní způsob, jakým bude film nasnímán. Obě přiložené ukázky
(čtená zkouška a trailer představující klíčovou kamerovou techniku) dovolují lépe pochopit tvůrčí záměr,
přesto by pomohla přesnější explikace využití techniky dolly zoom z hlediska vizuálního výsledku (záměr a
emocionální účinek lze dovodit dostatečně). Už i proto, že přiložený (jinak efektní) trailer podcastové série
Wavu s ní pracuje, zdá se mi, spíše decentně. Jedná se přitom o stěžejní prostředek, který může formát
oddivadelnit.
Obecně se nicméně domnívám, že při důsledném zvládnutí radikálně postavené formální metody může
vzniknout originální filmové dílo.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Poslední dotaz je autorským projektem Šimona Holého, tvůrce nejmladší generace a doposud tedy
především studentských filmů. S dalšími klíčovými členy štábu pojí autora předchozí spolupráce,
společně již realizovali zkoušky s herci i zkoušky techniky a vyzkoušeli si možnosti a limity zvolené
metody. Dramaturgyně a režisér přemýšlejí o filmu podobně a jsou si vědomi rizik, které formát má.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Snímek přichází se zajímavým nápadem a osobitou formální technikou a v případě, že herecké výkony a
formální ztvárnění zafungují, má potenciál oslovit domácí i mezinárodní artové publikum.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Společnost Frame Films zrealizovala a vyvíjí řadu zajímavých projektů často debutujících autorů, mnohdy
podpořených v dřívějších výzvách SFK. Projekt realizuje jako "malý", bez vstupu dalších partnerů a s
relativně malým rozpočtem. Má promyšlenou specifickou marketingovou strategii napojenou na vlastní
téma filmu a plánuje formátu adekvátní distribuci. Projekt je organizačně zabezpečený a bude možné jej
zrealizovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Příběh hrůzostrašné Eliz
3499-2020
Moloko film s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou
finanční účastí
2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Daniel Tuček
30.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Satirický, typicky studentský projekt o předpubertálních žácích je plný groteskních nápadů, imaginace a
situačního humoru. Nejvíce připomíná epizodu ze současných seriálů pro děti a mládež (např. Legacies
(Warner Bros., 2018), nebo Cobra Kai (You Tube Premium, 2018)) a to jak žánrem kombinující klasické
školní zápletky s fantaskními motivy, tak stopáží kolem 40 min.
1.
2.
3.

Hlavní silnou stránkou je hravý a rytmizovaný scénář, na němž je vidět spolupráce s dramaturgem
Jaroslavem Pozzim.
Hlavní slabou stránkou je fakt, že jde o projekt studentů FAMU a že nemá (vyjma možnosti
posloužení jako pilotu ke zmiňované sérii pro TV) v podstatě žádné uplatnění.
Konečné hodnocení
Osobně výzvám Fondu na výrobu krátkometrážních filmů v situaci, kdy kromě
minimální šance na distribuci amatérská obec často disponuje vlastními skvělými
výrobními možnostmi, vůbec nerozumím. Je proto na posouzení rady Fondu, zda
hodlá poskytnout cvičením filmových škol dodatečné finance a suplovat ministerstvo
školství, nebo zda jako v tomto případě se rozhodne podpořit potenciálně komerční
TV formát a suplovat nedostatek odvahy a kreativity pracovníků českých televizí.

Udělení podpory

Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je poměrně jasná a přehledná. Je vidět značná práce jak na textu, tak na castingu dětských rolí.
Bohužel ukázku z již natočeného materiálu jsem nedokázal otevřít a tak doporučuji možnost shlédnutí
ověřit, či prezentovat na požadovaném slyšení. Také je škoda, že sice nechybí licenční dohoda s FAMU
(podmíněná úspěchem v tomto grantovém řízení), ale koprodukční smlouva již absentuje a tak není možné
ověřit přesně FP. Předpokládám tedy, že celý projekt původně vznikl jako klasické cvičení na FAMU a
teprve při snaze o navýšení rozpočtu se do projektu vložil předkladatel, přičemž jeho účast je smluvně
podmíněná úspěchem této žádosti.
1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je nízký a jako obvykle u těchto projektů nesouměrný. Autoři mají malé, nebo žádné honoráře,
zatímco profesionálové a nedostupné kapacity standardní ohodnocení.
– Producent si je disproporcí v honorářích vědom, nicméně žádná procentní kompenzace ve prospěch
autorů ve finančním plánu není. A tak zůstávají hlavními zdroji filmu Fond (450 000 Kč) a FAMU (1 100
000 Kč). Mimo to žadatel deklaruje vklad 200 000 Kč a podařilo se mu sehnat 70 000 Kč od nadace
Filmtalent Zlín a cca 77 000 na portálu HITHIT. FAMU pak získala dar od Taťány Medvecké ve výši 10
000 Kč.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Realizační strategie je poměrně stručná. Je znát, že casting a část natáčení již proběhlo. Nyní se
producent snaží nabízet projekt HBO, případně internetové TV Mall.cz. Rád by se pokusil i o
festivalový úspěch, ale zde se zdá, že bude konkurence mimo Zlín opravdu veliká, neboť na rozdíl od
ČR je potenciál mladšího diváka u obrazovky všeobecně znám.
3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Moloko film s.r.o je deset let fungující relativně úspěšná společnost, která produkuje smysluplné,
nezávislé projekty a i když tvůrci jsou mladí a většinou studenti, jistě si dají záležet. Myslím, že
zpřístupnění obrazové ukázky bude v tomto smyslu pro rozhodování klíčové.
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Expertní analýza
Název projektu

Příběh hrůzostrašné Eliz

Evidenční číslo projektu

3499-2020

Název žadatele

moloko film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lucie Česálková

Datum vyhotovení

31. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

"Příběh hrůzostrašné Eliz" je dětským filmem, jejž oživuje žánrový mix s prvky fantasy, hororu a romance. Tři
jedenáctiletí chlapci vyprávějí tři fantastické příběhy se společnou hrdinkou, starší spolužačkou Eliz, v nichž
se mísí odstup i obdiv, snaha předvést se, zaujmout, ale i vlastní frustrace. Na pozadí stylizovaného filmu se
současně otevírají některá aktuální témata školního prostředí (šikana, ekologie, aj.). Scénář byl již dříve
oceněn na několika různých platformách (FAMU, FILMTALENT Zlín), které současně do projektu vstupují
jako koproducenti. Většina snímku je založena na vyprávění mimo obraz, významnou roli tedy hraje způsob
podání tohoto vyprávění představiteli hlavních rolí. Přizpůsobení textu promluvy jejich přirozenému projevu
tak, aby současně zůstala zachována určitá nadsázka, lze pokládat za jednu z výzev realizace. Projekt má
potenciál oslovit dětské i dospělé diváky doma i za hranicemi a i dle předložené ukázky je patrné, že jej bude
možné realizovat v zamýšlené podobě.
Projekt doporučuji k podpoře.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt Příběh hrůzostrašné Eliz přichází s vítaným žánrem dětského filmu oživeného žánrovými postupy
hororu, fantasy a romance. Tajemná hrdinka Eliz, která se třikrát jinak zhmotňuje ve fantazijních
vyprávěních tří jedenáctiletých chlapců, v určitých aspektech připomíná dívku El ze seriálu Stranger Things.
Zvláštní schopnosti Eliz nicméně aktivizuje pouze dětská imaginace, která se tak stává klíčovým tématem
filmu. Příběhové miniatury líčí Eliz jako obávanou a současně obdivovanou/obdivuhodnou hrdinku a vedle
toho tematizují některé aspekty školního prostředí - šikana, environmentální hnutí, konzumní životní styl
rodičů. Poslední romantický příběh současně směřuje k trefné pointě, díky níž na pozadí žánrově
stylizovaného vyprávění ožívá také téma iluzivních světů raného dospívání.
Film je založen na vyprávění chlapců formou voice-overu a v tomto smyslu také klade vyšší nároky na
přizpůsobení textu promluvy schopnostem jedenáctiletých chlapců, respektive konkrétních herců, aby
zůstalo zachováno stylizované "vážné" vyznění a současně přirozenost projevu. V tomto dílčím aspektu
také vidím jeden z mála problémů aktuálního scénáře. I z ukázky je patrné, že s některými souvětími dětští
herci trochu bojují. Ukázka podobně jako vizuální prezentace snímku dávají poměrně dobrou představu o
vizuálním ztvárnění a řekněme i režijním řešení/ metodě, byť to by mohlo být ještě výslovně popsáno v
explikaci.
Krátký formát rozehrává řadu žánrových rovin, rezonuje v něm též řada aktuálních témat školních dětí a má
potenciál zaujmout dětského i dospělého diváka.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt autorsky zaštiťují Eliška Kováříková a Adam Struhala, s dramaturgickou podporou pedagoga
FAMU Jaroslava Pozziho. Eliška Kováříková dvakrát vyhrála cenu za Nejlepší nerealizovaný scénář na
FAMUFESTU a také vlastní scénář k "Eliz" prošel již několikerým profesním hodnocením a zaujal na
několika platformách (vnitřní soutěž katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU, filmový akcelerátor ČT,
FILMTALENT Zlín). Důležitou výhodou autorky pro tento projekt je rovněž zkušenost s kurzy herectví pro
děti, jimž se dlouhodobě věnuje. I na základě zpřístupněné ukázky a vizuálních podkladů ("balíčku") je
patrné, že tvůrci sdílí společnou realizační vizi.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt přichází s žánrovým mixem, který, troufám si říct, nemá v současné české kinematografii
obdoby. V atraktivním vizuálním ztvárnění pracuje v rámci tzv. dětského filmu s fantazijní nadsázkou a
stylizací, kombinuje prvky fantasy, hororu a romance a v příběhu poukazuje na řadu aktuálních témat
(šikana, environmentální hnutí, přehnaný konzumerismus). Všechny tyto charakteristiky jej činí
srozumitelným pro mezinárodní publikum.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je připravena přehledně a srozumitelně, projekt je pro výrobu připraven včetně castingu herců a
realizace ukázky. Společnost moloko film produkovala několik z nejvýraznějších filmů posledních let (Cesta
ven, Špína) a v současnosti pracuje i na celovečerním filmu podle scénáře Elišky Kovářikové (Vzteklá
krása/ Slavnost pěti lišek) v režii Štěpána Altrichtera. Další spolupráce je tedy logickou volbou. Žánrové
rozkročení projektu a související nároky na výpravu a lokace kladou v případě studentského filmu větší
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nároky na produkci, rozpočet a vícezdrojové financování. S ohledem na formát je smysluplně připravená
též distribuční strategie, cílící na VOD uvedení a festivaly.
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Expertní analýza
Název projektu

Příběh hrůzostrašné Eliz

Evidenční číslo projektu

3499-2020

Název žadatele

moloko film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

30. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
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Připravovaný krátký film s dětským obsazením Příběh hrůzostrašné Eliz se skládá ze tří
filmových povídek různých žánrů popisujících představitelku Eliz optikou třech pozorovatelůvypravěčů. Ti se trumfují historkami s ní (o ní), takže nejde o klasický vypravěčský oblouk, ale
toto spojení je funkční a dějetvorné, předpokládám že bylo jasné už od prvotního námětu.
Není berličkou, ale je základním stavebním kamenem vyprávění.
Svěže pojatý příběh ze života i fantazie jedenáctiletých dětí se dětskému publiku nepodbízí, a
přestože na ně cílí, rozhodně má potenciál zaujmout publikum daleko širší, nejen proto, že
jsme všichni byli děti.
Mladí autoři (studenti) přistupují ke zvolenému tématu přehledně a čitelně, rozhodně ne
okoukaně. Přestože jde o klasický hraný snímek, jak scénář, tak trailer snímku slibuje hravý
filmový přístup k srozumitelně předkládané realitě (ať je jakkoli vymyšlená).
Celý projekt působí velmi připraveně a především je z něj cítit chuť natočit něco filmově
šťavňatého a tvořeného s maximální energií a nasazením, což se prostě musí na výsledku
pozitivně projevit.
Kromě zcela kosmetických dramaturgických výhrad ke scénáři a traileru nemám v zásadě
pochybnosti ani u rozpočtu. Celkově si nejsem vědoma žádných slabých míst projektu.
Věřím, že by diváky mohl výsledný film bavit stejně jako jeho tvůrce. Sama jsem na něj už teď
zvědavá.

Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Projekt je ideální kandidát na podporu

-

přicházejí s ním začínající, ale výrazní tvůrci
slibuje hravý přístup k filmovému vyprávění
cílí na rodinné publikum
dětští herci, ke kterým se přistupuje opravdu jako k hercům, ne jako k rekvizitách a
emočním prostředkům

- žánrovost, žánrových filmů je málo, tento si jich vyzkouší několik; což je výborná příležitost
nejen pro diváky, ale právě i pro tvůrce

- má výraznou podporu oborových skupin, což samoo sobě potvrzuje minimálně
předpokládané profesní kvality budoucího díla

- projekt je dobře připravený do podrobností (i díky dlouhé přípravě a předtáčkám)
Případné výhrady (spíš upozornění)
Na základě traileru bych byla jen opatrná (ve smyslu přísnější) k finální verzi srozumitelnosti
dialogů některých postav (nemám na mylsi technickou kvalitu a čistotu řečového projevu
jedné z postav). Sice nejsou dialogy pro příběh tohoto filmu zcela klíčové, ale samozřejmě
diváka ruší, když zcela nerozumí slyšenému. V případě, že by byla některá z postav méně
srozumitelná, doporučuji raději postsynchron. I když může být ostatní herecký projev
postavy plně dostatečný, bez jasné srozumitelnosti se dojem hned ztrácí.
V rozpočtu jsem se pozastavila pouze nad položkou nájmu střižny na 35 dnů, což u
plánovaně 25minutového filmu nepovažuji za běžné. Ale předpokládám, že to má zcela
logické a opodstatněné vysvětlení (předstřih předtáček, možná nějaké testy, trailer a
předpoklad vícekolového střihu na základě testovacích projekcí a dramaturgických
schuzek…).
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tandem ústředních tvůrců má už teď na prahu filmové kariéry zkušenosti, zejména s dětskými herci, které
jsou pro úspěšné uchopení tohoto konkrétního porjektu zásadní. Doplněni zkušeným, i když studentským
štábem: zvukař Mirek Chaloupka je podepsán nejen pod animovanou oscarovou Dcerou Darji Kashcheevi
a kameraman Tomáš Frkal už na sebe upozornil několika filmy, zejména dokumenty, což vnímám jako
ideální základ pro natáčení s dětmi a o dětech.

