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Obecné hodnocení žádosti o podporu

Silnou stránkou projektu Malý pán 2 je jeho autorské zabezpečenie (režisér, kameraman, výtvarník, hudba,
voice cast) a ambícia rozprávať príbeh pre deti s odkazom na aktuálne témy. Tak isto má projekt dôležitý
rozmer vzhľadom na tradičnú bábkovú techniku a autori filmu od prvého uvedenia Malého pána v 2015
pomohli značke ďalej rásť na školách, či v múzeách, čo v konečnom dôsledku vytvára dobrý základ pre
sequel. Hlavnou slabou stránkou žiadosti je nevýrazné producentské uchopenie projektu. Od animovaného
filmu s ukončeným vývojom a pripravenom na financovanie produkcie by sa očakávala dôslednejšia
výtvarná príprava vrátane prepracovaného storyboardu (priložený storyboard nezodpovedá tejto definícii),
animatiku, teaseru (priložený kamerový test neplní funkciu teaseru a nezodpovedá financiám na teaser
uvedeným v rozpočte). Z pohľadu financovania projektu, keďže sa jedná o pokračovanie existujúcej značky
("sequel"), a producent deklaruje aj komerčný úspech, by sa očakávalo viaczdrojové financovanie. Pri
druhom diely je umelecký argument, či argument kultúrnej hodnoty diela menej relevantný, pretože potreba
zachovania kultúrneho dedičstva bola naplnená už prvým dielom a druhý diel v tomto zmysle nie je
rozhodujúcim faktorom. Rozpočet sa javí nevyrovnaný v pomere nákladov na autorské položky, ktoré budú
cítiť vo výsledku a nepriamych, či produkčných nákladov, ktoré sú nadhodnotené.
Projekt z pohľadu ekonomickej analýzy v tejto chvíli ešte neodporúčam podporiť v plnej výške žiadanej sumy
na fázu výroby, ale odporúčam dopracovať do fázy dokončeného vývoja - získať pre projekt viaczdrojové
financovanie, potvrdiť účasť ČT, dokončiť presvedčivú obrazovú dokumentáciu a teaser a najmä
prepracovať marketingovú stratégiu s triezvym pohľadom na výsledky prvého dielu v kinách. Projekt by som
odporúčal podporiť nižšou sumou, ktorá by zodpovedala fáze "pre-production" a umožnila by talentovanému
autorskému tímu pokračovať v práci a producentovi chýbajúce elementy doplniť.

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
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Po formálnej stránke sa projekt a jeho prílohy javia na úrovni ukončenej literárnej prípravy, ale nie na úrovni
dokončeného úplného producentského vývoja. Priložené elementy, ktoré by sa očakávali od ukončeného
úplného vývoja sú relatívne málo prepracované (storyboard, výtvarné návrhy, ukážka, aj plán financovania
atď). Pri animovanom filme sú práve návrhy, storyboard a animatik a ukážka najdôležitejšie elementy
prípravy aj financovania produkcie projektu. Priložený storyboard je urobený zjavne narýchlo a kamerová
ukážka nezodpovedá rozpočtovanej ukážke v hodnote 150.000 Kč. Je to len kameramanský test. Tak isto
plán financovania projektu je mimoriadne jednoduchý, špeciálne vzhľadom k tomu, že sa jedná o
pokračovanie existujúceho formátu, a teda sa očakáva isté ekonomické využitie projektu. Pre animovaný
film pripravený vstúpiť do fázy produkcie (a pripravený žiadať plnú podporu na produkciu) by sa žiadala
podstatne prepracovanejšia výtvarná príprava.
2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet sa javí nevyrovnaný v pomere financií určených na kreatívnu časť, ktorá je nakoniec vidieť na
plátne, a pomere financií určených na pridružené produkčné výdavky, ktoré však vo filme vidieť nie sú.
Tento nepomer je vidieť už v časti vývoja, kde náklady na producenta a vedúceho vývoja (165.000 Kč),
alebo kuriérne služby (70.000 Kč) násobne prevyšujú honoráre kreatívnej zložky: režisér (zároveň aj spolu
scenárista) 50.000 Kč, Výtvarník 15.000 Kč. Rozpočtovaná ukážka za 150.000 Kč buď nebola priložená k
žiadosti, alebo neexistuje. Tento princíp necenenia, kde je kreatívna zložka finančne poddimenzovaná,
naopak produkcia a pridružené náklady akosi naddimenzované, sa opakuje aj v rozpočte na časť výroby.
Nejasné sú náklady na výrobu bábok a setov (všetky sa vyrábajú znovu?). Niektoré položky sa zdajú
vysoké (450,000 Kč grading, 240,000 Kč prenájom strižne), najmä v porovnaní s kreatívnymi zložkami. Vo
vývoji aj vo výrobe má režisér menší plat ako producent, čo môže byť ich osobnou dohodou, ale myslím si,
že nezodpovedá vykonanej práci. V situácii, kde nejde o zložitú koprodukicu a kde producent hodlá celý film
financovať len z dvoch zdrojov (ČT a SFK), je takýto honorár neopodstatnený. Skrátka, rozpočet nepôsobí
dôveryhodne.
– Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní je mimoriadne zjednodušená. Pri pokračovaní úspešného formátu by sa
očakávalo, že producent prinesie aj iné zdroje, ktoré reflektujú predpokladaný komerčný úspech. Avšak
finančný plán je prakticky exkluzívne postavený na dvoch dotáciách (v podstate verejných zdrojoch) od ČT
a SFK. Vklad producenta je minimálny, vo výške cca 5% vo forme prenájmu vlastnej strižne a produkčných
nákladoch, ktoré sú v rozpočte necenené nezvyčajne vysoko. Už len production fee prevyšuje vklad
producenta. Nastavenie spolufinancovania treba prehodnotiť.
– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění?
Deklarované je plánované financovanie len z jedného zdroja iného ako SFK, konkrétne ČT. Toto
financovanie je realistické, nakoniec aj prvý diel bol spolufinancovaný rovnako. Avšak pri pokračovaní by sa
očakávalo, že producent doloží aspoň písomné vyjadrenie záujmu od ČT. Tento doklad v žiadosti chýba, čo
umocňuje pocit, že projekt je ešte málo pripravený na financovanie fázy produkcie, respektíve, že vývoj nie
je ešte celkom dokončený.
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– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Výška požadovanej podpory je 66% z celkových nákladov. Zároveň predstavuje zhruba tretinu
disponibilných prostriedkov fondu na túto výzvu. Vzhľadom na dojem nepripravenosti projektu a
jednostranný finančný plán sa to javí ako vysoký podiel.
– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Producent deklaruje veľký úspech prvého dielu, a veľké očakávanie úspechu druhého dielu. Vzhľadom k
takýmto očakávaniam by mal mať projekt potenciál viaczdrojového financovania. Prekvapivo však
producent stavia celý projekt len na dvoch zdrojoch (SFK a ČT) a pritom ČT nijakým spôsobom nedoložil
ani vo forme LOI.
3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Celkový dojem zo žiadosti je taký, že producent má síce v rukách kvalitný príbeh zabezpečený
talentovaným štábom, avšak nepristupuje k projektu realisticky. Deklaruje obrovský úspech prvého dielu, čo
čísla vôbec nedosvedčujú (viď nižšie), a vopred predpovedá obrovský úspech druhého dielu. Očakávalo by
sa teda viaczdrojové financovanie a možno aj zahraniční partneri (chýba), očakávala by sa zabezpečená
spolupráca s hlavným koproducentom prvého dielu (ČT - chýba) a najmä by sa očakával dotiahnutejší vývoj
po vizuálnej stránke (výtvarné návrhy, teaser, storyboard, animatik, atď...).