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

FIlmy zaměřené na cca 11leté děti jsou permanentně nedostatkovýcm “zbožím” po celém světě, protože to už
nejsou malé děti, které se dívají na pohádky, ale ještě to nejsou “velcí puberťáci”, pro které se točí žánrové
filmy. EBU se dokonce právě proto na tuto skupinu zaměřuje speciálním podpůrným mezinárodním
programem motivujícím televize (a autory) točit příběhy pro a o této věkové skupině. Kvalitně natočený
divácky chytlavý příběh má tedy potenciál prosadit se nejen na festivalech zaměřených na dětské publikum, ale
dostat se (s trochou pomoci a zájmu) i do některé zahraniční distribuce. Přestože se ve filmu mluví a pro
potenciální zahraniční rodinou cílovku jsou titulky vždy komplikaci, jde o film, kde nejsou slova tak důležitá,
vypráví obraz, děj, rytmus.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Atestace

Evidenční číslo projektu

3500-2020

Název žadatele

Mannschaft s. r. o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

13.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost se týká absolventského filmu studenta FAMU Jana Hechta vyráběného v koprodukci
žadatele a Studia FAMU (ÁMU/FAMU, LOI přiložen) o plánované stopáži 30 min.
Rozpočet filmu činí 1 915 000 Kč, což je přijatelná suma u příběhu ze současnosti
promyšleně postaveném na ose notoricky známého případu selhání zdravotní péče (viz
publicistický pořad České televize z cyklu Infiltrace – Adámek).
Podpora je žádána v akceptovatelné výši 450 000 Kč.
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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předložená žádost je kompletní, svědomitě zpracovaná a obsahuje veškeré potřebné přílohy
nápomocné ke zpracování expertní analýzy.
Harmonogram projektu uvedený ve vlastní Žádosti se naprosto (!) shoduje s termíny
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v Realizačním harmonogramu.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předložený rozpočet je konstruován odpovědně a seriózně. Na rozdíl od mnoha jiných –
podobných – případů žadatel férově nekalkuluje odměny členů štábů, kteří jsou řádnými
studenty FAMU.
Tentokrát jsou seriózně koncipovány i oblíbené položky 31-01, 31-03 a 31-04 (Rezerva,
Režijní náklady a Production fee).
Předložený Finanční plán odpovídá realitě.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

V žádosti jsou popsány standardní marketingové instrumenty.
Žadatel považuje diváckou cílovou skupinu 18-35, zejména studenty a absolventy VŠ, za
zásadní. Další cílovou skupinou je pak inerval 35-55 let.
Distribuční strategii žadatel opírá nejprve o účast filmu na některém z renomovaných
mezinárodních filmových festivalů specializovaných na „shorts“, např.
na IFFR či Berlinale resp. na Festival du court métrage de Clermont-Ferrrand.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

MANNSCHAFT s. r. o. je relativně (vznikla 4.4.2017) nová producentská firma, která nyní
připravuje několik krátkometrážních i celovečerních dokumentárních a hraných filmů, např. i
realizaci celovečerního debutu stejného režiséra Jana Hechta.
,
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Expertní analýza
Název projektu

Atestace

Evidenční číslo projektu

3500-2020

Název žadatele

Mannschaft s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

21. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je absolventský film studenta režie na FAMU Jana Hechta – 30minutové psychologické
drama z nemocničního prostředí o první noční službě začínajícího lékaře (inspirováno skutečnou
pardubickou kauzou neuvěřitelně nedbalé péče o dítě s následkem trvalého poškození). Hecht na sebe
upozornil již svým bakalářským dramatem z lékařského prostředí, Člověk Kilimandžáro, s nímž se prosadil i
na mezinárodní scéně. I tento projekt stojí na poetice realistického mikrodramatu, věrohodné kresbě
prostředí a postav, existenciálně vyhroceném konfliktu a dramatickém prolínání osobní a pracovní, resp.
profesní linie.
Projekt vykazuje nesporné přednosti: talentovaný filmař, společensky odpovědné téma, klasická forma a
styl, zajímavý tým (spoluscenárista lékař Tomáš Hecht, progresivní, byť nezkušený producent Marek Dusil a
inspirativní zkušený dramaturg Jana Gogola ml.), cílevědomá produkční příprava s vysokou mírou
finančního zajištění ze strany FAMU (76,5% zu rozpočtu 1,9 mil.), s mezinárodními festivalovými ambicemi a
s potěšitelnou snahou o kinodistribuci. Požadavek na podporu Fondem ve výši 450 tis. je přiměřený.
Současně ale projekt obsahuje nepřekonatelnou produkční překážku, které nastala z vyšší moci: realizace
předpokládá natáčení v nemocničním reálu, čili pronájem nemocnice na 10 ND v červenci t.r., což
s ohledem na koronavirovou pohromu nevypadá jako reálná možnost ani z hlediska lokace, ani z hlediska
harmonogramu (ten je nastaven do 1.10.). Tvůrci navíc zdůrazňují, že natáčení ve skutečném prostředí je
klíčovým prvkem umělecké koncepce, takže z uměleckých důvodů tu není alternativa.
Domnívám se, že dotčena je také umělecká a společenská hodnota projektu: po intenzitě nynějších událostí
s nespočtem mrtvých a s drastickým omezením individuálního i veřejného života dostává zdravotnické téma
úplně jiný rozměr, před nímž původní projekt ztrácí svoji sílu.
V těchto souvislostech vidím jako jediné racionální řešení odložení projektu z produkčních důvodů (nebo
přinejmenším provedení revize jeho harmonogramu) a jeho případné přepracování z uměleckých důvodů.
Pod touto podmínkou doporučuji přijmout projekt k podpoře, neboť má dobrý umělecký, personální i
produkční potenciál a splňuje podmínky a cíle výzvy.

Udělení podpory
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Doporučuji s podmínkou

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt má promyšlenou autorskou a režisérskou koncepci, která směřuje k realistickému psychologickému
mikrodramatu.
Vyprávění potřebuje dosáhnout přesvědčivější kresby postav a situací, nynější podoba je zatížena příliš
explicitními významy, chtělo by to plastičtěji rozvinout situace.
Silnější je scénář ve vypjatém dramatickém popisu, zatímco rodinná expozice je dost schematická a
všednodenní rámec, který má vytvářet kontrast, působí poněkud jednoduchý autorský konstrukt.
Cenná je scenáristická spolupráce s lékařem a také úzká spolupráce s dramaturgem, který ve své explikaci
uvádí velmi případné podněty ke scénáři.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální zajištění odpovídá projektu a je zárukou jeho úspěšné realizace.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt má potenciál společensky odpovědného dramatu s festivalovým a mezinárodním dosahem.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt je organizačně, finančně a personálně dobře připraven. Žadatel je studentem produkce na FAMU,
projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat. Problémem je realizační
harmonogram z důvodů, jež stojí mimo vůli a možnosti producenta. Přínosná je snaha o cílenou
kinodistribuci. Požadavek na podporu je přiměřený.
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Expertní analýza
Název projektu

ATESTACE

Evidenční číslo projektu

3500-2020

Název žadatele

Mannschaft s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2.výroba českého kinematografického díla

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Štern

Datum vyhotovení

24.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Začínající doktor Jirka je určen primářem na noční službu, i když nemá atestaci a je to vlastně proti
předpisům. Primář ho ujišťuje, že bude stále na telefonu, takže v případě krize bude po ruce. Doktor Jirka
musí trochu bojovat se svou manželkou, která nemá příliš pochopení pro jeho práci a vyčítá mu nedostatky v
domácnosti (porouchanou baterii v umyvadle), které jdou na jeho triko. Jirka je trochu proti manželce na
jedné lodi se svojí matkou zdravotní sestrou, která ho až nekriticky podporuje v jeho profesi. Krize během
služby nastane, malá pacientka začne silně krvácet po operaci krčních mandlí a primář, jak se dá čekat, na
telefonu není dostupný. Začíná dramatický boj o život pacientky. Jirka v něm obstojí, složí svojí neformální
atestaci a doma na smrt unavený po službě konečně spraví porouchanou baterii.
Silnou stránkou scénáře je krizová noční scéna. Ta je skutečně strhující, drásavě napínavá a přitom
realistická, bloudění nočními chodbami nemocnice, když Jirka hledá krvácející pacientku, má téměř
hororové parametry. Silný je rovněž motiv rozbité baterie, kterou na smrt unavený Jirka spraví, protože
teprve tehdy mu dojde, jakou cenu má pro něj jeho žena a jak je důležité, aby byla i ona se svým životem
spokojená. To dává celé historce o nenadálé krizi v nemocnici smysl v podobě paradoxu, který je důležitou
součástí kvalitního díla.
Slabou stránkou jsou občas dialogy, např. tzv. lidová mluva holohlavého pána. Stejně tak i některé scény,
jako např. porada u primáře, která krkolomně dospívá k tomu, že nezkušený Jirka dostanu noční službu.
Problémem je, že pokud bude dominantou jenom noční krizová scéna, pak nejde nikterak o originální počin.
Velmi důležité bude, jak se podaří vybudovat paradox s baterií a hlídáním dětí po těžké noční zkoušce. Tam
je šance na jistou originalitu filmu, který může zaujmout náročné publikum na festivalech, pro něž je
primárně určen
Projekt má zkušeného dramaturga a pod jeho vedením nebude těžké scénář ještě v tomto smyslu vylepšit.
Z producentské i režijní explikace vyplývá, že režisér i producent přesně vědí, jak chtějí látku realizovat, v
tomto ohledu mám důvěru v jejich schopnosti uskutečnit projekt v zamýšlené podobě. Budu tedy důvěřovat
tomu, že scénář projde ještě úpravami v uvedeném duchu a projekt doporučuji.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Scénář je postaven na klíčové scéně boje o život mladé pacientky, který překvapivě proti všem
předpokladům vypuknul právě v době, kdy byl díky jistému selhání k dispozici jen lékař začátečník. S tím
souvisí pomalý až téměř líný popis domácí i nemocniční reality, která má diváka uspat, aby o to víc
zapůsobil moment krize. V tomto ohledu je scénář vystavěn kvalitně.
Problémem scénáře je nedostatečná vykreslenost postav. Já vlastně nevím, co jsou zač. Do značné míry
je to dané problémem formátu 30 minutového filmu, který nedává dost prostoru postavám, aby se
předvedly. Nicméně o to více se musí scénárista snažit využít malého prostoru k vykreslení aspoň
minimální charakteristiky postav. Např. úvodní dialog Jirky s manželkou je mechanickým zápisem toho, že
manželka je na Jirku naštvaná, že si neplní domácí povinnosti, a Jirka se tomu snaží čelit přehnanou
vlídností. Pak už manželku uvidím až v nemocnici, kde Jirku navštíví, a posléze na konci příběhu. Ty scény
nejsou dostatečně propsané, chybí nějaký nápad, scénárista jich musí využít, aby nám řekl o manželce víc,
a tím i víc o jejím vztahu s Jirkou. Že je naštvaná, nestačí. Problém je i v jiných dialozích, které jsou trochu
ploché, postavy mluví víceméně stejně. Když se scénárista pokusí o lidovou mluvu, tak je to tlačené a
nepřirozené.
Jinak stavba příběhu je logická, má správnou gradaci a skvělé vyvrcholení a hodně dobrý nápad s tím, že
Jirka spraví baterii a jde, ač na smrt unavený, s dětmi na procházku. Uvedené vady jsou řešitelné, pokud
se na ně autor scénáře pod vedením zkušeného dramaturga ještě podívá.
Projekt je velmi dobře připravený, producent i režisér vědí přesně, jak budou postupovat. Moodboard dává
plastickou představu o vizuální podobě filmu, Zejména pasáž z bloudění nemocničními chodbami slibuje
silný vizuální zážitek.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Dvojice Jan Hecht (režisér) a Tomáš Hecht (scénárista) už má za sebou jeden film z lékařského prostředí
Člověk Kilimandžáro. Je sympatické, že tato tvůrčí dvojice pokračuje ve stejné problematice dalším filmem.
V tomto smyslu bych věřil v úspěšnou realizaci uvedeného projektu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Nějaký zvláštní přínos pro českou nebo dokonce evropskou kinematografii v tomto projektu nevidím.
Nicméně na festivalech studentské tvorby se neztratí.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Informace v projektu týkající se realizace, tedy finanční zajištění, připravenost výroby, rozpočet a
harmonogram, jsou srozumitelné a dostatečné.
Není pochyb o tom, že žadatelé jsou za uvedených podmínek schopni projekt realizovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Yung Michal

Evidenční číslo projektu

3501-2020

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

16.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Projekt Yung Michal je předkládán Fondu podruhé, a oproti předchozí žádosti došlo k zásadní změně na
pozici producentské společnosti. Projekt přešel od společnosti Up-up ke zkušené producentské společnosti
Bionaut.
Oproti předchozí žádosti došlo k řadě posunů - jak ve smyslu tematického i žánrového, tak v rovině
ekonomické. Žadatel výrazně snížil celkový rozpočet na realizaci, celé natáčení je naplánováno na pouhé 4
natáčecí dny s maximální efektivitou realizace.
Žádost je zpracována přehledně, srozumitelně, obsahuje všechny náležitosti, režisér Štěpán Fok Vodrážka
má řadu zkušeností s reklamní tvorbou i dalšími krátkometrážními formáty a předkládaný film chce v
budoucnosti rozvinout do celovečerního filmu.
Jedinou slabinou v předložené žádosti vidím v poměrně nepropracované distribuční strategii - kromě
nespecifikované festivalové distribuce je tu sympatický záměr spolupracovat s Mall.tv i širší záměr orientace
na produkci krátkometrážních stopáží v širším regionu CEE v rámci deklarovaného labelu Bionauts Beats.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost obsahuje všechny požadované náležitosti včetně licenční smlouvy na scénář ze dne 17.2.2020
s oběma autory a s 3letou opcí na získání licence. Pouze žádost neupřesňuje úpravu vztahu žádající
společnosti s producentem projektu (Jakub Košťál).

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet s komentáři je realistický (oproti předchozímu žadateli výrazně redukovaný), sympatická je
výše podpory ze strany Fondu (42%) i snaha o vícezdrojové financování včetně předpokládaného
zapojení Mall.tv. Stávající financování je potvrzeno pouze finančním vkladem žadatele ve výši 3,5 %,
přesto u krátkometrážního filmu jde o sympatické a smysluplně znějící financování z domácích zdrojů
s vědomím aktuálního harmonogramu předpokládajícího začátek natáčení již 1.7.2020 a dokončení
15.1.2021.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská strategie vychází z relativně skromně nastaveného rozpočtu a efektivního natáčecího
plánu (vč. jednoduchých lokací a minimálního castingu). Štěpán Vodrážka má ze své praxe bohaté
zkušenosti na rychlé a efektivní natáčení a pokud do realizace nezasáhnou stávající vnější okolnosti, je i
harmonogram zcela realistický.
Ohledně marketingu bych asi uvítal podrobnější úvahy o budoucím šíření, včetně festivalové premiéry,
z termínu premiéry vyvozuji Prague Shorts Festival. Nakolik toto zapadá do představy o budoucím
festivalovém šíření v tuto chvíli nedokážu predikovat a dle naznačených ambicí je možné, že se
festivalová premiéra může ještě změnit, případně lze hledat festival, pro který národní premiéra nebude
v kolizi se světovým uvedením.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Renomovaná producentská společnost Bionaut funguje již 20 let, ve své tvorbě má široké spektrum
titulů i žánrů včetně nových distribučních cest. Sympatická snaha o budování mezinárodní producentské
platformy i personální zázemí společnosti znamenají pro předkládaný projekt vysoký kredit i oporu pro
realizaci.
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Expertní analýza
Název projektu