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Cieľová skupina aj marketingová stratégia sú veľmi povrchné, nedotiahnuté. Zacielenie na deti musí byť
presnejšie, špeciálne keď už exituje skúsenosť s predošlým dielom, ktorá na základe čísel nebola
presvedčivá. Prvý diel mal podľa oficiálnych čísel na Slovensku 2309 divákov
(http://www.cedslovakia.eu/uploads/ckeditor/attachments/197/Spr_va_o_stave_AV_SK_2015_SVK_FINAL_
ALL__12.5.2016_.pdf), podľa neoficiálnych v ČR 7606 divákov (http://kinomaniak.cz/filmy/maly-pan). Je
otázka, či pri prvom diely nezlyhalo práve nesprávne zacielenie na diváka. Tak isto aj úspech na festivaloch
bol relatívne nízky, nešlo tu o významné, A-čkové festivaly ani ceny. Autori v žiadosti popisujú opakovane
obrovský úspech prvého dielu a úspech druhého predstavujú ako úplnú samozrejmosť. Čísla to však
neukazujú. Iste, značka Malý pán od roku 2015 rástla (priateľov na FB nie je 3000 ale 2500 - opakovaná
tendencia nafukovať čísla...). Dostať však ľudí do kina nie je taká samozrejmosť.
Uvedená veková kategória primárnej cieľovej skupiny od 4 do 12 rokov neexistuje. Toto určite nie je film pre
4 ročných, a určite tiež nie pre 12 ročných, tých baví niečo úplne iné. V skutočnosti téma filmu a technické
spracovanie je pre cca 8-10 ročných. Autori by sa mali oveľa viac zamerať na otázku ako prilákať do kina
deti s rodičmi v konkurencii animovaných filmov s oveľa prepracovanejšou vizuálnou stránkou (aj domácich,
o Pixar a Disney nehovoriac). Tu nepomôže zápis bábkovej techniky do UNESCO, ani nostalgia rodičov.
Deti UNESCO nepoznajú a rodičia v kine nedostanú z príbehu to, čo by očakávali, lebo nakoniec je to stále
len zjednodušený príbeh pre deti.
Toto je skutočná slabina projektu, na ktorú by sa mali autori zamerať - kto sú diváci a ako ich prilákať.
Pritom vôbec nie je nemožné prilákať divákov na takýto film. Paradoxne sa nikde v žiadosti ako referencia
nespomína film Kuky se vrací, ktorý mal 353 000 divákov v ČR. Samozrejme tam pomohla značka Svěrák,
ale potencionálne je tu obrovská rezerva divákov ochotných ísť na bábkový film. Treba ich len správne
osloviť.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Harmonogram vyplnený v tlačive B14 je zjavne chybný, keďže produkcia a post-produkcia sú uvedené skôr
ako prvý natáčací deň. Hodnotil som preto harmonogram uvedený v producentskej explikácii, ktorý počíta s
nakrúcaním 8/9 2020, dokončovanie do jari 2021 a uvedenie na jar 2021. Tento harmonogram je teoreticky
stiahnuteľný, pokiaľ by producent získal potrebné financovanie ešte toto leto 2019 a spustil výrobu setov,
rekvizít a bábok (ak sa skutočne vyrábajú). Odporúčal by som však ešte venovať čas lepšej producentskej
príprave a zabezpečeniu ďalších zdrojov financovania pred spustením výroby.
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4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Nakoľko spoločnosť už vytvorila podobný projekt v minulosti, dá sa predpokladať, že jej profil zodpovedá
zvolenému cieľu.
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Žiadateľ má predošlú skúsenosť s rovnakým typom projektu a najmä autorský tím je identický ako na
predošlom projekte, čo zaručuje potrebnú skúsenosť. Ocenenia a úspechy žiadateľa by som hodnotil
triezvejšie ako ich žiadateľ predstavuje. Prvý diel filmu Malý pán mal v kinách zlé čísla, nebol správne
zacielený na vekovú skupinu a zúčastnil sa skôr lokálnych a menej známych festivalov.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Malý Pán 2
3030-2019
Bedna Films
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy
Datum vyhotovení

Alena Prokopová
17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Čtyři roky po premiéře loutkového příběhu Malý Pán přichází stejný autorský tým s volným pokračováním.
Argumentem pro jeho podporu je skutečnost, že původní Malý Pán byl úspěšně uveden na řadě festivalů a
přehlídek, byl oceněn odborníky i diváky a i v současnosti má stále ohlas u dětského publika, hraje se jeho
divadelní adaptace, má vlastní expozici v chrudimském Muzeu loutek... Obdobné dlouhodobé fungování v
realitě můžeme předpokládat u druhého dílu, který tvůrci vyvíjejí s poučením z předchozí práce: Malý pán 2
bude opět kombinací loutky a exteriéru, ale má být dobrodružnější a dějově sevřenější.
Hrdina tentokrát prochází cíleněji dramatickým příběhem – znovu se setkává se svým protivníkem Zmetkem,
maskovaným za lidumilného Dr. Zetka. Ten se pokouší podrobit si obyvatele lesa pomocí dezinformací z vlastní
televize, šířící strach z nevinných Jeleňáků. Opozici Zmetek likviduje, takže nakonec dojde i na původně
poddajného Malého Pána. Zloduch si chce totiž přisvojit hrdinovu partnerku Majolenku.
„Výchovná“ dějová linie je zaměřená na reálné hrozby současného světa - proti pasivnímu přijímání „fake
news“. Podporuje vlastní úsudek a iniciativu i přátelskou součinnost.
Ke sdělnosti příběhu jistě přispěje i to, že Malý Pán 2 - podle explikace režiséra Radka Berana a kameramana
Jana Baseta Střítežského – bude více využívat filmového jazyka, což může částečně vyvážit statickou loutkovou
poetiku. To považuji za rozumné, protože pro většinové rodinné publikum je přeci jen standardem celkově
uživatelsky vstřícnější hollywoodská tvorba.
Vyváženost mezi vyhraněným, uměleckým charakterem projektu a jeho otevřenosti většinovému (rodinnému)
publiku považuji nyní za hlavní úkol autorů při realizaci.
Podpora projektu je podporou české tradice loutkového filmu oživené dobrými znalostmi současných trendů.
Výsledkem bude velmi pravděpodobně titul, který nemůže vyjít z módy. Jeho důležitost pro formování
diváckého vkusu je zjevná, je originální a nemá konkurenci. Má potenciál pro zahraniční distribuci a může uspět
na specializovaných festivalech.
Projekt získal 400 000 Kč na vývoj. Doporučuji v jeho podpoře pokračovat, i když asi – vzhledem ke značné
výši požadované částky a kvalitě řady jiných, rovněž žádoucích projektů – nižší částkou dle uvážení Rady.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