Yung Michal

Evidenční číslo projektu

3501-2020

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jakub Jiřiště

Datum vyhotovení

29. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Krátkometrážní snímek režiséra Štěpána FOKa Vodrážky propojuje zkušenost dospívajících
s neperspektivním prostředím severočeského města a iluzi možného úniku prostřednictvím budování
digitální identity a komunity followers. Výsledkem je sevřený, promyšleně koncipovaný scénář, jehož
humorná nadsázka funguje na více úrovních. Autorům se daří trefnou observaci obohacovat o subjektivní
prožitek, empaticky a s hořkou ironií vyjadřující úděl protagonisty, který nepodléhá rezignaci, ale
k zásadnímu kroku mu chybí zralá sebereflexe. Michael během poslední šichty v lokální variantě fastfoodu
prochází střety s nepolevujícím hodnocením ze strany okolí, které jej jako samozvaného trapera postupně
zbavují křehké ulity úzkostlivě udržovaného selfrespektu. Konečná vzpoura vůči uzemňujícímu prostředí i
přes ironický akcent vyznívá přesvědčivě jako spontánní obrana vlastní důstojnosti a osvobozené
sebevyjádření, jehož se Michalovi v digitálním světě nepodařilo dosáhnout.
Přestože jde v prvé řadě o svěží situační komedii pro cílovou skupinu náctiletých, obrácení úvodního
trapného selhání hrdiny při tvorbě osvobozujícího videa ve finální ironicko-patetické naplnění jeho
„osvobození“ má potenciál podnítit toto publikum k reflexi vlastních reakcí na svou sociální pozici. Schopnost
rafinovaně vyjádřit Michalovu perspektivu i zapojováním dalších výrazových složek nad rámec dějových
situací a dialogů ovšem nabízí nevšední podněty i pro zkušené (festivalové) publikum.
Projekt může těžit ze zázemí zkušeného producenta a plánovaná strategie se v souladu s cílem jeho nové
divize pro krátkometrážní tvorbu zejména zaměřuje na cílevědomý tvůrčí rozvoj režiséra. Yung Michal by
měl překlenout realizační předěl mezi jeho dosavadní bohatou zkušeností s velmi krátkými útvary (reklamy /
video- a promoklipy) a dvojicí společně připravovaných celovečerních filmů – v případě adaptaci románu
Prašina bude klíčová i spolupráce s dospívajícími neherci, kteří se v průběhu zkoušek v podstatě stanou
spoluautory finální, ještě autentičtější podoby scénáře.
Projekt i díky detailním a jasně strukturovaným podkladům nevzbuzuje pochybnosti o dostatečné přípravě
pro realizaci. I když se finanční plán zatím nese v teoretické rovině, může počítat se zárukami vyplývajícími
z předchozích projektů společnosti Bionaut.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt přistupuje k tradičnímu tématu spjatého s mládeží (únik z omezujícího každodenního života) skrze
současný fenomén sebeprezentace na sociálních sitích, který skutečně konfrontuje dnešní dospívající
s reálnou možností radikálně proměnit svůj život. Autoři nahlížejí vliv digitálního světa na jednání puberťáka,
vymezujícího se proti limitujícímu prostředí severočeského města, s účastnou ironií – díky ní ani nekarikují
Michalovu nezralou absenci soudnosti, ani nezjednodušují konflikt na morální lekci a na kritiku
protagonistových iluzí z generačního odstupu.
Zvolená koncepce, precizně rozpracovaná v režijní explikaci, umožňuje organicky propojit observační
zachycení situace s neustálou přítomností Michalovy perspektivy – zejména Michalovo vypadávání
z kompozic záběrů, které určují ostatní postavy, je originálním vyjádřením jeho životního pocitu a pozice ve
světě určovaném jen pravidly a názory druhých. Společně s významovým zapojováním světelných proměn
a otevřeného/uzavřeného horizontu nelze tvůrcům upřít naplňování úsporné a filmařsky invenční cesty, jak
čistě vizuálními a nenápadně působícími prostředky subjektivně obohatit veristické zachycení prostředí.
Snahu oslovit v souladu s producentským plánem i jiné cílové publikum, než Michalovy věkové vrstevníky,
se daří naplnit. Situační nadsázka a přesvědčivé navozování pocitového rozpoložení hlavní postavy mají
šanci oslovit dospívající diváky a podnítit je k zamyšlení nad sociální podstatou digitální existence díky
paradoxní pointě. Naopak festivalovému divákovi může nabídnout podněty trefné vyobrazení prostředí se
stopami sociální komiky, promyšlená vizuální koncepce, využití kultury rapu pro kontrast „západního
narativu uspěchu“ s narativem úspěchu na české periferii a ironizující empatie z rodu Černého Petra.
Scénář se nyní plně soustřeďuje na zlomový moment v Michalově životě, je plný živých observačních
momentů a zakomponované narážky a komentáře autorů v popisu postav a prostředí dobře svědčí o
nenuceně působící a úsporné nadsázce. Od expozice po finální pointu se udržuje dojem sevřeného a
hladce plynoucího tvaru díky obratnému zapojování vzájemné ironické komunikace mezi živými dialogy (s
přesným načasováním trapných pauz), vstupem postav, výstižnými charakterizačními detaily a postupným
zapojováním prostředí. Tomu napomáhá i jasná představa o záběrování a stylu snímání, která funkčně
slouží humorné nadsázce, kontrastům a eskalaci Michalova nekonformního rozpoložení. Přestože nynější
podobě scénáře nelze v podstatě nic vytknout, rozhodnutí režiséra dosáhnout jeho finální verze díky řízené
improvizaci obsazených neherců je rozhodně vhodnou metodou pro generační přiblížení a je v souladu s
důrazem na co nejvyšší autenticitu.
Scénář a režijní představa jsou nyní zárukou pro úspěšnou realizaci snímku, jenž jako dílo režiséra na
prahu realizace dvou celovečerních snímků má smysl podpořit v souladu s cíli výzvy (podpora mladé
generace tvůrců, umělecky a společensky progresivní kinematografie).
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér filmu Štěpán FOK Vodrážka funguje v audiovizuálním průmyslu již 13 let, jeho portfolio zvětšiny
zahrnuje reklamy a hudební klipy, ale i televizní seriál a 3minutový krátký film úspěšný v zahraniční
soutěži. Jeho dosavadní práce svědčí o dynamickém stylu, schopnosti zvládnout žánrové přechody či
pracovat s nadsázkou díky citu pro timing a úderné pointaci, což je pro tento projekt adekvátní průprava.
Zejména úvodní spoty pro ceremoniály Český lev přesvědčují organickým skloubením široké škály
humorných a hereckých poloh o předpokladech pro situační zkratku, naplnění komediálního žánru a
Strana 2

promyšleného konceptu. S ním režisér přichází i v případě tohoto projektu, o čemž svědčí pečlivá režijní
explikace, jež funkčně i kreativně zapojuje všechny složky audiovizuálního díla do soudržného celku
s cílem vyjádřit v jejich souhře protagonistovo rozpoložení.
Autorská spolupráce s úspěšně se prosazujícím scenáristou a režisérem Janem Vejnarem, jenž tíhne
k formanovské poetice verismu (připravovaný celovečerní projekt Účastníci války), napomáhá ztvárněné
situaci dodat podmanivý observační náboj – navíc realizovaným scénářem Na hory již jednou
přesvědčivě proniknul do závažné problematiky dopadu digitálních technologií na jednání mládeže. Aleš
Stuchlý sice není profesí dramaturg, ale díky kritické erudici dokáže v explikaci rozkrýt potenciál i přesahy
autorského záměru, a tím přispívat jeho cílevědomému rozvíjení.
Pro projekt je přínosem i jasná vizuální představa navazující na předchozí spolupráci s kameramanem
Šimonem Dvořáčkem, jenž má za sebou již řadu počinů se silnou obrazovou složkou (Menandros a
Thais, Vejnarův Figurant, The Sound is Innocent). Podílel se i na úspěšných dokumentárních snímcích,
což může být ku prospěchu vnímavému a soustředěnému zapojení autentického prostředí. I ostatní
kreativní pozice zastávají mladí, ale již výrazně se prosazující tvůrci jako střihač Šimon Hájek, z jehož
práce na řadě celovečerních filmů vyniká především montážně komplexní snímek Domestik, či filmový
architekt a divadelní scénograf Antonín Šilar (Všechno bude, Staříci). Personální složení tvůrčího týmu a
jeho významotvorné zapojení do režisérovy kompaktní vize (vč. spolupráce ještě nevybraných neherců
na finalizaci scénáře během zkoušek) tak již v této fázi dává výrazné záruky úspěšné realizace.
3. Přínos a význam pro českou a ex kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Snímek se nese na vlně současného zájmu filmařů o žánr sociální komedie situované do ekonomicky
periferních oblastí a zároveň na zájem mladých filmařů o ztvárnění společenských dopadů digitálních
technologií na životy jejich uživatelů. Propojení obou trendů jde nicméně nevyšlapanou cestou a
významově obě motivické linie umocňuje - slouží vyjádření touhy po úniku z neperspektivního prostředí a
přináší specifickou lokální (ironickou a iluzorní) variantu narativu úspěchu.
Samotná volba situace a zobrazení prostředí spíše vydatně destiluje zažitou představu o severočeském
městě, a nepřekračuje tak ustálené stereotypy v detailech lokality a typech postav. Důležitější je však
empatické zapojení perspektivy protagonisty a paradoxní rozehrání jeho situace, které vnášejí přesah
generačního pocitu zajetí mezi dominantními pozicemi druhých, k nimž však náleží i podřizování se
diktátu hodnoceni na sociálních sítích. Akcentování tohoto kruhu díky zvolenému prostředí a nulové
Michalové sebereflexi těží z výstižné nadsázky a přináší hodnotný komentář, jenž nezůstává uzavřený
ani pro zahraniční publikum. Každá země má své sociálně periferní regiony a podřizování životních
ambicí vlastnímu obrazu na sociálních sítí je určujícím fenoménem nejen pro mládež současného
Západu. Způsob, jak stylisticky přispět výpovědi nenásilným doplněním observačního přístupu o
subjektivní nadstavbu, je dostatečně inovativním řešením, které může filmu získat pozornost nejen na
domácích festivalech.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Přechod loni nepodpořeného projektu pod společnost Bionaut je velmi pozitivním krokem. Bionaut má díky
dvacetileté zkušenosti veškeré předpoklady nabídnout projektu plnohodnotné zázemí, inovativní propagační
kampaň na sociálních sítích a otevřenou on-line distribuční příležitost, uváženě přizpůsobenou cílové
skupině dospívajících uživatelů. Projekt tedy může těžit se současného zaměření společnosti na nové
možnosti práce s publikem díky dceřinné odnoži Attention Lab, nicméně producentský záměr počítá i
s festivalovým uplatněním, jehož široký rámec zahrnující i nespecializované velké přehlídky potenciálu
snímku odpovídá.
Přípravy snímku navíc probíhají v nové mezinárodní divizi Bionaut Beats, která využívá krátkých filmových
forem zejména pro navázání a ověření spolupráce se začínajícími talenty – v tomto případě má záštita
realizace krátkého snímku Štěpána FOK Vodrážky smysl, jelikož na ní bude bezprostředně navazovat vznik
dvou jeho celovečerních snímků, za nimiž společnost Bionaut také stojí. Umožněním natočení snímku tak
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Expertní analýza
Název projektu

Yung Michal

Evidenční číslo projektu

3501-2020

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou
účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Bohdan Karásek

Datum vyhotovení

28. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Yung Michal je založen silným tématem touhy pozvednout se z životního srabu k cestě
za vlastním snem, přičemž toto závažně znějící téma funguje v rafinovaném i potřebném
kontrastu s odlehčeným „komunikačním kódem“ filmu či jeho samotných aktérů: ocitáme se
ve světě popkulturních trendů a maloměstské mládeže, která k nim vzhlíží. S kontrasty se
ostatně pracuje i dále, především v exemplárním porovnávání reality s tím, co se místo ní staví
na odiv (fastfoodový produkt na obrázku vs. jeho nevábná skutečná verze na talíři), takže
zmíněné téma snu proti realitě se ve filmu zpřítomňuje prakticky neustále prostřednictvím
detailů mnohdy čistě obrazových a mnohdy podprahových – stále však velmi konkrétních.
V budování těchto motivických a významových vazeb je poznat péče a um, a to jak ze
samotného scénáře, tak z velmi elaborované režijní explikace s konkrétními příklady toho, jak
režisér hodlá téma a jeho významy překládat do obrazů či komplexně do kinematografického
výraziva, včetně některých technických podrobností.
Stále je možné si pohrávat s dramaturgickými otázkami, bude to však opravdu spíš pohrávání,
nic co by klíčovými výhradami mělo nabourávat dosavadní koncept. Z uchopení tématu cítím
jistotu, danou navrstvenými fázemi minulé práce, přitom nejde o jistotu zakonzervovaného –
tvůrci v explikacích naznačují, že úvahy nad projektem nejsou uzavřeny.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Sami tvůrci pro pojmenování svého žánru používají termín „sociální komedie“, v němž je
ostatně obsažen i onen kontrast, který jsem zmiňoval v obecné analýze. Sociální aspekt je
samozřejmě přítomen v celém podloží příběhu, naopak „komediálnost“ umožňuje trochu se
povznést z roviny doslovného realismu. Přítomnost nadhledu hraničícího s nadsázkou
rozšiřuje manévrovací prostor toho, co si autoři v nakládání s postavami tzv. „můžou dovolit“,
nicméně tuhle balanc bych pořád doporučoval bedlivě sledovat, nejbedlivěji v kulminačním
místě Michalova rapového výstupu. Jde o vrchol filmu, kdy se nakumulovaná frustrace a
dosavadní trapné slabošství překlopí v celkem heroický výkon protagonisty, právě však
s ozvuky oné žánrové nadsázky: najít správný balanc na hraně heroismu/trapnosti či
autenticity/nadsázky bude zejména v téhle klíčové scéně pro režiséra velkou výzvou.
Nechci svou analýzou suplovat dramaturgii, zmíním už jen jedinou z oněch „otázek
k pohrávání“: je jí pro mě postava parťáka Spajka, který se po celý čas projevuje protřeleji,
suverénněji a snad i inteligentněji než protagonista Michal – přitom je z úslužné podstaty své
„manažerské“ funkce spíš jakýmsi jeho vazalem. Jaktože vztah těchto figur není spíš opačný a
aspirující hvězdou sokolovského trapu není Spajk? Má také on někde své slabé místo? Jaké je
tajemství jeho motivace? Nebo kamarádovi pomáhá čistě ze soucitu? Ocenil bych nějaký
(klidně drobný) motivický příznak v charakteristice této postavy, moment scénáře, jenž by mě
odvedl od podobných otázek.
„Komunikační kód“ filmu nejdoslovněji promlouvá ústy aktérů: dialogy jsou břitké, úsměvně
imitující onu kulhavou poameričtělost, v níž opět žhavá vizáž černošských vzorů kontrastuje
s ukoptěným podáním v realitě českého zapadákova. Směšnost tu není budována umělým
autorským zásahem, nýbrž je pozorována z reality, takže pak může být zpětně dobrým
zrcadlem.
Ambici „být dobrým zrcadlem“ cítím jak ze scénáře, tak i z doprovodných textů, z nichž už
jsem zmínil velmi pečlivou režijní explikaci. A jakkoli tohle pojmenování může znít klišovitě,
pokládám takovou ambici za důležitou a vlastně pohříchu dosti vzácnou.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Zvláštní důležitost má vždy vzájemné napojení v tandemu režiséra s kameramanem: v tomto
případě oba již měli možnost se sehrát na předchozí spolupráci a v případě hudebního klipu
(link v režijní explikaci) i ozkoušet technologickou metodu plánovanou pro aktuální projekt.
Šimon Dvořáček patří k nejvýraznějším mladým kameramanům současnosti (na jiném
projektu pracoval i se spoluautorem scénáře Janem Vejnarem). Také ostatní klíčové realizační
funkce jsou obsazeny lidmi, jejichž portfolia mluví za vše, takže nemám pochybnost o tom, že
by v nějakém ohledu cokoli důležitého mohlo být zanedbáno.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma je mimo jiné výrazně spjaté s palčivým fenoménem chudoby v regionech, jako je právě
ten karlovarský, se všemi typickými příznaky exekucí, lichvy, politické apatie a celkové
životní ztroskotanosti. Volbu tohoto prostředí považuji za důležitý průhled ze středostavovské
komfortní zóny, který při vší „komediální“ nadsázce směřuje k pokusu o vážné uchopení:
touha hlavního hrdiny je autentická a nezesměšněná. Situace skomírajícího Sokolova je zde
originálně zrcadlena motivem trapové kultury z daleké Ameriky, lokální se propojuje
s globálním, vlastně přímo před očima postav na displejích jejich telefonů. Naprosto obecné
téma reaguje s konkrétním, specifickým prostředím, takže je adekvátně srozumitelné i
přínosné pro nás i pro svět okolo.
Důležitým faktorem je moderní přístup ke kinematografii, či přesněji nepředpojaté tvůrčí
uvažování o kinematografických prostředcích k uchopení konkrétní látky (proti možné
okamžité představě pojmout poetiku „klipovitě“ tu například stojí plán budovat pomalé
„observační“ tempo). Režisérova vize o formálním uchopení jde už v předběžném popisu
velmi daleko, například až k charakteristice každé z postav či situací prostřednictvím
obrazových kompozic. To vše může rozhodně přispět k festivalovému potenciálu, k možnosti
vnímat film jako moderní a zároveň osobitou (obojí by mělo souviset) výpověď o dnešním
světě.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Zmiňoval jsem již podrobnou a vypovídající režijní explikaci, z té dramaturgické se pak
dovídáme mimo jiné i o scenáristických zákrutách, jimiž si tvůrci již prošli: uvažování o látce
rozhodně není na začátku.
Projekt je zastřešen renomovanou produkční společností, která se tímto po delší chvíli navrací
k podpoře mladých talentů s osobitým viděním, což je o to cennější, že jde o zcela menšinový
formát krátkého filmu. I to však má své „pragmatické“ odůvodnění v další plánované
spolupráci s režisérem na připravovaných celovečerních projektech. Příjemné se tu spojuje
s pragmatickým: projekt má též rozehřívací funkci pro budoucí, komplexnější práci.
Vzhledem k detailně vypracované přípravě a zřejmému nasazení je přitom možné se
spolehnout, že předkládaný krátkometrážní projekt má pro všechny zúčastněné význam i sám
o sobě.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Půlnoční lov