Podobně jako první film před čtyřmi lety, i Malý Pán 2 vizuálně vychází z úspěšné dětské knihy Velká cesta
Malého pána. Má však být filmovější než první snímek, což se týká jak námětu, tak jeho rozvíjení i způsobu
vyprávění. Základem i nyní zůstává vděčná a pro tvorbu zúčastněných autorů charakteristická kombinace
klasické loutky a reálu. Ta nachází výraz v příběhu o totalitářském Dr. Zetkovi, který v lese nastolí diktaturu
prostřednictvím strachu šířeného vlastní idiotskou televizí. Na samozvaném „ochránci“ vzniká závislost, buřiči
jsou nenápadně likvidováni. Malý Pán nejprve podléhá, pak ovšem zloduch unese jeho milovanou Majolenku.
Porážka nepřítele (z nějž se vyklube hrdinův věčný protivník Zmetek) a jeho robotů je výsledkem spolupráce
hrdiny a jeho přátel.
Sympatické poselství je dobře promyšleno. Tvůrci už ve scénáři aspirují na funkční dramatický tvar, i když je
stále ještě zřejmá závislost na „loutkovém vyprávění“: mozaika kratších obrazů je v poslední třetině sice
přehlídkou vtipných akcí, ale nemá celistvý vnitřní tah. Dalším úskalím projektu je podobnost s dějem a motivy
filmu Kuky se vrací, na kterém Beran a spol. participovali jako tvořiví loutkoherci. (Práce s loutkou je však
výrazně odlišná, přiznaně „divadelní“.) Také autoři Malého Pána 2 se nicméně – i když ne tak výrazně jako Jan
Svěrák – rozhodli pohybovou statičnost a absenci mimiky loutek oživit filmovými vypravěčskými prostředky.
U díla tak vizuálního a autorského je obtížné předjímat výsledek. Můžeme předpokládat, že vznikne filmovější
a celkově soudržnější podívaná, než jakou byl první snímek, a to při zachování výtvarné originality a charakteru
práce zúčastněných autorů. Ti na projektu spolupracují zjevně v dobré osobní i tvůrčí shodě, což je žádoucí u
tak realizačně náročného projektu. Měřítkem realizovatelnosti filmu je opět první Malý Pán: žadatel i jeho tým
vědí, do čeho jdou, a vědí, jak po umělecké i technologické dosáhnout svého cíle.
1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Složení tvůrčího týmu považuji za zcela dostatečné k tomu, aby projekt mohl být zrealizován. Jde o
nadaného výtvarníka Františka A. Skálu, osobitého autora Lumíra Tučka a zkušeného režiséra Radka Berana.
Tým má jednak zkušenosti z práce na předchozím filmu, jednak z práce na filmu Kuky se vrací. Kameraman
Jan Baset Střítežský má jasnou filmařskou vizi, kterou mu nepochybně pomůže naplnit střihač Martin Palouš.
Zárukou soustředěnosti na scenáristickou přípravu je Richard Malatinský jako dramaturg. Zárukou
zajímavosti a emocionální konzistentnosti filmu jsou i herci dabující jednotlivé postavy.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt považuji za významný pro uchování, oživení a rozvíjení tradic loutkové animace, která byla dřív
považována za české „rodinné stříbro“. Loutkové filmy se čas od času objevují i v jiných kinematografiích,
díky práci Radka Berana a jeho týmu však můžeme sledovat kontinuální snahu o moderní koncept v rámci
českého divadla a filmu.
Originální, vtipné, chytré, umělecky konzistentní a technicky inovativní filmy o Malém Pánovi proto hrají
významnou roli jak v rámci České republiky, tak v širším kinematografickém rámci. Vymykají se soudobým
trendům – a nesnesou samozřejmě žádnou nápodobu, nicméně v širším smyslu zviditelňují smysl původní
autorské tvorby na poli animovaného filmu.
3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Žádost neobsahuje podle mého soudu rozpory
či protichůdné informace, její přílohy mi přiblížily projekt i jeho autory. To vše mi – jak doufám – umožnilo
žádost správně posoudit.
Daný projekt je realizačně mimořádně náročný, z čehož vyplývá nejen osobní nasazení tvůrců, ale i výše
rozpočtu. Předpokládám, že vzhledem k předchozím zkušenostem (tvůrčí podíl řady zúčastněných na filmu
Kuky se vrací, vývoj a výroba prvního Malého Pána) má žadatel dobrou možnost realizovat tento projekt s
ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Promyšlena je i distribuce a marketing.
Pokud jde o společnost Bedna Films, její kredit loni navýšil i ceněný hraný film Hovory s TGM. Její vlajkovou
lodí nicméně zůstává Malý Pán, k němuž nyní logicky – z hlediska uměleckého i pragmaticky „komerčního“přidává volné pokračování.
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Expertní analýza
Název projektu

Malý pán 2

Evidenční číslo projektu

3030-2019

Název žadatele

Bedna Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Čistě řečí čísel, která má laik k dispozici, se Malému pánovi v kinech nevedlo kdovíjak úspěšně. Nemělo by
to však automaticky zavírat dveře jakýmkoliv úvahám o pokračování, vlastně to ještě ani neznačí přímo
nezájem. Malý pán (a druhý díl navazuje) není dost možná úplně typickým kino-zážitkem, spíše mu sluší
domácí prostor, televizní obrazovka. A i když tedy v rámci kinodistribuce první díl nezaznamenal větší
zájem, nevyvrací to jeho kvality.
Jak ukazuje příprava a scénář k pokračování, autoři vědí, pro koho a co chtějí odvyprávět, pokračování je o
poznání dynamičtější a pracuje s čistěji položeným konfliktem, vlastně bych se nebál mu predikovat větší
komerční úspěch. Bezesporu je svým tématem aktuální, vlastně bohužel, chce se napsat, akcentace toho,
jak se lidé nechávají manipulovat strachem (z jiného/cizího) ve prospěch mocného jedince (či zkrátka moci),
může i dětské publikum výchovným způsobem varovat, aby něčemu takovému nepodléhalo – nebo ne tak
snadno. De facto je tak Malý pán 2 dobrodružným, ale i humorným podáním „čítanky kritického myšlení“.

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)
Na projektu je znát zkušenost z předchozího projektu, předchozího dílu Malého pána. Postavy tak máme
pevné, oceňuji i to, že se autoři rozhodli více upozadit jemné psychologické nuance či složitosti, které by
se nejenže špatně odehrály pomocí vedených loutek, ale mohly by zbytečně odvést dětského diváka od
schopnosti přečíst ústřední téma. Malý pán 2 tak vypráví značně jednoduše, krystalicky, což mu pomáhá.
Má jasně vybudované základní dramaturgické členění, snad jediný moment, který mi přijde ne zcela
jasně uchopený, je chvíle, kdy od Malého pána odchází Majolenka a Malý pán se jí vydává hledat (a
odkládá de facto svou pohrouženost do „světa dr. Zetka“).

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Za projektem stojí původní tvůrčí tým z prvního dílu, proto se zde vyloženě nabízí projektu (a jeho
zdárnému dokončení a výsledku) důvěřovat.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Technologicky je film originální tím, že se zde neanimují loutky, ale pracuje se s vedením loutek,
zasazených do reálného i stylizovaného prostředí. Takových filmů není mnoho, díky výtvarnému
uchopení ze strany pana Skály navíc jde o vizuální ztvárnění, které má potenciál nejen zaujmout české a
zahraniční diváky, ale také je výtvarně kultivovat.
Tématem je navíc film velmi aktuální a univerzální.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Rozpočet není příliš velký, díky své osobitosti lze pracovat s tezí, že není vyloženě komerčně založený, a
tak více spoléhá na podporu z veřejných zdrojů. Ostatně, SFK by měl naplnit rozpočet až ze dvou třetin.
Podporuji, aby jej právě SFK podpořil, jestli v požadované výši, toť otázkou. Stejně jako si kladu otázku,
zda má tvůrčí tým promyšlený záložní plán, kde další prostředky získat. Ve finančním plánu nic takového
(kromě věcného plnění ze strany ČT a malého osobního vkladu) nevidím.
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Expertní analýza
Název projektu

Diplodokus

Evidenční číslo projektu

3036-2019

Název žadatele

Progressivefx

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt Diplodokus má za sebou poměrně bohatou historií, a to nemusíme nutně jít až do jeho literárních
(komiksových) inspirací, předloh. Vzhledem k námětu, scénáři, ale i přístupu k technologickému řešení, je
dobrou zprávou, že na projektu nakonec bude participovat nemalou měrou i Česká republika. Diplodokus
totiž v sobě umně slučuje vysoký komerční potenciál s kvalitou, která nejde divákům přímo na ruku
zapracováním toho nejodzkoušenějšího. Naopak, ačkoliv pracuje (s ohledem na cílovou skupinu logicky)
s archetypálními znaky rodinné podívané, vyprávění je z hlediska formálního uchopení velmi nápadité, až
provokující ke kreativitě.
Po těch letech je projekt dobře produkčně i literárně připravený, podporu ze strany SFK si bezesporu
zaslouží.