Evidenční číslo projektu

3502 - 2020

Název žadatele
Název dotačního okruhu

XOVA Film s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního filmu s majoritní českou
finanční účastí

Číslo výzvy

2020 – 2 – 3 - 10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
16.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Krátkometrážní film /13 minut / režiséra a scénáristy Ondřeje Nusdauera , studenta 3.ročníku katedry
střihu FAMU „ Noční lov“ je autorovo zamyšlení nad vztahem člověka s přírodou.Na podkladě vlastního
prožitku se děj odehrává v rodných Krušných Horách.Jedná se o zakázaný noční lov na vysokou zvěř a
střet účastníků - bratrů.
Rozpočet filmu 1,287.000 Kč . Požadavek na příspěvek Fondu 700.000Kč. Natáčení – 5. FD v prosinci
2020 / noc,zima,sníh/. Dokončení projektu 28.2.2021 a návazná premiéra 13.5.2021.
Producent plánuje účast na zahraničních workshopech a předpokládá úspěch na mezinárodních filmových
festivalech.
Vzhledem k sebedůvěře a mládí tvůrců
d o p o r u č u j i Fondu , přidělit žadateli. eventuelně i snížený finanční příspěvek.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji)

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je pečlivě zpracována, je srozumitelná ,obsahuje všechny požadované přílohy a poskytuje
dostatek informací pro její posouzení.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkový rozpočet 1,287.000 Kč je zpracován ve standardních cenách a objemu. Výrobní náklady
1,142.000 Kč, reserva 500.000Kč. Některé štábové funkce jsou sloučeny. Nájmy kamery, osvětlovací
techniky, zvuku a dalších nájmů jsou stanoveny v cenách Studia FAMU. Finanční spoluúčast – FAMU
21%, ČT 12,74%,11,66 vlastní vklad žadatele a 54,39% vklad Fondu. Současné zafinancování ve výši
11,66%- Výše rozpočtu a příspěvku Fondu jsou reálně možné.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie , včetně marketingových úvah producenta, jsou smysluplné.
Producent vychází ze svých minulých zkušenosti ze spolupráce se studenty a při šíření filmu hodlá využít
svých zahraničních kontaktů.
Plán realizace, ovlivněný požadavkem sněhu, je stanoven reálně, možná trochu předimenzován.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producent Marek Novák – Mgr.Právnická fakulta Praha a MgA-katedra produkce FAMU, založil filmovou
společnost XOFA film s.r.o. v roce 2014. V roce 2018 realizoval dokument rež. Petra Štincla Vienna calling
a Cirkus Rwanda režiséra Michala Varga. V roce 2019 seriál Krásná zem III a v současnosti celovečerní
debut režiséra Jana Březiny Blue Box. Ve vývoji hrané projekty – Běžná selhání rež.Cristial Grosan, Věčný
klid – dokumentární debut reř.Vojtěcha Stratého, a dokument rež.Ondřeje Šálka –Bourání Evropy.
Rovněž se produkčně zúčastnil na zahraničních projektech Panna a orel , a Po víkendu.
Je členem APA a účastníkem celé řady zahraničních workshopů .
Další tvůrčí spolupracovníci – autor scénáře a režisér Ondřej Nusdauer-student Famu 3.roč.KS,dramaturg
Michal Reich-pedagog Famu a další studenti - kameraman Tomáš Uhlík,zvuk Anna Kolářová, střih Vojtěch
Kunc a výprava Anežka Strachová.
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Expertní analýza
Název projektu

Půlnoční lov

Evidenční číslo projektu

3502-2020

Název žadatele

Xova Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

30.3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Třináctiminutové krátkometrážní drama studenta 3. ročníku střihu na pražské FAMU, Ondřeje
Nuslauera, produkčně podporuje žadatel - Marek Novák ze společnosti Xova Film – na
základě nesporného autorova talentu. Ten zviditelnil už Nuslauerův studentský snímek Modrá
četa (2018). Také příběh mladíka Petra, který se starším bratrem uprostřed zimní noci musí
řešit dramatické komplikace kolem lovu na jelena, má podle přiložené čtvrté verze scénáře
kvality autorské, vizuálně dynamické podívané.
Žadatel správně sám uvádí, že scénář bude ještě potřebovat další dramaturgickou intervenci, a
to především ve vztahu k hlavním postavám (vztahy obou bratrů, hlubší prokreslení hlavní
postavy). Scénář totiž zatím zatím strádá podobnými problémy jako Modrá četa. Příběh
vycházející z autorových vlastních zážitků má ovšem potenciál stát se divácky atraktivní
podívanou se zjevným etickým přesahem. Projekt se tak nachází stále ještě spíš ve fázi vývoje,
kterou by měla posunout směrem k realizaci další verze scénáře (natáčení je naplánováno na
zimu 2020/202).
Pokud jde o ekonomické a organizační zázemí projektu, má vzniknout v koprodukci s FAMU
jako mimořádné cvičení, se zajištěním části štábu z řad studentů. O koprodukci chce žadatel
dále jednat s Českou televizí, s níž už úspěšně spolupracuje na jiných projektech.
Zkušený žadatel má dobře promyšlenou i marketingovou a distribuční politiku - vyhledávání
začínajících filmařů patří často k jeho prioritám. Možnost vidět kvalitní studentskou tvorbu
obohacuje diváky, a to právě v rámci plánované festivalové a následně on-line distribuce.
Taková podpora talentovaných studentů filmových škol přispívá k jejich zabydlení v praxi a
ulehčuje jejich start v rámci standardních, televizních a filmových formátů (filmy, seriály…).
Daná strategie tak může přispět ze zkvalitnění domácí kinematografie a navýšení jejího
mezinárodního kreditu.
Podporu projektu proto doporučuji.
Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Námět Půlnočního lovu vychází z vlastní zkušenosti Ondřeje Nuslauera (kombinace dvou
rodinných příběhů – zážitek autorova otce a smrt rodinného psa). Nabývá však podoby
dynamicky vyprávěného dramatu, ve kterém se vrší testosteronové události (lačnost mladého
lovce po kořisti, která se ukáže jako nadměrná, nedbalost vedoucí k autonehodě) až k
„morální“ pointě (nutnost utratit milovaného loveckého psa). Příběh je ideální pro formát
krátkého hraného filmu a současně i pro způsob, jakým Ondřej Nuslaer přemýšlí a pracuje
jako autor (časoprostorově jednotné drama, koncentrace na přítomné vnímání hlavní postavy
zviditelněné díky spolupráci kamery a střihu).
Navenek jednoduchá příhoda se posléze dotýká vztahů mezi přírodou a člověkem-predátorem.
Tradiční napětí mezi lovcem a obětí je podrobeno v průběhu vyprávění revizi, stejně jako
postavení technicky dobře vybaveného agresora, který ovšem své převahy může být snadno
zbaven a zasažen na citlivém místě – v srdci. Téma lovu pro zábavu se tak stává odrazovým
můstkem obecnějšího sdělení, které se současně šťastně vyhýbá moralizování.
Větší soudržnosti, srozumitelnosti a zajímavosti děje bude možné dosáhnout důrazem na
hlavního hrdinu a jeho vztah k bratrovi, a posílením jeho logického fungování v dramatickém
tvaru. Podobně jako v předchozím filmu Ondřeje Nuslauera, Modré četě, je klíčově důležitá
právě hlavní postava, kterou je zřejmě nutné přece jen emocionálně více propojit s divákem a
dovolit mu, aby se o ní dozvěděl více. Je zjevné, že autor se sice snaží o komplexní
uvažování, ale právě v této oblasti mu může být velkou oporou zkušený dramaturg.
Můžeme předpokládat, že tvůrčí tým, který spolupracoval už na Modré četě, režiséra v jeho
projektu podpoří a pomůže mu jeho vizi realizovat. Projekt má nyní možná poněkud blíže
k fázi vývoje než k fázi výroby, ale zkušenost žadatele a koproducentů (FAMU, Česká
televize) umožňuje konstatovat, že je film připraven k realizaci v souladu s požadavky dané
výzvy.
Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autor filmu, Ondřej Nuslauer, je začínajícím tvůrcem, studentem 3. ročníku katedry střihu na
pražské FAMU, a svůj talent přesvědčivě dokázal svým předchozím studentský snímkem
Modrá četa (2018). Ten byl uveden na FAMUfestu a na několika zahraničních festivalech.
Producent Marek Novák chápe Ondřeje Nuslauera jako originální, autorský talent, který
neztrácí ze zřetele potřebu divácké atraktivity. Je třeba ocenit, že producent vizionářsky i
realisticky vnímá potenciál začínajícího tvůrce. Je současně ochoten i schopen poskytnout mu
zázemí k dalšímu vývoji, a to v podobě důvěry i profesionální podpory.
Dramaturgem Půlnočního lovu je Nuslauerův pedagog z FAMU, zkušený Michal Reich.
Právě na něm je nyní největší odpovědnost za další scenáristický vývoj projektu. Složení
tvůrčího týmu (kolegové z FAMU, s nimiž Nuslauer už spolupracovat s prokazatelně dobrým
výsledkem) pak považuji za dostatečné k tomu, aby projekt mohl být zrealizován.
Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Daný způsob podpory talentované studentské tvorby patří k účinným a předvídavým krokům,
které směřují ve výsledku k navýšení kvality domácí kinematografie. Právě na „krátkých“
formátech si mohou začínající tvůrci ověřit své schopnosti i získat zkušenosti, a vstupovat tak
s větší profesionální jistotou do praxe spojené s delšími formáty (celovečerní televizní filmy,
filmy pro kina) či se sériovou strukturou (minisérie, seriály). Talent Ondřeje Nuslauera má
navíc komplexní kvality spojující smysl pro žánr a formát s artovým cítěním a formulováním
mezinárodně atraktivních témat.
Podpora realizace a profesionální uvedení Půlnočního lovu (spojená s generováním zájmu
diváků prostřednictvím festivalové distribuce) je tak téměř vzorovým činem, který může vést
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ke zviditelnění a k větší konkurenceschopnosti české kinematografie v evropských
kontextech.
Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory. To mi
umožňuje, jak doufám, žádost správně posoudit. Daný projekt je realizovatelný s ohledem na
rozpočet a předloženou strategii, kterou vnímám jako rozumnou zvláště ve vztahu
k náročnosti některých scén a obecně k nutnosti natáčet převážně v zimních (navíc nočních)
exteriérech.
Účast studentů jako členů štábu současně generuje možnost snížit honoráře. Pro některé
důležité technické pozice naopak žadatel počítá se zkušenými, a tudíž standardně placenými
odborníky, což je nezbytné vzhledem k rozšíření rámce ze studentského projektu na
profesionálně působící film.
Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli. Společnost producenta Marka
Nováka, Xova Film, se přímo specializuje na ambiciózní začínající tvůrce. Tato strategie se jí
dlouhodobě vyplácí (např. ceněný dokumentární debut Michala Vargy Cirkus Rwanda).
Společnost se zabývá i vývojem celovečerních projektů podobného typu, které podporuje
s vědomím jejich mezinárodního přesahu (nyní jde hlavně o filmy Běžná selhání a Věčný
klid). Logická je spolupráce producenta Marka Nováka s Českou televizí (kde se např. právě
TPS Aleny Müllerové zaměřuje na podporu filmů studentů FAMU).
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Expertní analýza
Název projektu

PŮLNOČNÍ LOV

Evidenční číslo projektu

3502-2020

Název žadatele

Xova Film, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2.výroba českého kinematografického díla

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Štern

Datum vyhotovení

24.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Petr doprovázený svým psem je na lovu jelenů. Stopuje jelena a s pomocí termovize ho nakonec najde. Se
štěstím ho zastřelí, ale jelen je příliš velký a těžký na to, aby ho sám dostal domů. Proto se vydá za svým
bratrem, Evženem, který má větší auto, a požádá ho o vypůjčení auta. Bratr je ochoten auto půjčit, ale za
podmínky, že pojede také a že bude řídit. Cítí šanci také na jelenovi profitovat. To Petrovi nevyhovuje a
dojde k hádce. Petr uraženě odchází. Nakonec jedou pro jelena spolu, ale řídí Petr. Evžen se v autě začne
vyptávat, kde vlastně a zda jelena skolil, ukáže se, že je to v revíru, kde Petr nemá povolení. Evžen to
Petrovi vyčítá, dotírá na něj, že spadnou do maléru. Evžen chce hádku převést ve vtip a začne Petrovi
vnucovat, aby se s ním napil pálenky. Petrovi to vůbec nepřijde vtipné, Evžen mu placatku vnucuje, až se
Petr přestane věnovat řízení, a následně havarují. Sjedou ze silnice a spadnou ze stráně do jezera. Oběma
se podaří ze zatopeného auta uniknout, ven nakonec dostanou i psa, který je ale těžce raněný. Zoufalý Petr
se brodí sněhem se psem v náručí, je strašně naštvaný na Evžena, který má výčitky svědomí. Nakonec se
dostanou do bezpečí, avšak pes je v beznadějném stavu. Evžen ho na Petrovu prosbu zastřelí a ukončí jeho
trápení. Závěrem filmu vidíme tělo mrtvého jelena postupně pokrývané padajícím sněhem.
Silnou stránkou projektu je vizuální forma vyprávění příběhu se střídmým použitím dialogu. Co lze říct
obrazem, se ukáže, dialog jen když je to nezbytně nutné. Rovněž se mi líbí celkový Londonovský charakter
příběhu drsných chlapů v drsné přírodě, kde se toho moc nenamluví a věci se dějí. Ten film by mohl (měl by)
mít silnou atmosféru a působivé obrazové zpracování.

Slabou stránkou projektu je, že scénář má základní problém (popsaný rovněž v dramaturgické
explikaci) v tom, že děj je spíš popisem nešťastné nehody než vnitřně skloubeným příběhem. Chápu,
že scénárista nějakým způsobem chtěl provázat ulovení jelena, autonehodu a uhynutí psa do jednoho
příběhu, ale mně se to vnitřní propojení nepodařilo ve scénáři najít. Cituji z dramaturgické explikace: "
má být Petrova motivace pro noční střelbu jelena ješitnost? Není za tím něco víc, nebo naopak méně?
Jaká je jeho slabina a dochází k jejímu přijetí, když na konci filmu požádá Evžena o zastřelení svého
psa? Má o to vůbec Evžena požádat? Jaký mají vztah s Evženem? Kdo je Evžen? Přesně tyto otázky
jsem si kladl i já. Ovšem bez vyřešení těchto otázek a následného přepsání scénáře nelze v projektu
pokračovat. Uvedené vady scénáře jsou dle mého zásadní, v této podobě není scénář realizovatelný.
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Další slabou stránkou je z mého hlediska nedostatečná režijní explikace. Scénář je zjevně postavený
na obrazovém vyprávění s převahou obrazů nad dialogy. Čekal bych tedy minimálně moodboard
naznačující styl vizuality. Ještě lépe by posloužil story board, který by nejlépe vyjádřil režisérův vizuální
záměr. Bez minimálně moodboardu není možné posoudit kvalitu vizuality, na níž je realizace projektu
postavena.
Autor scénáře a režisér v jedné osobě je dle filmografie zkušený autor v oblasti krátkometrážní tvorby.
Nemám pochyb o tom, že daný projekt zvládne. Z hlediska přípravy projektu, rozpočtu a finančního
zajištění nevidím problém. Nicméně scénář je dle mého nehotový, je to víc popis nešťastné nehody,
než příběhu hnaného vnitřní logikou dramatického konfliktu mezi postavami. Z toho důvodu udělení
podpory nedoporučuji.