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)
Vítám, když se na našem poli nějaký producent / studio pustí do tvorby celovečerního filmu animovaného
3D CGI technologií. Ještě však víc vítám, když k ní přistoupí s chutí po kreativitě, ne účelové odlišnosti,
když k ní najde cestu, která jde více ruku v ruce s obsahem filmu. Diplodokus je přesně takový případ. Silný
příběh uvnitř vyprávění příběhů, kdy prostupuje hlavní hrdina několika prostředími (spíše prostory), kdy do
formy nejen vyprávění, ale i zpracování vstupují další „světy“ (ten reálný i ten z komiksů), mě od samého
počátku oslovil, vlastně nadchl. Rád bych takový film viděl už co nejdříve na plátně kina, a to i proto, že
oceňuji výtvarné, resp. technické řešení. Práce s 3D objekty, jejich postupným zplošťováním, kombinací (či
nápodobou) plošné malby, to vše dokazuje, že tvůrci hledají řešení, které bude nejen nápadité, ale ještě o
poznání více bude souznít s tím, v jakém světě a jakými prostředky se o hlavních postavách vypráví.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Za projektem stojí několik subjektů, jejichž kredibilita dává tušit více než dobrý výsledek.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Vlastně bych se opakoval, myslím, že projekt má rozhodně otevřené dveře celosvětové distribuci, příběhem
je univerzální, oslovuje celou rodinu, provedením ale vybočuje ze standardní mainstreamové produkce.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Finanční plán je složen z mnoha zdrojů, kombinací veřejných či soukromých, přičemž už nyní se nachází
ve stavu, kdy řada z nich reálně existuje/je přisouzena.
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Expertní analýza
Název projektu

Zuza v zahradách

Evidenční číslo projektu

3037-2019

Název žadatele

MAUR Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Tvorba Lucie Sunkové si i přes své výsostně autorské směřování „vydobyla“ místo i v kino distribuci,
nezaujala tak doposud jen tzv. festivalové publikum, ale i běžné diváctvo. Zuza v zahradách tentokrát
zaměřuje pozornost spíše k dětskému divákovi, adaptuje knihu Jany Šrámkové, animací malby na sklo
vypráví jednoduchý vhled do světa dětské fantazie, domýšlivosti, hledání odpovědí na (pro nás dospělé
možná banální) otázky. Tematizuje strach či napětí, ale bez nutnosti překročit práh lyrické podívané, která
ač v něčem kouzelná, je civilní a sympaticky (v tom nejlepším slova smyslu) všední.

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)
Nebudu zastírat, že ačkoliv se mi nejznámější titul Lucie Sunkové „Strom“ líbil svým technickým
zpracováním a také výtvarným názorem, z hlediska dramaturgie a zejména pak rytmu mi přišel až příliš
uzamčený ve své „lyričnosti“. Předvídatelnost příběhu a příliš táhlé vyprávění zbytečně degradovalo
animační zručnost a vizuální nápady. V případě Zuzy v zahradách – vycházím-li nyní zatím jen ze scénáře
– něco takového patrně nenastane. Film, už proto, že je přednostně pro dětské publikum, má pevnější
dramaturgickou stavbu, je čitelný v podávání informací a také celkově dějovější. Přesto ještě bude při
výrobě záležet na tom, do jaké míry se podaří autorce uchopit film skutečně tak, aby byl pro děti, nikoliv jen
o dětech. Přílišné soustředění na bohatost obrazu či případnou symboliku se od dětského čtení může
vzdalovat a vznikne umělecký artefakt pro dospělého, který si zavzpomíná na dětství, kde za každým
plotem mohl být nový, tajemný svět.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Lucie Sunková garantuje uměleckou kvalitu a technickou zručnost, producent MAUR film zase
dostatečně profesionální zázemí a schopnost film dostat do festivalových soutěží i coby předfilm do
běžné distribuce.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Animovaných filmů, které jdou ruku v ruce s výtvarnou kultivovaností, osobitým vizuálním přístupem, zvláště
pak kombinovaným technikou malby na sklo rozhodně mají své místo nejen v českém, ale i
mezinárodním kontextu.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Film nemá příliš vysoký rozpočet, z valné většiny má být pokrytý z veřejných zdrojů, žádosti jsou teprve ve
fázi podání či příprav, je tedy otázka, co se bude s projektem (vzhledem k malému krytí soukromými
financemi) dít, pokud příspěvky z veřejných zdrojů nevyjdou (nebo ne v požadované výši).
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Zuza v zahradách

Evidenční číslo projektu

3037-2019

Název žadatele

MAUR film s.r.o.

Název dotačního okruhu

výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

1.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Kompletně vybavená žádost se týká podpory projektu krátkometrážního animovaného filmu Zuza v
zahradách o stopáži 12 min. určeného dětskému (5 až 8 let) divákovi. Jde o obrazovou adaptaci
úspěšné stejnojmenné knihy Jany Šrámkové a Andrey Tachezy vydané v roce 2015.
Jako animační technologie je zvolena nepříliš často používaná animace-malby na skle olejovými
barvami
Jde i opakovaně podávanou žádost (poprvé pod. č. 1720-2017 v rámci výzvy č. 2017-2-2-5), která se
tehdy umístila „první pod čarou“. Žadatel zdůvodňuje opětovné podání novou verzí scénáře a změnou
dramaturgie (dnes Lucia Kajánková, která konzultuje i vznik storyboardu a s jejíž účastí se počítá i při
postprodukci).
Změny (včetně stopáže – původně byla plánovaná na 15 min., nyní 12 min.) se svým způsobem
promítly i do rozpočtu (podrobněji viz níže). Nyní je žádán Fond o podporu ve výši 1 280 000 Kč při
rozpočtu 3 564 250 Kč. Obě položky jsou nižší (podrobnosti též níže), než v případě první žádosti
v roce 2017. Projekt má být realizován jako česko-slovensko-francouzská koprodukce (disponibilní
detaily taktéž níže). Drobné komentáře a náměty na dotazy k jejich případnému položení žadateli při
požadované osobní prezentaci též viz níže.
Opět právě na odpovědích žadatele a zejména osvětlení stále ještě spíše načrtnuté diverzifikace
zdrojů by mělo záležet rozhodnutí o výši podpory, kterou lze zatím doporučit pouze ve zredukovaném
objemu (kupř. 1 000 000 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.
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Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Fakt opětovně podávané žádosti nutně vede ke komparaci obou souborů – v tomto případě úplných –
předložených podkladů. Na projektu bylo rozhodně pilně pracováno, došlo i ke zkrácení stopáže (u
animované tvorby vždy) s dopadem na rozpočet. Ten byl skutečně zredukován, avšak spíše
kosmeticky (v roce 2017 činil 3 596 307 Kč), stejně jako výše požadované podpory (v roce 2017 1 450
000 Kč).
Dle původní žádosti byla chystána koprodukce s francouzskou firmou Les Films de l´Arlequine (měla
mít koprodukční podíl až 44 %), nově k ní přistoupila slovenská společnost Super film s.r.o. a došlo
k projektovanému přeskupení podílů na 30 % (pařížská Les Films de l´Arlequine) a 20 % (bratislavská
Super film s.r.o.). Obě společnosti poskytly žadateli LOI, avšak bez vyjádření jakékoli částky. Proto
jsou finanční objemy uvedené ve Finančním plánu pouhým odhadem (více viz níže).
Dle Žádosti i Harmonogramu je plánována příprava únor až duben 2020, realizace květen 2020 až
únor 2021, postprodukce březen až srpen 2021, dokončení srpen 2021 (premiéra únor 2022!).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Jak již výše uvedeno, v roce 2017 činily celkové částky nákladů na stejnojmenný projekt (s delší
stopáži) ve Finančním plánu i Rozpočtu shodných 3 596 307 Kč, nyní 3 564 250 Kč. Ve srovnání s
rokem 2017 se samozřejmě jeví kalkulace rekonstruovaná, čemuž však zejména přispěly odchylky
použitých kalkulačních vzorců.
Finanční plán je skutečně málo podloženým pouhopouhým odhadem. Žadatel předpokládá další
jednání s koproducenty (ale i distributory) a skrze ně s příslušnými zahraničními fondy na bázi všude
zmiňované třístranné mezinárodní koprodukci. Evidentní je tudíž očekávání výsledku rozhodnutí
Fondu, aby vůbec mohlo natáčení začít v roce 2020.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Pro distribuci a dokončení předpokládá žadatel zapojení crowd-fundingu (uvedeného v obou verzích
Finančního plánu).
Na základě především festivalových úspěchů předchozího snímku autorky zamýšlí žadatel postavit
distribuční strategii. Chystá premiéru na Berlinale (viz výše – v roce 2022) a v české kinodistribuci pak
buď v pásmech podobných filmů nebo samostatně jako předfilm dětského filmu. Uvažuje i o putovní
výstavě, besedách na školách a o dalších festivalech orientovaných na tvorbu pro děti či
specializovaných na animovanou tvorbu.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Firma žadatele, český MAUR film s.r.o., byla původně založena v roce 2003 Aurelem Klimtem a
Martinem Vandasem. Jako jedna z mála producentských společností se systematicky věnovala a
věnuje zejména animované tvorbě a právě v oboru animace, včetně aktivit v zahraničních
koprodukcích, patří k největším, nejúspěšnějším a nejvýznamnějším producentům v České republice.
Od roku 2008, kdy Klimt společnost opustil, se příchodem Aleny Vandasové stala firmou rodinnou.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Zuza v zahradách
3037-2019
Maur Film
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2019-2-3-9