Udělení podpory

Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Londonovský příběh dvou bratrů, drsných chlapů v drsné přírodě, málo slov, spíše akce, svět, kde pravidla
stanoví síla, a nikdo nikomu nic nedá zadarmo. Scénář je napsán s velkým akcentem na vizuální stránku se
snahou odvyprávět příběh spíše pomocí obrazů než slov, což je pro danou látku funkční a adekvátní. V
tomto smyslu je to velice sympatický pokus o vizuálně silný film. Popis obrazů je působivý, scénář má
vizuálně velký potenciál.
Ale i film založený na obrazech a vizualitě musí mít logicky vystavěný příběh. V našem případě nekorektně
ulovený jelen, dohadování pomoci u neochotného bratra, hádka v autě, blbý vtip, následná havárie a smrt
psa jsou řetězem událostí, které měly být spojeny vnitřním příběhem, skrytou souvislostí danou z asi temné
minulosti bratrů tak, aby vyústily v dramatickou souvislost. Bohužel žádná vnitřní souvislost se neobjevila, o
bratrech nic nevíme, ani o jejich minulosti, krom toho, že jeden je nemluvný a druhý neochotný. To je dost
málo na to, aby se nám nad příběhem vyklenul kýžený dramatický oblouk.
Postavy jsou nečitelné, ústřední myšlenkou příběhu (o čem to je) zřejmě mělo být to, že za nekorektní
zastřelení jelena lovec pyká smrtí svého psa. Jenže to je spíše přání autora, aby to tak bylo. Do scénáře se
to nepromítlo. Z děje samotného to nijak neplyne, protože ten se jeví jen jako série nešťastných událostí. K
tomu, aby se mohla smrt psa jevit jako jakýsi metafyzický trest za zastřelení jelena, by musel mít děj hnán
vnitřním motivem spojujícím nešťastné náhody v jeden příběh. To by zřejmě mělo být něco z minulosti obou
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bratrů, co společná jízda za zastřeleným jelenem vyvolala na povrch. Ale tak tomu není.
Základem dobrého příběhu je, že se hlavní postava během něj změní, že se s ní něco stane, že je na konci
příběhu jiná. Lepší nebo horší, ale jiná. Jenže když nevíme, jaká vlastně postava je, tak nemůžeme ani
posoudit a nějak uvidět její proměnu. Víme, že jí silně zasáhla smrt psa. To ale samo o sobě nestačí.

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

Režisér Ondřej Nuslauer má za sebou jeden krátkometrážní film. U tohoto projektu bych, vzhledem k
tom, že je založen na vizualitě, očekával, že dodá aspoň moodboard (lépe storyboard), abychom měli
představu o stylu a formě vizuality. Kameraman Tomáš Uhlík má za sebou celou řadu
krátkometrážních filmů a práci v reklamě, jeví se jako silná součást tvůrčího týmu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Tento film má význam v rámci festivalu studentských filmů, určitě se tam neztratí.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Finanční zajištění projektu, příprava a rozpočet jsou srozumitelně popsány, nevidím zde problém.
Realizační tým je schopen film vyrobit.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Skoč

Evidenční číslo projektu

3503-2020

Název žadatele

nutprodukce s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech.

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

24.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Dvanáctiminutový komorní snímek, jedna lokace, pět účinkujících.
Po produkční stránce poměrně jednoduchý projekt.
Největší možnou slabinou projektu je absolutní závislost na „hereckých“ výkonech malých dětí (nejedná se o
klasický dětský film určený převážně dětem). Pro režiséra s nedostatkem zkušeností s prací s dětmi na
place to může být velký problém, a proto bude hodně záležet na castingu.
Velkou předností tohoto projektu je, po všech stránkách, velmi kvalitní přístup producentky. Její explikace
stojí za pozornost. Zdá se, že se jí v tomto případě pravděpodobně podaří vyřešit největší handicap krátkých
filmů, kterým je kinodistribuce. Také předložený rozpočet je rozumný.
Projekt je připraven k realizaci a žadatel je určitě schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě.

.

.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je srozumitelná a úplná, dokonce obsahuje i čestné prohlášení o finančním a věcném vkladu
producenta, doklad, na který žadatelé rádi zapomínají.
Drobnost: Opční smlouva v úvodu mluví o užití literárního scénáře v rámci „celovečerního filmu“.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je reálný, neobsahuje žádné přemrštěné nebo zbytečné sumy, honoráře jsou spíše na dolní
hranici momentálních zvyklostí.
Z mého pohledu je tam pouze několik nepoměrů v honorářích, například:
Honorář pro dramaturga ve výši 1/3 celkových honorářů a odměn za vytvoření a licenci pro autory scénáře?
Kameraman má menší honorář než jeho ostřič, dokonce si na tomto filmu vydělá jen 2/3 toho co lokační?
Nevím, proč nejsou v rozpočtu kalkulovány poplatky fondům, které již musela žadatelka zaplatit?
Finanční plán hodně spoléhá na veřejné prostředky, ale alespoň se je snaží diverzifikovat na tři různé
zdroje.
Komerční zdroje formou barteru by se mohla producentka pokusit ještě posílit zejména s ohledem na
plánovanou distribuci.
O vlastních zdrojích producenta jsem se již zmínil, respektive o čestném prohlášení, které tyto prostředky
potvrzuje. Je milé, že tyto prostředky nejsou vyváženy na druhé straně kalkulováním maximálního
production fee, případně maximální rozpočtové rezervy.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Pro režiséra představují čtyři natáčecí dny v tomto případě jistý luxus, který má vyvážit náročnost a jistou
nevypočítatelnost při práci s malými dětmi.
Realizační strategii producentky jsem již chválil úvodu. Její plán následného užití filmu je zpracován velmi
kvalitně. Úvahy o přesunutí celého projektu na Slovensko považuji za trochu předčasné.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Schopnosti a zkušenosti jak producentky, tak také režisérského tandemu již byly prokázány na minulých
projektech, za které získali významná ocenění. Například:
Film Pevnost (spolurežie Lukáš Kokeš) se stal nejlepším dokumentem roku 2012 v sekci Česká radost na
MFDF Jihlava.
Filmová verze minisérie Hořící keř získala sedm ocenění na Cenách české filmové kritiky a vyhrála v
jedenácti kategoriích ceny Český lev, včetně té za nejlepší film.
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Expertní analýza
Název projektu

Skoč

Evidenční číslo projektu

3503-2020

Název žadatele

nutprodukce s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

29.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Lukáš Kokeš a Klára Tasovská připravují k výrobě projekt, který v komorním, až minimalistickém způsobu
podání zachycuje téma mnohdy velmi složitého sbližování (a tvorby důvěry) mezi otcem a synem. Ve
scénáři funkčně využívají jednoty času, místa a děje se nejen vzhledem ke stopáži, ale i ke zdůraznění
jednoho dílčího okamžiku, který však může významně ovlivnit další formování oné důvěry.
Jako slabinu lze vidět doposud neujasněné herecké obsazení a fakt, že z hlediska finančního plánu nejenže
jsou zatím pouze v jednání další zdroje, ale až příliš velká část „stojí a padá“ s podporou SFK.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt doporučuji k podpoře zejména díky věrohodnému zachycení tématu. Scénář je v této podobě už
dostatečně funkční a pakliže se dočká kvalitního obsazení, repliky budou ještě o to živější/lidštější. Tvorba
důvěry mezi synem a otcem se dá zachytit v celé plejádě situací a potenciálních konfliktů, projekt Skoč si
vybírá jednu jedinou, zdánlivě velmi prostou. Přesto, možná spíše právě díky tomu je napětí mezi otcem a
synem, pocit křivdy (a dost možná i zárodek traumatu) uvěřitelné. Visí mi ve vzduchu otázka, zda by ve
finále nebylo filmařsky účinnější spíše ticho – důraz na křivdu v očích chlapce, než v jeho křiku a
obviňování, na stranu druhou by toto bylo možná působivé filmově, ale o to méně věrohodné – neboť právě
ta reakce, jakou ji ve svém scénáři Kokeš a Tasovská znázornili, jako by vzešla z odpozorování skutečnosti.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Je škoda, že zatím neexistují informace o hereckém obsazení a herecké zkoušky, které by nám více
přiblížily to, jestli se ona věrohodnost, až dokumentárnost, scénáře dokáže projevit i v „oživení slov“, ale
chápu, že je toto věcí spíše samotné fáze realizace.
Producent v podobě nutprodukce je dostatečnou zárukou profesionality a potenciálu dobrého výsledku.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma je velmi univerzální, nemá geograficky vyhraněné hranice, může tedy oslovit i zahraniční publikum.
Navíc jím prochází valná většina rodičů a dětí.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Jak bylo zmíněno na prvním listu. De facto jediný (ale poměrně velký) handicap spatřuji v nedostatečně
podchyceném vícezdrojovém zafinancování projektu. Částka 600 000 Kč pro podporu tohoto projektu se
mi zdá – v kontextu dalších žádostí – jako velmi vysoká. Ačkoliv podporu tohoto projektu schvaluji,
současně si nemyslím, že by ji měl získat v plné výši.
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Expertní analýza
Název projektu

Skoč

Evidenční číslo projektu

3503-2020

Název žadatele

nutprodukce s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

21. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

36-letý Adam přichází se svým 6-letým synem Šimonem k hotelovému bazénu, aby ho tam učil plavat.
Jeho představy a očekávání, které prezentuje rodina s odvážnějšími dětmi, se přitom rozcházejí
s potřebami syna. Snímek na malém půdorysu 12-minutového krátkého filmu výstižně líčí složitost
výchovy a křehkost vztahu rodič – dítě. Scénář je napsán velice citlivě, je vidět, že autoři vycházejí
z dobře odpozorované reality a nesnaží se situaci falešně dramatizovat nebo použít laciná klišé.
Všechno je velice přirozené, a zdánlivě banální situace získává postupně mnohem hlubší podtext.
Autorsky – režisérská dvojice Klára Tasovská a Lukáš Kokeš má vedle několika kratších samostatných
prací na svém kontě 2 mezinárodně úspěšné celovečerní dokumenty: Pevnost a Nic jako dřív. Je
evidentní, že scénář prošel kvalitním vývojem pod dramaturgickým dohledem Štěpána Hulíka a dospěl
do zralé verze, připravené k realizaci. Jasná a propracovaná je i režijní představa jeho autorů.
Výsledek může obohatit domácí tvorbu, přičemž přesně naplňuje smysl tohoto žánru: dva
dokumentaristé si chtějí hranou režii vyzkoušet nejdřív na půdorysu krátkého filmu, jenž je dalším
přirozeným krokem k celovečernímu hranému debutu. Snímek může zarezonovat i v zahraničí, a
obohatit tak nejen českou, ale i evropskou kinematografii. Žadatelem je společnost Nutprodukce, která
patří v současnosti k nejúspěšnějším produkčním společnostem nastupující generace. Projekt je i po
producentské stránce dobře ošetřen s propracovanou marketingovou a distribuční strategií. Jelikož se
jedná o natáčení v jednom prostředí, náklady nejsou příliš vysoké. Financování by mělo být pokryto
z více zdrojů, z nichž je ovšem zatím potvrzen pouze vklad samotného žadatele. Příspěvek SFK tvoří
49,1 % rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

36-letý Adam přichází se svým 6-letým synem Šimonem k hotelovému bazénu, aby ho tam učil plavat.
Jeho představy a očekávání, které prezentuje rodina s odvážnějšími dětmi, se přitom rozcházejí
s potřebami syna. Snímek na malém půdorysu 12-minutového krátkého filmu výstižně líčí složitost
výchovy a křehkost vztahu rodič – dítě. Scénář je napsán velice citlivě, je vidět, že autoři vycházejí
z dobře odpozorované reality a nesnaží se situaci falešně dramatizovat nebo použít laciná klišé.
Všechno je velice přirozené, a zdánlivě banální situace získává postupně mnohem hlubší podtext.
Minimalistické a intimní „malé“ drama vypovídá o lidství stejně účinně, ne-li dokonce účinněji, než
mnohá vypjatá „velká“ dramata, zabývající se takzvaně zásadními problémy celé planety a civilizace.
Je evidentní, že scénář prošel kvalitním vývojem a dospěl do zralé verze, připravené k realizaci. Jasná
a propracovaná je i režijní představa jeho autorů.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Autorsky – režisérská dvojice Klára Tasovská a Lukáš Kokeš má vedle několika kratších
samostatných prací na svém kontě 2 mezinárodně úspěšné celovečerní dokumenty: Pevnost a Nic
jako dřív. Jejich dokumenty se pohybují na hraně hraného filmu a předložený projekt krátkého hraného
snímku bude krokem k vyloženě hranému filmu. Pro talentované filmaře nastupující generace se jedná
o přirozený posun, který může brzy vyústit i v celovečerní projekt. Producentka Pavla Janoušková
Kubečková ze společnosti Nutprodukce je úspěšná ve vyhledávání nových talentů a díky svým
zkušenostem může ovlivnit projekt i po kreativní stránce. Dramaturgem je Štěpán Hulík, jenž patří
momentálně k nejlepším českým scenáristům, a se žadatelem dlouhodobě spolupracuje. Je vhodnou
volbou z mnoha důvodů. Na projektu už odvedl podle předložené explikace hodně práce směrem
k dotažení výsledného tvaru scénáře.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt představuje obohacení domácí tvorby, ve které je krátký film v současné době značně
opomíjený a vzniká jen málo umělecky ambiciózních snímků tohoto typu. Jedná se přitom už o
poměrně renomované tvůrce v oblasti dokumentu, kteří si ale přesto chtějí hranou režii vyzkoušet na
půdorysu krátkého filmu, čímž přesně naplňují smysl tohoto žánru a mohli by být příkladem pro mnohé
další filmaře. Svou zdánlivou nenápadností je tento originální a inovativní projekt sympatický a má
šance zarezonovat i v zahraničí, a obohatit tak nejen českou, ale i evropskou kinematografii.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žadatelem je společnost Nutprodukce, která patří v současnosti k nejúspěšnějším produkčním
společnostem nastupující generace. Vedle velkých projektů jako například seriály Hořící keř a Pustina
pro HBO je na producentovi sympatické, že se věnuje i menším, umělecky ambiciózním projektům a
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podpoře mladých začínajících filmařů. Své projekty má Nutprodukce vždy dobře ošetřeny a ani tenhle
není výjimkou. Součástí žádosti je jasný producentský záměr s propracovanou marketingovou a
distribuční strategií. Definice cílové divácké skupiny je jasná. Žadatel chce film minimálně ve
vybraných kinech uvést jako předfilm k svému jinému celovečernímu projektu Oběť režiséra Michala
Blažka, jenž je také na téma vztahu rodičů a dětí, což se jeví jako dobrá volba. V tomto smyslu chce
žadatel také jednat s distributorem, který zatím zřejmě není potvrzen. Jasná je představa o
mezinárodním sales agentovi (New Europe Film Sales), s kterým už žadatel spolupracoval, jakož i o
domácí i mezinárodní festivalové strategii. Jelikož se jedná o natáčení v jednom prostředí, náklady
nejsou příliš vysoké a rozpočet je vyčíslen na 1,222 mil Kč. Vyšší nároky jsou kladeny na
kameramanskou techniku, což je při natáčení pod vodou pochopitelné. Financování by mělo být
pokryto z více zdrojů: Jihomoravský kraj, ČT, sponzoring ve formě poskytnutí hotelového bazénu
zdarma. Potvrzen je ovšem zatím pouze vklad samotného žadatele. Příspěvek SFK ve výši 600 000
Kč tvoří 49,1 % rozpočtu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Šampion

Evidenční číslo projektu

3504-2020

Název žadatele

Bistro films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního filmu

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

30.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
O podporu žádá krátkometrážní film Marka Partyše „Šampion“.
Svižný, nápaditý scénář, ve spolupráci s Tomášem Pavlíčkem, jako dramaturgem a supervizorem v jedné
osobě.
Projekt prošel delší dobou vývoje, tvůrci zapracovali jak na scénáři, tak na výběru lokací, zajištění financí a
promyšlení následné distribuce.
Projekt je logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce produkce Bistro films s tímto tvůrcem. Marek Partyš
má za sebou několik úspěšných reklamních spotů, mezi něž patří i charitativní spoty, které získaly
mezinárodní uznání ve formě festivalových cen.
Ambice tohoto režiséra jsou na místě a začít filmovou kariéru krátkometrážním filmem je rozumný počin.
Produkce ve spolupráci s tvůrci absolvovala konzultační workshop zaměřený na vývoj scénáře.
Rozpočet sestaven velmi rozumně, vzhledem k počtu natáčecích dní i povaze scénáře (náročnosti na
lokace, herce apod.)
Co se týče harmonogramu realizace – v tuto chvíli je samozřejmě zbytečné vyjadřovat se k harmonogramu
vzhledem k situaci v ČR potažmo v celé Evropě. Natáčení by se teoreticky mohlo odehrát v plánovaném
termínu (září 2020), ale těžko nyní soudit.
Časový plán je ale teoreticky dobře sestaven, dostatek času bude na vlastní realizaci i na postprodukční
dokončení.
Finanční plán je jednoduchý a realizovatelný. Velkou částkou přispívá produkce vlastními zdroji, která je
jistým základem pro další realizaci.
Požadovaná částka od Fondu je vyšší, nicméně neznamená, že by byla nedosažitelná.
Projekt je z mého pohledu dobře připraven k realizaci
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Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Projekt, který se mi dostal k posouzení, patří k těm dobře připraveným.
Smlouva na scénář je uzavřena, hlavní štábové profese domluveny dokonce některé už i smluvně
zajištěny.
Projekt si prošel fází vývoje, během kterého byly doladěny zásadní věci – jako je vypilování scénáře,
proveden průzkum realizace s jednoznačnou volbou finální lokace, rozvaha o hereckém obsazení.
Harmonogram realizace je časově dobře rozložen, dostatek času vidím jak pro vlastní natáčení, tak pro
následnou postprodukci. Vše se bude logicky odvíjet od situace s koronavirovou infekcí a s ní spojenými
omezeními.
Produkce Bistro films má výhodu v dlouhodobé zkušenosti jak s reklamními projekty, tak s filmovými.
Disponuje důležitými kontakty s produkcemi jak v Čechách tak na zahraničních trzích. Vyzná se
v zahraniční distribuční problematice. To jim dává dobrou pozici pro vyjednávání o uvedení filmu na
zahraničních festivalech, workshopech a jiných projektech.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Žadatel předkládá řádně vyplněné dokumenty obsahující potřebné údaje k posouzení Žádosti.
Přiloženy dokumenty objasňují stav a vývoj příprav projektu. Producent přikládá obsažnou část distribuční
strategie s jasně stanovenými prioritami.
Smlouva na námět i scénář přiložena.
Časové rozložení harmonogramu je teoreticky dostačující, bude záviset na vývoji s omezeními
vyplývajícími ze současné situace u nás i ve světě.
Projekt zafinancován téměř z 50%.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je sestaven velmi rozumně. Vychází ze současných standardů filmové produkce. Jak sám
producent uvádí ve své explikaci, podařilo se jim snížit několik zásadních částek rozpočtu vzhledem
k dobrým vztahům produkce s dodavateli (kamerová, zvuková technika, střižny, zvuková postprodukce) i
s filmaři (dohoda na nižších honorářích nebo denním nasazení).
Některé položky rozpočtu úplně za nulu, viz kamerová technika (sponzorský dar dodavatele).
Celkově je rozpočet dobře sestaven, nenacházím rozpor v jednotlivých položkách. Částky odpovídají
současným poměrům i povaze projektu (rozsah a náročnost scénáře).
Finanční plán je v podstatě jednoduchý, velkou částí přispívá vlastními finančními zdroji produkční
společnost. Požadovaná částka jako příspěvek od Fondu kinematografie je vyšší, nicméně není nereálná.
Produkce má rozjednaný sponzoring. Který by mohl pokrýt zásadní část plánovaných nákladů.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Co se týče realizační strategie, ta je dobře popsána v přiložených dokumentech.
Projekt prošel vývojem, během kterého se vyjasnilo spoustu záležitostí.
V současné chvíli mají tvůrci propracovaný scénář, jasnější představu o hereckém obsazení. Průzkum
realizace také proběhl, byla zvolena logická varianta, tak aby vyhovovala potřebám natáčení. Termín
natáčení je v současné chvíli asi nejistý, i když natáčení v září 2020 by snad mohlo proběhnout.
3 natáčecí dny vzhledem k povaze projektu i složitosti natáčení je dostačující. 5min děje za den se dá
stihnout, lokace se v podstatě nebude měnit, tedy nedojde k žádným prodlevám z důvodu přesunů štábu
apod.
Distribuční a propagační strategie je zajímavě postavená. Producent má dobrou pozici pro vyjednávání o
případném uvedení filmu na festivalech nejen v Čechách ale i v zahraničí. Zařazení filmu do souboru
krátkých předfilmů do kin je také reálný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost Bistro films existuje na českém trhu již dlouhou dobu. Zaměřuje se na širokou škálu
projektů – od velkých reklamních spotů pro nadnárodní klienty, přes charitativní spoty až po filmové a
dokumentární projekty. Na svém kontě má několik ocenění za reklamní spoty i charitativní projekty.
Spolupracuje s renomovanými režiséry i s mladými tvůrci.
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Expertní analýza
Název projektu

Šampion

Evidenční číslo projektu

3504-2020

Název žadatele

Bistro Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou
účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Bohdan Karásek

Datum vyhotovení

22. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář filmu Šampion je krutou, tragikomickou historkou nešťastného incidentu, který se
přihodí těsně před vyhlášením soutěže ušlechtilých psů. Groteskní příměs v pohledu na
nelichotivé stránky lidské povahy implikuje určitou říznost, ale nemůže skýtat alibi pro
absenci ambivalence – v kresbě charakterů, jejich motivacích, situačním napětí, a to i při
nezbytné zkratce patnáctiminutové plochy filmu. Situace má náboj, obsahuje-li více rovin, více
protichůdných pravd. Zde však nad všemi postavami byl rovnou vynesen jasný soud a na
divákovi zůstává, jen aby se s ním samozřejmě shodnul. To pro mě není šťastný model pro
jakékoli vyprávění. Všechny ostatní kvality předkládaného projektu jsou pro mě bohužel ve
stínu tohohle problému. Nepřehlédl jsem poznámku v Producentském záměru o důležitosti
fáze, v níž bude scénář dále korigován za přítomnosti vybraných herců i dramaturga – tato
úvaha svědčí o filmařské zkušenosti a je možné, že na základě zmíněných budoucích korekcí
hrany mých výhrad mohou být ohlazeny. Jelikož dosavadní režijní práce Marka Partyše (viz
přiložené ukázky jeho spotů) skutečně svědčí o jeho talentu i potenciálu přesáhnout mikrosvět
minutových formátů, je pro mě velmi nepříjemné, že moje celkové stanovisko k projektu musí
být negativní: pro krátký film tohoto typu jsou podle mého názoru kvality scénáře klíčové.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Problém scénáře, který jsem zmínil v obecné části, se zákonitě projevuje především od chvíle,
kdy mezi všemi postavami dojde ke střetu. Fenka Betina se nešťastnou náhodou udusila těsně
před vyhlášením soutěže, kde ještě jako živá zvítězila. Nastane slovní šarvátka mezi
organizátory a chovatelkou Radkou, jejíž jasně budovaná charakteristika graduje na str. 10
replikou „Tu cenu nám už teď musí dát. Vždyť nám zabili psa.“, aby se na další straně
z Radky stalo naprosté monstrum – rozhodne se předstírat, že její vítězný pes pouze spí:
„Když ho ponesu takhle, tak to vůbec nevadí. Vždyť nemá ani žádnou ránu. Neteče mu krev.
Vidíte. Prostě spí.“
Postava Radky je regulérně psychopatická – v jejím vychýlení z běžné představy chovatele
plného citů ke svému mazlíčkovi je paradoxně určitá překvapivost. S tou by bylo možné
pracovat v extrémnějším (například hororovém či naopak zcela karikaturním) žánru, zde však
má postava spíš ráz typické figurky a je s ní pracováno, jako by záměrem bylo přímé
odvození z reality.
Naopak jednoznačným morálním vítězem je postava dobráckého sekuriťáka Jirky, jediného
účastníka psí soutěže, který má skutečně rád psy, člověka, který se ocitl v maléru evidentně
nešťastnou shodu okolností, přesto na závěr sebere sílu i důstojnost ke katarzně-moralistnímu
gestu.
Tyto i všechny ostatní postavy v nastalém konfliktu plní jen funkci svých jednorozměrných
charakteristik, čímž se ze situace v realitě třeba i představitelné vytrácí rys vnitřní pravdivosti,
bez níž si přitom žádnou opravdovou grotesku (ať už „formanovského“ nebo třeba i
„vonnegutovského“ typu) nelze představit.
Kladu si otázku, zda divácká satisfakce při sledování výsledného filmu může spočívat i
v něčem jiném než ve spokojeném souznění s autorským odsudkem toho, co je
odsouzeníhodné, či svorném úšklebku nad tím, co je směšné.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Personální zaštítění projektu považuji za naprosto spolehlivé – po režisérových předchozích
zkušenostech s krátkými tvary různého druhu se zdá, že patnáctiminutový hraný film by mohl
být logickým krokem dál. Nic nenasvědčuje tomu, že jištěn zkušenou produkcí neměl by
projekt režijně zvládnout, obzvlášť je-li vzájemná důvěra s producentem založena
dlouhodobou spoluprací v minulosti. Podle vytipovaných hereckých vzorů pro každou z rolí
je znát dobrý cit pro hereckou typologii. Rovněž spolupracovníci v hlavních profesích a celé
jištění konzultantů se jeví neprůstřelně.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Můj pohled na přínos tohoto projektu v zásadě vyplývá z předchozí analýzy látky, nikoli
z ostatních aspektů projektu, které vypadají víc než uspokojivě a velmi slibně. Pro tradiční
hraný tvar, jako je projekt Šampion, však shledávám scenáristickou složku naprosto zásadní.
Bojím se schematičnosti v základním pohledu na postavy i celý konflikt. Jakkoli přesně
vyhmátnuté režijní, produkční, herecké zpracování v tomto případě může jen obkreslit tuto
vrostlou vlastnost látky.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Svým spíše laickým pohledem v téhle oblasti nevidím nikde zádrhel. Složení štábu, nasazení
tvůrců patrné z doprovodných textů, dlouholetá zkušenost producenta i finanční rozvržení, to
vše na mě působí důvěryhodně (k přesnému posuzování adekvátnosti všech dílčích položek
rozpočtu mi schází kompetence). Nezištně autorský vztah k projektu se potvrzuje i tím, že
některé z hlavních tvůrčích složek budou mít odložené honoráře, naopak slušné zhodnocení
herecké práce shledávám sympatickým a potřebným.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

Šampion
3504-2020
Bistro Films s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Foll
30. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Připravovaný krátký film Šampion – komponovaný jako absurdní miniatura – částečně
vychází z autentického zážitku jeho autora. „Úmrtí psa pak vychází z mé osobní zkušenosti,
kdy se náš pes málem udusil během Vánoc svým vlastním dárkem. Dostal 100 gramů slaniny,
kterou zhltl tak rychle, že si jí ucpal dýchací ústrojí, a nebýt rychlého zásahu mého otce, mohl
být pes po smrti přímo na Štědrý den,“ uvedl ve své explikaci scenárista a režisér snímku
Marek Partyš.
Tragigroteskní historka se odehrává na výstavě psů v maloměstském kulturáku, kde se svou
fenkou Betinou soupeří o titul ambiciózní pár středního věku. Člen místní ostrahy Jiří během
pauzy nakrmí pejska kouskem salámu a nevědomky tak způsobí jeho smrt. Fenka však
mezitím získá hlavní cenu a mezi majitelkou čtvernožce a ředitelem soutěže vypukne absurdní
polemika, zda lze ocenit mrtvé zvíře. Jiří je mezitím nařčen, že Betinu záměrně otrávil, a
falešnému osočení se marně brání.
Modelový příběh nabízí mrazivě groteskní průhled do různorodých povah. V centru
zkratkovitého vyprávění – pracujícího s efektní jednotou místa a času – je nespravedlivě
obviněný muž, jenž si pod tlakem nesmyslného osočení jako jediný ze všech aktérů zachová
vlastní tvář. „Smrt zároveň hází na okolní hašteření závoj malichernosti a pomáhá filtrovat, co
je a co není v životě vlastně podstatné,“upozorňuje autor na jeden z klíčových atributů snímku.
Vzhledem k jeho obsahu, naléhavému přesahu i precizní připravenosti doporučuji podpořit
požadovanou částkou (800.000,-- Kč).

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Patnáctiminutová alegorie se odehrává v prostředí, které je vzhledem k české zálibě v chování
psů univerzálně srozumitelné. V úsporném časovém i prostorovém rámci nabízí pronikavou
„anamnézu“ nejednoznačných charakterů i konfliktních mezilidských vztahů. „Scénář ﬁlmu
Šampion považuji za koncentrovaný scenáristický tvar, neboť na poměrně malé ploše dovoluje
všem svým postavám se osudově střetnout a projevit svůj životní postoj. Činí tak ale lehce a
vtipně. Při jeho čtení se nesměji nahlas, ale spíše tak tiše a vnitřně. A tento tichý a vnitřní
smích bývá častokrát projevem pravdivosti,“ shrnuje dramaturg Tomáš Pavlíček (nar. 1988)
– nadějný scenárista a režisér, jenž byl loni oceněn Cenou české filmové kritiky za scénář
svého druhého filmu Chata na prodej (2018).
Soudě podle jejího scénáře, hořká anekdota o náhodně usmrceném psu by mohla zafungovat
jako sarkastická metafora o sobectví, nezvládnutých mindrácích a bezdůvodných
averzích. Slibné je zvažované herecké obsazení v čele se zkušeným Janem Vondráčkem
v hlavní roli Jiřího a renomovaným Martinem Pechlátem v úloze jeho kompromisního bratra
Mirka. „Celkovou poetikou filmu bych se rád přiblížil k raným filmům Miloše Formana –
Hoří, má panenko a Lásky jedné plavovlásky. Za cíl si kladu odvyprávět film Šampion s
podobnou lehkostí, nenuceností a s podobným citem pro autentický projev herců,“podotkl
Marek Partyš o stylu připravovaného snímku. Projekt Šampion pokládám za zdařilý příklad
zdánlivě skromné, leč hluboké výpovědi o zásadních problémech současného konzumního
světa, ochromeného tendencemi po jejich krátkozrakých „řešeních“.