Alena Prokopová
17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Pro krátký animovaný snímek Lucie Sunkové určený primárně menším dětem (5-8 let) žadatel minule nezískal
požadovanou podporu: nyní přichází s novou verzí scénáře, na níž je v pozitivním smyslu zjevně patrná
dramaturgická spolupráce s Lucií Kajánkovou. Ta konzultovala i vznik storyboardu (a bude se účastnit rovněž
fáze střihu). Příběh holčičky Zuzy, která v prozaickém světě zahrádkářské kolonie pro sebe objevuje „tajemnou
zahradu“ Staré Bely, vyniká oproti minulé verzi především přesnější stavbou, a je tedy i pro malého diváka
čitelnější. Křehkost fantazijního příběhu je ukotvena v literární předloze Jany Šrámkové i v samotné evropské,
kulturní tradici „tajných / tajemných zahrad“ (jejíž součástí je např. i Trnkova Zahrada). Podporuje ji zvolená
technika malby na skle, se kterou autorka realizovala pět svých krátkých filmů, také mezinárodně úspěšný Strom
(2014).
Zuzou v zahradách se Sunková sice oproti Stromu neobrací k dospělému, ale k dětskému publiku, z dodaných
materiálů jsou však zřejmé stejné, nonverbální - výtvarné i myšlenkové - hodnoty osobitého vyprávění.
Kontrast mezi pragmatismem dospělých a svobodnou fantazií dětí je sice poněkud zjednodušeným
vypravěčským konstruktem, to však neznamená, že na jeho základě nemůže vzniknout umělecky i emocionálně
autentický film.
Žadatel tak podporuje vznik snímku, který má – a to i díky autorčině předchozí práci - otevřenou cestu nejen k
českým divákům, a to dětským i dospělým, ale zvláště na mezinárodní distribuční a festivalovou scénu.
Cizelovaný autorský projekt doporučuji podpořit v požadované výši.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Doporučuji

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

Krátký animovaný film (cca 12 minut) je primárně určen menším dětem, vzhledem k charakteru předchozí
práce Lucie Sunkové však organicky zapadá do jejího filmařského portfolia určeného spíše dospělým divákům
(jeho zatím nejvýznamnější součástí je autorčin předchozí projekt – krátký film Strom / 2014). Souvislosti jsou
podpořeny i použitím stejné techniky (malba na skle).
Poetický rozměr daný literární předlouho Jany Šrámkové dostal – díky empatické, ale rozmyslné dramaturgii oproti předchozí (Fondem nevyslyšené) žádosti pevnější příběhovou linii: fantazijní story dívenky Zuzy je
vyprávěna lineárně a vedle dialogů je obohacen (oproti předchozí verzi) pouze o hrdinčin komentář. Ten dává
vyprávění humorný nadhled a umožňuje nahlédnout do Zuzyna vnímání světa. Vedle hudby mají být další
důležitou složkou ruchy.
Synopse, scénář i storyboard poskytují dobrou představu jak o originálním výtvarném pojetí, tak o dynamice
vyprávění. Žadatel a tým v čele s autorkou tak poskytují dobrou, konkrétní představu o příští podobě projektu.
Krátký formát se dobře snáší s jednoduchým, klasickým vyprávěním ve stylu „byl to jen sen“, v němž jsou
fantazijní představy malé holčičky orámovány realitou jako jejich východiskem. Tradiční je rozhodnutí vnímat
dospělé jako pragmatiky a racionalisty a děti jako zdroj nespoutané, kreativní fantazie. Výtvarné zpracování a
unikátní technika tuto tezi nicméně dovolují vnímat jen jako odrazový můstek ke svobodně a s lehkostí
rozvíjenému vyprávění.
Z žádosti vyplývá autorský charakter projektu, kterému bude dominovat samotná výtvarnice / režisérka.
Projekt je dobře připraven k realizaci právě i v tom smyslu, že jí poskytuje čas a prostor k práci i potřebnou
ekonomickou jistotu (zvláště tedy v případě, že se podaří sladění finanční podpory z různých zdrojů).
Žadatel ví, že pro krátké animované filmy se v Česku jen obtížně hledá distribuční prostor, máme však před
sebou (nadčasově umělecký a současně s publikem živě komunikující) projekt, který naplňuje smysl dané
výzvy způsobem, který si zaslouží veřejnou podporu.
1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Výtvarnice a režisérka Lucie Sunková navazuje na svou předešlou spolupráci s jednotlivými členy štábu a na
jejich společnou tvůrčí zkušenost. Malý, organicky působící tým jí dozajista může poskytnout spolehlivé
zázemí. Jeho složení (kameraman Jaroslav Fišer, mistr zvuku Martin Večeřa, střihačka Anna Ryndová) je
odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být zrealizován v předkládané podobě.
Žadatel je zkušeným producentem několika koprodukčních, krátkých, animovaných snímků a můžeme tedy
předpokládat, že bude úspěšný také v tomto případě opírajícím se o produkční součinnost s Francií a
Slovenskem.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Krátký animovaný snímek se opírá – stejně jako předchozí díla Lucie Sunkové – o mezinárodně sdělný,
jednoduchý příběh, který navíc malé i velké diváky bude oslovovat prostřednictvím své originální výtvarné
stránky i poeticky a jemně působící techniky malby na skle. Z uměleckého hlediska jde o silnou a přitom
uživatelsky příjemnou protiváhu agresivní estetiky spojované s digitálně animovanými hollywoodskými
rodinnými filmy.
Síla projektu není v jakkoli nezvyklém námětu (ten je naopak dost „banální“), ale právě v jeho výsostně
poetickém, autorském podání. Všestranně pozitivní přijetí a případnou mezinárodní festivalovou odezvu si
můžeme dovolit předpokládat i díky řadě autorčiných předchozích úspěšných snímků.
3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Všechny informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Nenašla jsem zde rozpory či
protichůdné informace. To vše mi umožnilo, jak doufám, žádost správně posoudit.
Vzhledem ke zkušenostem autorky a jejího týmu i předchozím zkušenostem žadatele s obdobnými projekty
považuji projekt v předkládané podobě za realizovatelný. Rozpočet a předložená strategie nabízejí reálnou
představu o výrobě filmu. Předpokládá na animaci po dobu 9 měsíců, což považuje za optimistickou variantu
díky vstupu autorky, kdy odpadá mezifáze zpětné kontroly.
Společnost Maur Film má všechny předpoklady film realizovat díky své předchozí práci (mj. celovečerní
projekty Fimfárum 2 a Fimfárum do třetice všeho dobrého, Jedné noci v jednom městě, krátké filmy Divoké
bytosti, Jáma – život je všude, Prázdniny atd.) Žadatel má zkušenosti s koprodukcemi a výběr zahraničních
koprodukčních partnerů působí logicky. Animované filmy realizované v jeho produkci si vedou dobře i na
zahraničních festivalech, často spolupracuje se začínajícími autory opouštějícími po skončení studia FAMU.
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Expertní analýza
Název projektu