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

Produkční společnost Bistro Films, jejíž majitel Jiří Ptáček (nar. 1976) žádost předkládá,
funguje od roku 2004. Věnuje se hlavně reklamním spotům a zakázkovým projektům.
Druhým producentem projektu je Adam Polák (nar. 1975), který s Jiřím Ptáčkem vystudoval
stejný ročník produkce na pražské FAMU a jenž se společností Bistro Films dlouhodobě
spolupracuje. Adam Polák se podílel na několika celovečerních filmech, včetně Hřebejkova
dramatu Nevinnost (2010).
Spolupráci producenta Jiřího Ptáčka s režisérem Markem Partyšem dokumentuje několik
pozoruhodných spotů, které lze shlédnout prostřednictvím odkazů uvedených v žádosti. Patří
k nim komerční reklamy (na Mercedes, či McCafé), ale také působivě zpracované spoty pro
organizaci Paměť národa. Autorské i producentské zázemí projektu je tudíž kompetentní
a seriózní.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Scenárista a režisér Marek Partyš má jasné představy o obsahu filmu i o jeho
předpokládané realizaci. Vlastní natáčení je naplánované na 15. – 17. září 2020 a obsáhne
tři natáčecí dny. „Prostředí filmu bych rád vyobrazil bez výrazných stylizací, protože bych
nerad, aby výsledný tvar spadl do kategorie pitvořivých filmů,“ upřesnil autor ve své nápadité
explikaci.
Projekt, jehož autoři absolvovali workshop pořádaný v rámci Festivalu krátkých filmů Praha,
by mohl výrazně obohatit naši i světovou krátkometrážní produkci. Nabízí vtipné i
hluboké „mikropodobenství“, jež svým mravním apelem vzdáleně připomíná díla české „nové
vlny“. Styl filmu – opřený o autentické pozorování – slibuje zábavnou podívanou, jež se
vymyká ze současného mainstreamu. Vzhledem k celosvětové oblibě domácích mazlíčků má
projekt i žádoucí mezinárodní přesah.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost je mimořádně důkladně zpracovaná, obsahuje scénář, rozpočet, natáčecí plán i
veškeré další náležitosti, jež umožňují její adekvátní posouzení. Scénář svědčí o autorově
pisatelské zručnosti, obsáhlá režijní explikace podrobně dokumentuje jeho realizační záměry,
včetně práce s herci a využití hudby. Důležitými součástmi jsou rozvaha o distribuční strategii
a podrobná fotodokumentace lokací (kulturní dům v Neratovicích), kde se film bude natáčet.
Kvůli autenticitě příběhu hodlá autor obsadit do komparsu reálné majitele psů, kteří soutěže
skutečně navštěvují. „V tomto ohledu jsme navázali kontakt s firmou Brit, která je hlavním
sponzorem psích přehlídek v České republice a jsou ochotni nás propojit s jednotlivými
chovatelskými kluby,“ vysvětluje Marek Partyš. „V rámci vývoje scénáře jsem v roce 2019
osobně navštívil čtyři největší mezinárodní výstavy v České republice, abych se v roli
pozorovatele inspiroval a nasál tamní atmosféru a zvyky,“ dodává autor.
Plánovaný rozpočet filmu (cca 1,962 mil. Kč,--) považuji za přiměřený. Požadovaný
příspěvek od Státního fondu ČK (800.000,-- Kč) má pokrýt 41% procent rozpočtu, cca
793.000,-- Kč tvoří vlastní vklad producentů. Projekt je vzhledem ke svému autorskému
zázemí a jeho detailní připravenosti velmi slibný a zaslouží si podporu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Poslední leč

Evidenční číslo projektu

3506-2020

Název žadatele

Unit and Sofa Praha s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení

30.03.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt je vynikajúco producentsky pripravený a prešiel kvalitnou dramaturgickou prípravou, ako aj
dôležitými krokmi s cieľom uviesť projekt na medzinárodných fórach. Ide o projekt, ktorý vzbudzuje veľké
očakávania a pozornosť renomovaných zahraničných aktérov v oblasti krátkeho filmu. Projekt má teda
potenciál byť medzinárodne úspešný. Ekonomická stránka projektu je dobre nastavaná, ako rozpočet, tak aj
plán financovania. Producentka má jasnú predstavu o distribúcii a marketingovej stratégii. Za slabšiu stránku
projektu považujem to, čo uvádza aj dramaturgička v priloženej explikácii, a teda že téma filmu možno ešte
nie je celkom zrozumiteľne a jasne scenárom sprostredkovaná. To je práve miesto, v ktorom môže projekt
zlyhať, že napriek veľkým očakávaniam, výsledný film nebude mať očakávanú výpovednú hodnotu a
dramatickú silu.
Projekt je však pripravený k realizácii, a nebyť aktuálnej pandémie, mohol by byť realizovaný podľa
priloženého harmonogramu. Odporúčam podporiť v plnej výške.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žiadosť a jej prílohy sú zrozumiteľné a kvalitne vypracované, neobsahujú protichodné informácie. Texty sú
zrozumiteľne napísané, štruktúra financovania aj priložené doklady sú kompletné. Nepovinné prílohy sú
relevantné a užitočne doplňujú dôsledne pripravenú žiadosť.

2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je transparentný, adekvátne nastavený k scenáru. Výška rozpočtu je primeraná zamýšľanému
projektu. Oceňujem snahu producentky znížiť náklady, ale zároveň zachovať profesionálnu kvalitu
realizačného tímu a techniky. Taktiež oceňujem aj vôľu znížiť vlastné honoráre na minimum.
Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní je realistická a primeraná projektu. Získané partnerstvá renomovaných postprodukčných štúdií a rentalov sú kvalitné. Tak isto je adekvátna aj štruktúra financovania.
Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich závazné
zajištění?
Už získané zdroje financovania sú dostatočne doložené v prílohách. Iné sú v rovine žiadosti.
Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Výška požadovanej podpory (36% rozpočtu) je adekvátna aj obhájiteľná. Celková miera verejnej podpory je
odhadovaná na 45%, čo je v poriadku.
Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Projekt má potenciál získať spolufinancovanie z regionálnych zdrojov o ktoré žiada. Zároveň žiadateľ pre
projekt získal kvalitné LOI od renomovaných postprodukčných štúdií.
3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producentská stratégia je veľmi dobre nastavená. Scenár prešiel kvalitnými workshopmi a trhmi, kde bol
konzultovaný scenár a projekt vzbudil záujem renomovaných profesionálov z oblasti krátkeho filmu, čo mu
otvára cestu k možnému úspechu na európskom festivalovom poly. Žiadateľ tiež vyvinul preukázateľnú
snahu znížiť výrobné náklady, ale pritom zaistiť maximálnu profesionálnu kvalitu projektu. Za projektom je
cítiť kvalitnú producentskú prácu.
Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Žiadateľ má jasnú predstavu o cieľovej skupine, o forme distribúcie (festivaly aj alternatívna kinodistribúcia). Komunikačná stratégia na sociálnych sieťach sa zdá trochu neprimerane komplikovaná
vzhľadom ku krátkemu formátu filmu. Inak je ale marketingová stratégia jasná a prehľadná.
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Je časový harmonogram zvládnutelný?
Časový harmonogram by bol za normálnych okolností (mimo pandémie) zvládnuteľný. Je otázka, či
zameškaný čas počas jari a pravdepodobne leta z dôvodu COVID-19 bude možné dobehnúť a projekt
nakrúcať v plánovanom jesennom termíne.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Profil spoločnosti a jej finančné možnosti plne zodpovedajú zvolenému cieľu.
Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Žiadateľ má zatiaľ relatívne málo realizovaných vlastných filmových projektov pre kiná. Spolupracoval však
na niekoľkých filmových projektoch a zároveň má skúsenosti s koprodukciou a servisom. Spoločnosť však
pripravuje niekoľko zaujímavých a sľubných projektov. Krátky film, ktorý je predmetom tejto žiadosti môže
priniesť žiadateľovi dôležitý medzinárodný kredit.
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Expertní analýza
Název projektu

Poslední leč

Evidenční číslo projektu

3506-2020

Název žadatele

Unit and Sofa Praha s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Cielová

Datum vyhotovení

22. 3. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Otec, který v opilosti zapříčinil autonehodu a zmrzačil svou ženu, se nedokáže vyrovnat s pocity viny a
odejde od rodiny na chatu, kde organizuje soukromé hony. Jeho syn ho po dvou letech navštíví. Napětí
mezi nimi se projeví i během leče, a když syn v závěru honu na otce vystřelí, zasáhne jednoho
z účastníků. Otec chce vzít vinu na sebe a odčinit tak své dřívější selhání, syn ale jeho oběť nepřijme.
Autor a režisér v jedné osobě Luboš Rezler si pro svůj krátký hraný film zvolil zajímavé a ne příliš
frekventované prostředí myslivců, do kterého zasadil klasické vztahové drama otce a syna. Náročný
autorský záměr naplňuje zatím jen částečně a scénář by potřeboval ještě dotažení. Přesto je z projektu
cítit silný osobní postoj autora k látce a upřímnou snahu zabývat se vztahem otec a syn, stejně jako
problémem viny, jejího přiznání nebo útěku před ní. Univerzální téma, i když není zcela originální, se
týká všeplatných věcí života a výsledný film by mohl být srozumitelný kdekoliv na světě.
Začínající filmař Luboš Rezler je absolventem písecké FAMO a Centra audiovizuálních studií pražské
FAMU. Tvůrčí tým je složen z mladých filmařů, se kterými už režisér většinou spolupracoval.
Žádost je podávána opakovaně. Producentka Julie Žáčková je absolventka katedry produkce na
FAMU, která s autorem spolupracuje na předloženém projektu už od roku 2017, a na svém kontě má
zatím zrealizované pouze tři studentské práce. Nicméně je už poučená a k žádosti přiložila
propracovanou a jasnou strategii. V pokročilém stadiu je také průzkum realizace. Žadatelka uvádí, že
se jí díky škrtům nákladnějších scén povedlo rozpočet zredukovat na 2 097 000. Patrná je i snaha o
vícezdrojové financování. Příspěvek SFK by měl tvořit 35,76% procent rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Autor si zvolil zajímavé a ne příliš frekventované prostředí myslivců, do kterého zasadil vztahové drama
otce a syna. Otec, který v opilosti zapříčinil autonehodu a zmrzačil svou ženu, se nedokáže vyrovnat
s pocity viny a odejde od rodiny – od manželky a syna. Utáhne se na chatu, kde organizuje placené
soukromé hony. Jeho syn ho po dvou letech navštíví. Nedokáže mu ale odpustit. Napětí mezi nimi se
projeví i během leče, které se syn účastní s otcem a platícími hosty. Když syn v závěru leče na otce vystřelí,
kulka zasáhne jednoho z účastníků honu. Otec chce vzít vinu na sebe a odčinit tak své dřívější selhání. Syn
jeho oběť ale nepřijme: přizná se a zachová se jinak než otec.
Scénář má půdorys klasického dramatu postaveného na vztahu otce a syna. Autor buduje napětí mezi nimi
a postupně rozkrývá jeho důvody. Náročný autorský záměr vyžaduje zkušeného scenáristu a Luboš Rezler
ho naplňuje zatím jen částečně. Postavy, na kterých je projekt postavený, by potřebovaly větší
komplexnost a psychologickou hloubku, stejně jako vztah mezi nimi. To se týká také dramatického vývoje
obou hlavních postav. Řada věcí, která je nastíněna v autorsko-režijní koncepci, zatím nefunguje nebo není
ze scénáře zcela jasná. Dramaturgická explikace naznačuje, že i sama dramaturgyně nepovažuje vývoj
scénáře za zcela ukončený a cítí potřebu na něm ještě zapracovat. Přesto je z projektu cítit silný osobní
postoj autora k látce a upřímnou snahu zabývat se vztahem otce a syna, stejně jako problémem viny, jejího
přiznání nebo útěku před ní.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je autorským krátkým snímkem Luboše Rezlera, absolventa písecké FAMO a Centra audiovizuálních
studií pražské FAMU. Žadatel nabídl ke zhlédnutí několik režisérových prací včetně hudebních videí, což je
záslužné. Část z nich je ale spíše experimentální a nedá se z nich zcela poznat, jak si režisér dokáže poradit
s klasickým psychologickým příběhem. Trochu víc naznačuje přiložený moodboard a propracovaná režijní
explikace, doplněna ještě kameramanskou explikací. Tvůrčí tým je složen ze začínajících mladých filmařů, se
kterými už režisér většinou spolupracoval a kteří už mají dostatečné zkušenosti. Výrazným talentem je například
skladatel Ondřej Holý vystupující pod jménem dné. Projekt byl během loňského roku vyvíjen na scenáristickém
workshopu Midpoint a účastnil se také workshopu organizovaného festivalem Prague Shorts. Nicméně autoři
ještě požádali o dramaturgickou spolupráci Miladu Těšitelovou.

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

Téma je hodně univerzální a týká se všeplatných věcí života: vztah otec – syn, přiznání si viny, odpuštění a
pokání… Z tohoto hlediska by mohl být projekt srozumitelný kdekoliv na světě a má i zahraniční potenciál.
Nicméně projekt není příliš originální: motivy alkoholem zaviněné autonehody, následného odsouzení a
rozpadu rodiny jsou v evropské kinematografii používané docela často. Inovace není příliš patrná ani ve
formálním zpracování, které je spíše klasické a poměrně tradiční.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žádost je podávána opakovaně. Producentka Julie Žáčková je absolventka katedry produkce na FAMU,
která s autorem spolupracuje na předloženém projektu už od roku 2017, a na svém kontě má zatím
zrealizované pouze tři studentské práce. Nicméně je už docela poučená a k žádosti přiložila propracovanou
a jasnou strategii. S projektem se účastnila workshopů Midpoint a Prague Shorts, kde navázala kontakt
s potenciálním, vhodně zvoleným mezinárodním sales agentem. O projekt projevil zájem také zástupce
Short Film Marketu v Torinu (LOI). Žadatelka má přehled o možných festivalech, kam chce projekt přihlásit
a relativně jasnou a střízlivou představu další exploatace, a také o možnostech distribuce včetně VOD.
Dobrým nápadem je udělat eventovou premiéru spojenou s koncertem autora hudby Ondřeje Holého.
V pokročilém stadiu je také průzkum realizace (lokace, spolupráce s castingovou režisérkou na obsazení
hlavních rolí, nebo s mysliveckým spolkem). Žadatelka uvádí, že se jí díky škrtům nákladnějších scén
povedlo rozpočet zredukovat na 2 097 000. Honoráře scénáristy, režiséra i producenta jsou spíše
symbolické. Patrná je snaha o vícezdrojové financování. Z mnoha možných zdrojů (Karlovarský kraj,
Filmtalent Zlín, VOD – Stream/Video, rental světelné techniky, sponzoři Advantage Cars a jiní) jsou zatím
vedle vlastního vkladu žadatele potvrzeni pouze společnost pronajímající kamery a studio obrazové
postprodukce. Příspěvek SFK ve výši 750 000 tvoří 35,76% procent rozpočtu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Čichač

Evidenční číslo projektu
Název žadatele

nutprodukce

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2. výroba českého kinematografického díla

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová
Datum vyhotovení

29.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Krátkometrážní film Čichač (cca 10min) je o vztahu fiktivní postavy čichače s posledním
československým prezidentem Gustávem Husákem na pozadí XVII. sjezdu ÚVK KSČ v Kongresovém
centru v Praze (vycházejí z reálné události z března 1986). Poukazuje na to, jak muži ve vysoké
politice (či obecně na vysokých pozicích) často nejsou schopni vykonávat svůj úřad důstojně a jsou
spíše loutkami pravých neviditelných hráčů v pozadí.
Kladně hodnotím:
- historické téma jako nadčasové a univerzální, tedy dokáže zaujmout diváky i mimo tzv.
„východní blok“, zaujme i dnešního diváka v paralele k současné hlavě státu (film bude
kontroverzní ve svojí domácí exploataci)
- Film je jednoduchý k realizaci – 2 herci, 2 natáčecí dny, 2 lokace
- Realizační tým je zkušený, autorská dvojice Weinreb-Kazda se tomuto tématu věnuje již potřetí
- Producentská strategie je reálná
Doporučuji zapracovat na prezentaci projektu v rámci výrobního grantu – žádost je formálně správně,
ale pokud žadatel uvádí, že vývoj proběhl s konkrétními výstupy (lokace, štáb apod), potom je žádoucí
je do žádosti doložit (i v návaznosti na předpoklad slovenské koprodukce – není ze žádosti patrné, jaká
bude ona česko-slovenská skladba).
Sice projekt vystupuje jako nízkonákladový, ale z rozpočtu je patrné, že se jedná o standartní
ohodnocení na rovni celovečerního filmu (na úrovní 2 natáčecích dní, 2 herců a 2 lokací)
- doporučuji doložit finanční zájem uvedeného sponzora či objasnit stav jednání s ČT o vstupu
do projektu
- doporučuji se více zaměřit na distribuci mimo Prahu i jinak než jen ve formě VOD
- výrobní plán úplně nekoresponduje s distribuční strategií
Celkové žádost podpořit doporučuji, ale v redukované výši.
Udělení podpory
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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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Všechny povinné přílohy žadatele jsou formálně správně a projekt se jeví bez překážek v realizaci.
Žadatel ale uvádí, že (cituji) “závěrečnou fází vývoje se staly také obhlídky, rešerše dostupnost
archivních materiálů a předběžné složení filmového štábu” – ovšem žádné takové informace v žádosti
již nenacházím. Vzhledem k tomu, že se jedná o žádost na výrobní grant, předpokládala bych a je
žádoucí, že žádost bude více podložená materiály z ukončeného vývoje pro lepší představu – např.
doložená moodboardem (prozatím jsou jen linky na dobové archivní zpravodajství ze XVII. sjezdu),
všemi členy štábu jmenovitě (nebo alespoň těmi, které plánují oslovit) a pod. Ze štábu jsou uvedeni
pouze autorská dvojice Kazda-Weinreb a v jednání představitel Čichače Martin Pechlát (i když scénář
mu Kazda-Weinreb psali na tělo, jak uvádí v autorské explikaci).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Čichač má být česko-slovenský krátký film s udaným rozpočet 1.065.550.- Žadatel uvádí, že bude
žádat o slovenskou minoritu – ovšem díky absenci mnoha informací se, krom historické postavy
Gustáva Husáka, nic nejeví jako slovenské (lokace, herci, štáb) a tedy vhodné k podpoře slovenského
AVF. Dále uvádí, vlastní investici 30.550.- a 30.000.- věcné plnění (neuvádí které položky nebo v čem
je jeho věcné plnění) ve výši 5,68%. Jeho sesterská a zároveň koprodukční slovenská firma
nutprodukcia uvádí věcný vklad 50.000.- (taktéž bez konkrétního vysvětlení za které položky), proto by
zajištěný vklad měl být 10,38%. U žádosti chybí mezi společnostmi jak koprodukční smlouva i tzv. deal
memo, které supluje pouze čestné vyhlašenie (tzv. Letter of Intent) slovenského partnera
nutprodukcie.
Žadatel uvádí, že se jedná o nízkorozpočtový film až se studentskými cenami, ale po odmyšlení
částky za postprodukci (což v rozpočtu vychází na 148tis a taktéž nepřímých nákladů (jako jsou režie,
production fee a rezerva), vychází na 1 den natáčení 410tis korun a to se rozhodně nejedná o
nízkorozpočtový film, což dokazují i zcela standartní honoráře v rámci natáčení pro členy štábu).
Navíc se jedná o dvoudenní natáčení se dvěma herci na dvou lokacích, tedy se naopak jedná o velmi
slušné finanční zabezpečení na úrovni standartního celovečerního kinofilmu.
Výše žádostí na SFK, kde žádá poměrně vysokou částku více jak 52% z celkového rozpočtu a
slovenského AVF (kde bude požadovat ekvivalent 18% z celkového rozpočtu) ukazuje,
že požadovaná podpora (70%! z celkového rozpočtu) z národních fondů není doplňková, nýbrž
existenční.
Dále žadatel uvádí, že bude jednat o koprodukčním vstupu s ČT ohledně archivů a PR (ve finančním
plánu uvedeno 100.000.- věcného plnění - v rozpočtu archivy uvedeny ve výši 25.000.- a PR 5.000.-)
– bližší informace nejsou doloženy. Standardní cena archivů ČT (podle tabulek Filmexportu) je 4tis
EUR za 1 minutu na celý svět).
Posledním finančním zdrojem je soukromá investice IT firmy DataApex, která je ve finančním plánu
uvedena ve výši 100.000.-, ovšem v žádosti chybí jakékoliv dobrozdání, žadatel pouze uvádí, že firma
finančně podpořila jiný film jiného režiséra v koprodukci těchto dvou společností.
Sice žadatel poukazuje na fakt, že některé pozice jsou spojené, zcela jasná ale není pozice
dramaturga Víta Poláčka, který v rozpočtu chybí zcela. Stejně nikde není rozpočtována hudba
(archivní nebo komponovaná).
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Položka lokací ve výši 25.000.- se jeví podhodnocená v momentě, kdy žadatel uvažuje nad
Kongresovým centrem, bytem a taktéž náhradní ubytováním pro osoby z užívaného bytu (Kongresové
centrum mívá spíše komerčně laděny výše nájmů, a tedy by se muselo jen na tuto lokaci násobit min
2x). Nabízí ale alternativu ve formě Nové scény ND, která by finančním možnostem mohla vyhovovat.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie se jeví jako zvládnutelná. Film je „jednoduchý“ (jinými slovy se nepředpokládají
překážky v realizaci – 2 herci 2 lokace 2 natáčecí dny). Žádost na slovenský AVF bude mít výsledky
v listopadu 2020, a natáčení je kvůli tomu v prosinci s plánovanou premiérou v únoru 2021 na
Berlinale. I když takovouto premiéru producentům přeji, tak si nejsem zcela jistá, zda je v případě, že
se film teprve bude točit v prosinci 2020 zvládnutelná (Berlinale má uzávěrku přihlášek a screenerů
v polovině listopadu). Film lze obecně exploatovat na festivalech. Mezinárodní distribuce ve formě
takového festivalového kolečka je zcela reálná. Téma je velmi aktuální a nosné a určitě dokáže
zaujmout diváky i mimo „východní blok“, tedy v místech, kde Husáka už neznají, díky svojí
nadčasovosti a univerzalitě.
Marketingová strategie a k tomu potřebné PR pro ČR jsou promyšlené a v limitách krátkého filmu jsou
i velmi dobře realizovatelné. Žadateli bych doporučila vyhnout se typickému pragocentrismu a více se
zamyslet nad veřejnou projekcí filmu i mimo hlavní město a nespoléhat pro mimopražské pouze na
VOD platformu/ivysílání ČT.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost nutprodukce (respektive její producent Tomáš Hrubý) je velmi zkušený a taktéž
viditelný hráč na poli filmové a TV produkce. Dokazují to jejich úspěchy předchozích celovečerních
filmů či původních sérií pro HBO doma i v zahraničí.
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Expertní analýza
Název projektu

Čichač

Evidenční číslo projektu

3507-2020

Název žadatele

nutprodukce, s.r.o.

Název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba krátkometrážního hraného filmu s
majoritní českou finanční účastí na celkových
výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Daňhel

Datum vyhotovení

30.3.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Námět o Čichači, který hlídá skatologické projevy prezidenta, aby se v plné kráse
nedostaly na veřejnost, vychází z rešeršních rozhovorů s přítelem Olgy Hepnarové
Miroslavem Davidem, který dle slov autorů scénáře a režisérů Petra Kazdy a Tomáše
Weinreba spolu vedli během příprav filmu Já, Olga Hepnarová. S nevšedním humorem prý
vyprávěl o všem možném, jen aby nemusel povídat o samotné Olze. Právě od Miroslava
Davida autoři poprvé slyšeli o postavě Čichače, věrného stínu prezidenta a generálního
tajemníka Gustava Husáka. Jde o mystifikační legendu, která však s ohledem na gerontomocenskou realitu tehdejšího Československa a zvláště věku mentálně i fyzicky
práchnivějících členů nejvyššího politbyra ÚV KSČ nemusela být daleko od pravdy.
Silnou stránkou projektu je jeho jednoduchost a přímočarost a pro film významná je
především autenticitu podporující opora o archivní materiály z TV reportáže o XVII. sjezdu
KSČ, kde “objektivní humor” prýští snad z každého záběru. V neposlední řadě je také
slibná výrazná herecká potence Martina Pechláta a umělecký kredit režisérů a producenta.
Slabší stránkou projektu je to, že scénář nepřekračuje rámec anekdoty a zatím v této fázi
nesměřuje k podvratnějšímu a obecnějšímu vyústění. Nejsem si také jist, jestli obsazení
Gustáva Husáka hercem, který má v protipohledech reagovat na Čichače, neoslabí
funkční ambivalenci rozhraní reality a mystifikace.
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Udělení podpory

Doporučuji

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

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Ústřední myšlenka filmu je poměrně originální, byť je jak vystřižená z dobových
anekdot. Vychází z mystifikační legendy o Čichačovi, který stráží prezidenta Gustava
Husáka, aby z jeho střev na veřejnost neuniklo něco, co má zůstat skryto. Senilního
generálního tajemníka a prezidenta udržuje v reálně i mediálně provozu schopném
stavu.
Emoce mezi oběma protagonisty jsou utlumeny, důležitá je funkce. Tento akcent na
funkci generuje také úsporné a až konceptuální realizační řešení jednotlivých obrazů.
Mezi protagonisty nedojde k žádné verbální interakci, Husák si pouze ve své
pracovně v Kongresovém centru předčítá projev, aby mohl plně “zazářit” před
spolustraníky na XVII. Sjezdu KSČ. Proto si myslím, že je ve scénáři jediný
vysvětlující dialog mezi dvěma tajnými nadbytečný. Navíc verbalizuje něco, co i
omezenější divák již ví.
MUŽ STRÁŽÍCÍ DVEŘE
Potřebujem ještě deset minut.
Tajnému je jasné, co se děje. Není to poprvé.
TAJNÝ
Zase?
Muž mu bez skrupulí a s jistým cynizmem odpoví.
MUŽ STRÁŽÍCÍ DVEŘE
Jo, je posranej.
Autoři označují žánr filmu, jako drama. Nejsem si tímto žánrovým označením tak
jistý. Spíše než o drama, jde o mystifikační kontextuální komedii z rodu “objektivního
humoru”, s funkčním a humorně dramatotvorným dokumentárním rámováním.
Humor zde, tak jako v nejzářivějších uměleckých počinech (Hašek, Kafka), vyplývá
z kontextu srážky vysokého a nízkého či zde spíše nízkého a ještě nižšího. Humor
obsažený v samotné realitě - sjezdu ÚV KSČ, která tak přepjatě volá po
“úctyhodnosti” prýští samovolně, autorům stačí vyprávět z perspektivy Čichače, tedy
toho, který by měl před veřejností zůstat skrytý.
Humorný podtext a jistá nadsázka vyrůstá jak ze zvoleného syžetu a jeho vyznění,
tak také z realistického snímání, ale i z jednotícího filmového formátu 1:1,33
provazující dokumentární vrstvu s dotočenými záběry.
Projekt kritéria výzvy zcela naplňuje, k realizaci je dobře připraven a slibuje zajímavý
historicko-umělecký exkurs do doby nedávné, která však neúprosně prorůstá i naší
žitou současností.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Režiséry a scénáristy jsou Petr Kazda a Tomáš Weinreb, kteří svým celovečerním
debutem Já, Olga Hepnarová výrazně oslovili jak české, tak i zahraniční publikum.
Producent Tomáš Hrubý má zkušenost, jak s velkými projekty typu Hořící keř, tak i
experimentálnějšími tvary, jako Velká noc, Nic jako dřiv či Gottland.
Personální složení tvůrčího týmu tedy zaručuje výrazný a jedinečný estetický tvar,
který humornou formou atakuje naší, nejen českou, ale i slovenskou kolektivní
paměť.

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

Téma se dotýká naší společné československé či středoevropské paměti, která se
bohužel z nových generací neodvratně vytrácí. Gerontické doživotní diktatury jsou
rozesety po celém světě, takže se domnívám, že film může výrazně rezonovat i za
našimi hranicemi…

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Veškeré předložené informace mi byly plně a zcela srozumitelné.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Čichač
3507-2020
nutprodukce s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních
nákladech
2020-2-3-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
29. března 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář Čichače je situován do roku 1986, kdy byl Gustáv Husák naposledy zvolen generálním tajemníkem
ÚV KSČ. Jako inspirace posloužila legenda o „čichačích“, kteří obklopovali již notně senilního Husáka, aby
byl vůbec schopen plnit svou funkci. Hlavní postavou je tedy tajemný muž zvaný Čichač, který má k Husákovi
velmi blízko, připravuje se spolu s ním na projev při příležitosti znovuzvolení, přičemž plní jednu speciální
úlohu.
Autorům se daří účinně znejisťovat, pracovat s náznaky, vytvářet atmosféru na pomezí napětí a humoru. Ve
vztahu k hlavní postavě budují od počátku očekávání, jehož naplnění je odkládáno do samotného závěru,
jemuž nechybí úderná pointa. Ocenit lze i aktualizační přístup k historii – na malém prostoru se autoři
zabývají velmi zásadními otázkami moci a manipulace, které přímo odkazují k současné politické situaci.
Určitým nedostatkem může být neobsazenost některých klíčových pozic štábu či v žádosti ne zcela
vyjasněný koprodukční vstup České televize. Celkově však projekt působí přesvědčivě a pozoruhodně. Jeho
netradiční uchopení nedávné minulosti má navíc šanci rezonovat napříč různými publiky. Podporu doporučuji
udělit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

DOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Scénář krátkého snímku Čichač se odehrává v roce 1986 v průběhu komunistického sjezdu, na němž byl
Gustáv Husák naposledy zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ. Hlavní postavou v příběhu však není
Husák, ale muž s přízviskem Čichač, který má k Husákovi velmi blízko, ačkoli po většinu vyprávění
netušíme, jak přesně.
V tomto smyslu si scénář se čtenářem dokáže „pohrát“. Znejisťuje ho a vzbuzuje v něm otázky, které od
počátku směřují k identitě Čichače, který však téměř do poslední chvíle zůstává obestřen lákavým
tajemstvím. Scenáristé tak kladnou důraz na drobné náznaky, úkony či pohledy, které provokují tím, že
mohou prozrazovat leccos, ale třeba také vůbec nic. Podstatnou roli sehrává v této „hře“ rovněž minimum
dialogů či spíše monologů, jež navíc sestávají z vyprázdněných dobových frázovitých projevů. Daří se též
pracovat s nejistým žánrovým laděním na pomezí napětí a humoru.
Očekávání je vcelku zdařile stupňováno od počátku do konce a vyústí v pointu, která je poměrně
překvapivá. Tedy alespoň pro ty, kteří nejsou obeznámeni s legendou, jež autorům posloužila jako
inspirace. Vtipný účinek (Čichač rozpozná, kdy se již notně senilní prezident „posere“) se odvíjí od naladění
či osobního vkusu každého čtenáře, respektive diváka. Rozhodně však nejde o počin, který by směřoval k
prostému pobavení. Naopak se mu na mikroploše daří rozehrávat motivy vztahující se mimo jiné k velmi
aktuálním otázkám manipulace (ať již mocenské, mediální nebo mezilidské) či ke ztrátě vlastní sebereflexe.

1

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

Personální zajištění projektu je prozatím známé jen zčásti. K aktuální skladbě štábu však nelze mít
připomínek. Produkční záštitu má společnost nutprodukce (v zastoupení Tomáše Hrubého), jež se podílela
na řadě progresivních domácích projektů (mimo jiné seriály Hořící keř a Pustina, filmy Gottland nebo Nic
jako dřív).
Scenáristy a režiséry jsou Tomáš Weinreb a Petr Kazda, kteří zaujali svým celovečerním debutem Já, Olga
Hepnarová. Z hereckého obsazení je znám představitel titulní role Čichače, kterého ztvární Martin Pechlát
(role Husáka by měla být obsazena na základě fyzické podobnosti). V době podání žádosti zatím nebylo
známo obsazení pozic kameramana, střihače či mistra zvuku.

2

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

Domnívám se, že projekt typu Čichač má pro současnou českou kinematografii nemalý význam, a to hned
v několika ohledech. Vrací se do nedávné historie, která není příliš často reflektovaná a s jejímž dědictvím
se potýkáme i dnes. Tuto historii prezentuje netradičním způsobem kombinujícím fakta s fikcí (což snad i
zvyšuje šance na oslovení různých typů publik). Rozvíjí také kontinuitu historie se současností – krátký
pohled do zákulisí Husákova soukromí samozřejmě vybízí k hledání paralel se současnými „vůdci“ našeho
státu, což chce žadatel do jisté míry zužitkovat i v rámci marketingových aktivit. Ohlas v zahraničí není
vyloučen vzhledem k festivalovému úspěchu předešlého díla tvůrčí dvojice. Právě zahraniční i tuzemské
festivaly jsou označeny i jako stěžejní platforma pro startovní fázi distribuce snímku.

3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Jde o celkově komorní projekt s malým počtem postav i lokací, čemuž odpovídá také rozpočet (některé
jeho snížené položky jsou zdůvodněny v producentském záměru). Do projektu s vlastním finančním
vkladem vstupuje žadatelská společnost nutprodukce, spolu s koprodukční slovenskou společností
nutprodukcia (doloženo LOI). V době podání žádosti byla zajištěna prozatím jen malá část rozpočtu (z
celkové výše 1.065.550 Kč šlo o 5.68%, přičemž od SFK je žádáno 555.000 Kč).
Žádost i její přílohy byly srozumitelné, informace k posouzení dostačující. Ve snímku budou využívány

archivní materiály ČT, s jejímž koprodukčním vstupem se také počítá. Z žádosti nicméně není úplně jasné,
jestli už s ČT byla jakákoli jednání zahájena.
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