Husa

Evidenční číslo projektu

3043-2019

Název žadatele

Animation people

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Krátkometrážní film Husa oslovuje dětské publikum, ale do vizuálně nápadité, veskrze humorné podívané se
vkradne mnohem vážnější nota – problematika vlastní touhy plnit si sen překročí práh a zapříčiní smrt
domácího zvířete. A tak se snímek obohatí o rozměr popasování se s vlastní vinou, a to aniž by popřel svůj
žánr a poetiku.

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)
Na projektu oceňuji zejména vizuální a technickou přípravu, kombinaci animačních technik a přístupů,
jednoduchost a citlivost stylizace charakterů. To vše je v souladu s námětem a povahou jednotlivých
důležitých postav. Ačkoliv mě překvapil zvrat ve finále filmu, kdy hlavní hrdina, chlapec, usmrtí svého
nepřítele – husu střelou z praku, nejde o účelový krok k vyvolání šoku. Vše k tomu spěje, navíc to
s ohledem na motivaci hrdiny a také jeho věk dává logiku.
Kde se mi do mysli vkradly stíny pochybností… nevím, zda by neměla babička být krátce přítomna někde
v samotné expozici, ještě před tím, nežli za ní přijde klučík do domu a najde ji, jak spí. Pak také mi moc
nesedí chvíle, kdy očividně husa dělá naschvály a šikanuje kluka. V jednom momentě, kdy jej štípe, je sice
babička na husu naštvaná, ale vlastně nikterak situaci neřeší. Husa, která je navíc zcela nová (a tak k ní
babička ani nemůže mít vytvořený žádný vztah), si uzurpuje právo na fotbalový míč a i část prostoru dvorku
– a nikdo, ani autorita (babička) s tím nic nedělá.
A v neposlední řadě si nejsem moc jistý, zda bude dobře čitelné, co se stalo po výstřelu praku – skutečně ji
zabil hlavní hrdina? Pochopí děti, co se pak děje ráno po probuzení, když husu nenajde?

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Garanci profesionálního zázemí a supervize zde dává studio Animation people.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Husa bude krátkým filmem, který může být dobře čitelným pro děti různých zemí, tematizuje to, co se jich
bezprostředně týká – včetně naštvanosti, pocitu ukřivděnosti, ale také následného vypořádávání se
s pocitem viny, pokud dojde ona naštvanost až příliš daleko.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Oceňuji vícezdrojové financování projektu, rozpočet je promyšlený a nemám k němu připomínek.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Husa

Evidenční číslo projektu

3043-2019

Název žadatele

Animation People

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

18.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
tradiční producent animovaného filmu, kvalitní tvůrčí tým
krátký film pro dětského diváka
potvrzená zahraniční koprodukce i distribuce
Hlavní slabé stránky
nejasná filmová distribuce v ČR

Krátký animovaný film tradičního producenta animovaných filmů a oceňovaného autora je věnován
dětskému publiku. Do projektu vstupuji dva zahraniční koproducenti, LOI přiložena. Zahraniční distribuce
v zemích koproducentů zajištěna. Filmová distribuce v rámci ČR je ještě v jednání. Rozpočet i požadovaná
dotace odpovídají povaze projektu. Finanční plán je reálný. Hamonogram pro realizaci dostatečný.

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 je jasná, srozumitelná. K žádosti je přiloženo LOI čínského, francouzského a českého
koproducenta. Žádost je podávána opětovně s novým producentem.
Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což odpovídá povaze projektu.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozopočet je transparentní, v naších poměrech vyšší, nicméně povaze projektu odpovídá. Požadovaná
dotace je adekvátní.
V rozpočtu jsou chybně uváděny celkové náklady (bez nákladů na vývoj), ačkoli na vývoj nebyla
posytnuta dotace Fondu. Navíc je paradoxně ponížen rozpočet celkových nákladů (nižší než rozpočet
nákladů na výrobu). Tuto chybu eviduji jako administrativní, vycházím z rozpočtu na výrobu. Proti
jednotlivým položkám nelze nic namítat, za nízký považuji honorář za scénář.
Finanční plán je reálný, vychází z podepsaných LOI. Položky financované z uvedených koprodukčních
podílů jsou v producentské explikaci vysvětleny.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská strategie odpovídá projektu. Dobře vybraní koprodukční partneři zajistí i zahraniční
distribuci. Složitejší je distribuce v ČR, nabízí se spojení s celovečerním filmem, žádný však zatím není
definován.
Harmonogram je pro realizaci dostatečný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatelem je tradiční producent animovaných filmů. Autor má v portfoliu několik ocenění za krátký
animovaný film. Producent i tvůrčí tým jsou zárukou úspěšné realizace projektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Kremace SamaMcGee
3045-2019
Alkay Animation People
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Žofia Bosáková
15.7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Projekt Kremace Sama McGee je čiastočne pripravený do fázy produkcie - obsahuje všetky potrebné
tvorivé výstupy (očasovaný storyboard, precízny animatik, test animácie) na úspešnú realizáciu. Z hľadiska
koprodukčného potenciálu a distribučného plánu projekt rezignoval na sústredenejšie úsilie ako:
1. znížiť jednostrannú finančnú závislosť od SFK pri univerzálnej až medzinárodnej téme
2. zabezpečiť primerané podmienky aspoň na štandardné verejné uvádzanie v Českej republike a v
zahraničí.
Tieto odstrániteľné nedostatky prevyšujú pozitíva projektu. Jeho realizáciu považujem v aktuálnej podobe
za málo účinnú vzhľadom k cieľom tejto výzvy a budúcim možnostiam projektu.

Udělení podpory

Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1 Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žiadosť Kremace Sama McGee (ďalej KSM) je vypracovaná zrozumiteľne, obsahuje požadované
explikácie tvorcov, opčné zmluvy, čestné vyhlásenie o vlastnom vecnom a finančnom vklade, Memo Deal s
potenciálnym chorvátskym koproducentom, očasovaný storyboard, animatik v českej aj anglickej verzii,
test animácie, teda všetky náležitosti, ktoré sú z výrobného hľadiska pre fázu produkcie nevyhnutné.

2 Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Výroba filmu je jednostranne závislá od zdrojov zo Štátneho fondu kinematografie. Potenciálnym
partnerom je chorvátska spoločnosť Filmosaurus, ktorá by po prípadnej podpore od chorvátskeho fondu
(výsledky známe koncom roka 2019) vstúpila výrobou zvukovej zložky a hudbou (doložené Deal Memo). K
hľadaniu koprodukčných partnerov počas fázy vývoja okrem slovenskej spoločnosti Bfilm (odmietnutie kvôli
zaneprázdnenosti) nie sú ďalšie informácie.
Keďže ide o autorské dielo “Čecho - Kanaďana” s výsostne národnou kanadskou/severoamerickou témou
a žánrom, bolo by potrebné sa zmieniť na prezentácii, či prebiehalo hľadanie finančných partnerov a
koproducentov v Kanade, ktorá patrí medzi krajiny s vynikajúco inštitucionálne prepracovanou podporou
krátkych autorských animovaných filmov (National Filmboard of Canada). Žiadateľ rezignoval na účasť na
workshopoch či trhoch s odôvodnením, že do autorského filmu nechcú zasahovať - minimálne už len kvôli
lepším distribučným možnostiam je účasť prospešná, keďže podujatí sa zúčastňujú aj sales agenti a
distribútori, a dielo KSM je univerzálne zrozumiteľné.
Rozpočet ako celok je nakalkulovaný korektne, tie položky ktoré sú nakalkulované ako paušál by bolo
potrebné upresniť na osobodni alebo dni, čím by sa zvýšila jeho transparentnosť. Výšku sumy na 30
pozadí (15 000 CZK/ks) považujem za neúmernú vzhľadom na skladbu finančného plánu a absenciu
konkrétnejších informácií o procese vzniku.
Rozpočet diela sa podľa tvrdení producenta zvýšil kvôli náročnosti výroby, čo je pri danej technike
odôvodniteľné - nie je však spomenuté v ktorých položkách a o akú výšku.

3 Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizačná stratégia je výborne spracovaná v podrobnom opise technologického procesu a jeho
jednotlivých fáz, plusom je načasovaný storyboard, animačný test a animatik, ktoré dokážu korigovať vo
finálnej fáze prípadné úpravy v temporytme a dramaturgii diela.
Rovnaký dôraz by mal byť kladený v projekte aj na verejné uvádzanie diela - zvlášť keď vzniká anglická
verzia. Výroba ďalších jazykových mutácií bez koproducentov v daných krajinách je vcelku ľahkovážne
narábanie s domácimi verejnými zdrojmi. Distribútori krátkych formátov považujú diela s anglickou stopou
za dostatočne relevantnú na zaradenie do svojho portfólia.
Žiadateľ opomína distribučnú stratégiu, respektíve uvádza informácie, ktoré nepôsobia presvedčivo parafrázujem, marketing bude závisieť od marketingu celovečerných filmov s ktorými by mal byť KSM
premietaný (áno, dá sa dosiahnuť marketingová a komunikačná symbióza) a od festivalov. Podľa žiadateľa
by potom festivaly zabezpečovali marketing krátkych filmov.
K žiadosti je pripojený LOI od spoločnosti Cinemart, ktorý hovorí o zaradení KSM k nejakému
celovečernému formátu. Je to jeden z vhodných spôsobov ako dostať dielo do povedomia českého
publika.
Marketingové stratégie festivalov sú postavené na ich vlastnom positioningu. Pri zatiaľ jednostrannej
závislosti od českých finančných zdrojov by som očakávala zoznam aspoň 20 európskych festivalov a 20
mimoeurópskych festivalov, na ktoré sa plánuje film prihlasovať, keďže potenciál uvedenia v rámci tohto
festivalového okruhu existuje.
Zadefinovanie cieľovej skupiny 6 - 99 rokov je nepresné a pôsobí ledabalo. Pre mladšieho detského diváka
(6 - 9 rokov) nie je film svojom pochmúrnosťou vhodný, pre staršieho mladšieho diváka (10 - 13 rokov)
skôr v sprievode rodičov.
4 Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žiadateľ Alkay Animation je etablované štúdio, ktoré sa zameriava na výrobu animovaných filmov krátkej,
celovečernej i “večerníčkovej” metráže technológiou CGI. Prevláda zákazková animovaná tvorba. Jeho
portfólio tvoria adaptované diela pre širšiu verejnosť ako Lichožrúti, Štvorlístok v službách kráľa,
Autopohádky, vo vývoji má Moje slnko Maad od M. Pavlátovej, ktoré podľa všetkého začrie viac do
artových vôd. Skúsenosť s festivalovým krátkym animovaným filmom je nižšia. Konzultácia s
profesionálom, ktorý je skúsený v exploatácii krátkeho autorského animovaného filmu by zvýšila uplatnenie
KSM v distribučnom okruhu - napríklad už len s Czech Film Center.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Kremace Sama McGee
3045-2019
Alkay Animation People
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2019-2-3-9

Alena Prokopová
17. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Animovaná devítiminutová hříčka koprodukovaná s Chorvatskem je dílem Čechokanaďana Jakuba Písteckého.
V anglofonním prostředí je titulní klasická báseň „barda Yukonu“ Roberta W. Service dobře známá, i českému
publiku však dobře zapadne do kontextu příběhů spojených s drsnými chlapíky z dob „zlaté horečky“ na
Klondiku. Hranice mezi tvrdou dobovou realitou a fantaskní historkou je narušena už díky samotnému žánru
animovaného filmu. Současně jde o příběh, který ani nemůže být vyprávěn jinak než s žánrovým nadhledem.
Jednoduchý veršovaný základ – „morytát“ o zimomřivci McGeem, který se teprve po smrti v ledové pustině
řádně ohřál – nachází esteticky rafinovaný výtvarný výraz v 2,5D počítačové animaci charakteru „papírkového
filmu“, jehož základem jsou však autorovy (impresionisty inspirované) olejové malby pozadí (tato technika byla
využívána i v Lucasfilmu, v jehož rámci autor patří k ceněným odborníkům na vizuální efekty).
Od toho se odvíjí technická a časová náročnost a tedy vyšší náklady na projekt, a tedy i výše požadované částky
na výrobu filmu. Projekt už získal podporu na vývoj (224 000 Kč) a Radou Fondu byl označen jako kulturně
náročný, z čehož žadatel vyvozuje maximální intenzitu veřejné podpory – 74% (1 140 000 Kč).
Projekt je ovšem výjimečný nejen jako komplexní a originální výtvarná vize spojená se sdělnou formou
zábavného příběhu, ale také jako film plánovaný od samého začátku pro mezinárodní publikum. V souladu s
různými překlady básně budou realizovány různé, animačně drobně odlišné jazykové verze (přinejmenším česká
a anglická je už jasná). Jakub Pístecký tak projekt koncipuje jako „mezinárodní“ dílo, které se ovšem nevzdává
národních odlišností, ale naopak na nich staví. Příběh může být v jeho podání nosičem humoru, empatie a
vypravěčského talentu, které jsou stejně tak typicky české, jako mezinárodně srozumitelné.
Divácky vděčný a současně výtvarně cizelovaný a umělecky nekompromisní film se rovněž může stát slibným
festivalovým favoritem. Z těchto důvodů podporu projektu doporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

Báseň britského spisovatele a básníka, „barda Yukonu“ Roberta W. Service, založená prý na skutečné události,
je v Kanadě školní četbou, dostala se na poštovní známku, načetl ji Johnny Cash a v roce 1990 podle ní vznikl
kanadský animovaný film s využitím původních ilustrací Teda Harrisona (na youtube jsem však našla např. i
krátký, hraný, amatérský film). Výtvarník a režisér Jakub Pístecký podle básně natáčí vlastní animovanou
hříčku, která morytát o pohřbu extrémně zimomřivého chlapíka posunuje do podoby bizarní hříčky, která má
však díky postavě vypravěče jasný emocionální a etický rozměr: vypravěč chce za každou cenu splnit slib, který
dal uprostřed ledové pustiny umírajícímu, a tak ho zpopelní v zamrzlém jezeře - v kotli lodního vraku Miss
Anabelle Lee (jejímž názvem český překlad básně Čechokanaďana Jiřího Traxlera jednak drží rým, jednak
možná dokonce odkazuje až s osudové múze E. A. Poea).
Písteckého vyprávění evokuje tradiční české okouzlení drsnou poetikou kanadského severu z éry „zlaté
horečky“ a tehdejších svérázných obyvatel Klondiku s jejich „neuvěřitelnými“ příběhy (v autorem domyšleném
vizuálním dovětku s „oživlou lodí“ jde o pointu až v duchu Eskymo Welzla). Humor a emoce jsou sdělné a
současně české, autor však chce zvýraznit mezinárodní charakter projektu spoluprací se zahraničními umělci.
Podle videa hotového animatiku, který je součástí žádosti, je zřejmé, že pro námět je vhodný zvolený výtvarný
styl i metoda počítačové „papírkové animace“. Jednoduchý příběh obohacuje rafinované rozhodnutí inspirovat
se impresionisty (Monet, van Gogh, ale i autoři maleb zobrazujících v minulosti i současnosti kanadský sever),
přičemž východiskem budou malby olejem na plátno oživené 2,5D animací. Od nich se odvíjí větší nákladnost
projektu - očekávaný jemný a „krásný“ vzhled nicméně podtrhuje vizuální přitažlivost a současně je v kontrastu
s brutální, finální atrakcí – zimomřivcem lebedícím si v rozžhaveném lodním kotli.
Písteckého autorský snímek může být sympatickým a umělecky poutavým filmovým dílem, jehož mezinárodní
charakter je plánován od samého počátku.
1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jakub Pístecký se díky tomuto projektu představuje jako originální autor s mimořádným citem pro výtvarný
design, který buduje svou vlastní suverénní vizi, zatímco působí jako „služebný“, ceněný specialista na
vizuální efekty v legendární Lucasově společnosti ILM. Písteckému se spolu s žadatelem – společností Alkay
Animation People – podařilo vytvořit tým, který velmi pravděpodobně dokáže tuto jeho technicky náročnou
vizi naplnit. Jako kanadsko-český autor působící v americkém filmovém průmyslu má současně přirozený
smysl pro mezinárodní charakter svého projektu. Protože většina zlatokopů z časů „zlaté horečky“ byli
kanadští a američtí přistěhovalci původem z Evropy, počítá se spoluprací amerických, kanadských a českých
umělců.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Zajímavě vyprávěná, animovaná „lidová balada“ ze zlatokopeckého Klondiku je mezinárodně srozumitelným
dílem, které vedle zábavy plynoucí z humorného a současně empatického nadhledu nad fantazijně
přepáleným morytátem nabízí výjimečný vizuální zážitek. „Multikulturní“ pojetí vychází z respektování a
propojování konkrétních, specifických prvků, takže je zřejmé, že může zaujmout nejen české a evropské, ale
i zámořské publiku. Autorovu schopnost komunikovat tímto způsobem prokázal už jeho ceněný autorský
krátký film Malý Miloš, a už nyní je součástí žádosti odkaz nejen na ukázku možností české verze, ale i verze
anglické. Existuje i překlad francouzský či španělský, přičemž každá verze je plánována jako lehce odlišná
právě vzhledem ke sladění jazyka a vizuální stránky. Kremace Sama McGee může být sympatickým
příkladem snímku, který přirozeně a z podstaty přesahuje české hranice - mezi státy i lidmi.
3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, nenašla jsem zde rozpory či protichůdné
informace, což mi – jak věřím – umožnilo projekt správně posoudit. Projekt považuji za realizovatelný
s ohledem na rozpočet a strategii předložené žadatelem – renomovanou společností Alkay Animation Prague.
Ta vyrábí animované seriály, krátké animované filmy (spolupráce mj. s Jiřím Bartou či Galinou Miklínovou)
i celovečerní animované filmy (mj. oba snímky se Čtyřlístkem, nejnověji Moje slunce Maad Michaely
Pavlátové). Žadatel realizoval divácky mimořádně úspěšné Lichožrouty s chorvatskou společností
Filmosaurus Rex, která je rovněž koproducentem Kremace Sama McGee.
O kinodistribuci formou předfilmu k českému snímku má zájem zkušená společnost Cinemart, která má tuto
formu distribuce vyzkoušenou.
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Expertní analýza
Název projektu

Kremace Sama McGee

Evidenční číslo projektu

3045-2019

Název žadatele

Alkay Animation Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Adaptací básně Roberta W. Service si na jedné straně bezesporu autorský tým otevírá dveře
k mezinárodnímu publiku, vždyť tato baladická literární poezie je známá poměrně dobře i mimo zemi svého
původu. Výhoda, kdy film stojí na pevné kostře sestavené z literární předlohy, se ale může zlomit do něčeho,
co filmu ubližuje. Filmová adaptace v tomto případě je až přespříliš popisná, věrně se drží každého slova, de
facto většinou spíše duplikuje slyšené, velmi málo si otevírá cestu k obrazové zkratce, stylizaci (a dalším
specifikům animovaného filmu), natož aby se snažila o nějakou novou intepretaci/náhled na báseň. Zvolené
technické řešení je také diskutabilní, působí až příliš uměle (a jde tedy do rozporu se syrovostí předlohy).

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)
Jak jsem uvedl na hlavní straně posudku, při zvažování, zda ve finále projekt k podpoře doporučit či
nedoporučit, jsem (proč to nepřiznat: i s ohledem na množství dalších žádostí) se přiklonil k zamítavému
postoji. Nebudu však zastírat, že jde o hodnocení značně subjektivní. Nějaké principiální chyby se ve
scénáři nenacházejí, ostatně, autoři vycházejí z dané literatury, která přežila dlouhý tok času a nabízí
poměrně poutavý dramatický příběh. Jen se mi zdá, že pokud má být zfilmovaný, notabene převedený do
animace, měl by se více oprostit od tak úzkého propojení s literaturou, se slovem. Nebo přinejmenším nebýt
v obraze až tolik doslovný a předloze blízký. Nejde o film pro malé děti, kde naopak slyšené a viděné vedle
sebe dobře funguje (a je žádoucí). V tomto případě máme podívanou zbytečně se držící při zemi a
zbytečně se vzdávající možností, jaké animace nabízí.
U technického řešení mi přijde dle animačního testu vizuál až moc digitální, snad pro svou „gumovost“
pohybů, které nepůsobí ani realisticky, ale ani stylizovaně. Spíše jde o stav mezi, přičemž netuším, jakým
směrem se nakonec animátoři vydají. Raději více připomínat plošku s její „omezeností“.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jakub Pístecký má bezesporu velmi zajímavou a bohatou mezinárodní zkušenost, studio Alkay Animation
Prague se podepsalo už pod několik velkých tuzemských projektů. V tomto směru personální zajištění je
profesionální a vzbuzující důvěru.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žánrově jde o projekt, který by jistě naše místní animátorské vody rozčeřil, díky předloze by se mu asi
snadněji otevíraly dveře do zahraničních uvedení, alespoň na festivalech. Není však jisté, zda za
stávající podoby technického / animačního řešení a s daným scénářem by vzbudil nějakou větší odezvu,
resp. měl větší přínos či význam pro kinematografii.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Z hlediska rozpočtu mi přijde projekt až příliš podfinancovaný.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

PENÍZE A ŠTĚSTÍ

Evidenční číslo projektu

3054 - 2019

Název žadatele

BFILM s,r,o,

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu
Krátký loutkový animovaný film

Číslo výzvy

2019 – 2 – 3 - 9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Desetiminutový animovaný,loutkový film podle výtvarného pojetí ,scénáře a režie
autorky Anny Nedejlkovic ve spolurežii kameramana Nikoly Majdak , je první srbskočeská koprodukce. Náročný vývoj projektu byl ukončen v lednu 2019. Film
představuje život Křečků v bájném Křečkolandu a současně poukazuje na jeho stinné
stránky.Podle autorů je film „brutálním dokumentem z plasteliny a současně cynická
pohádka o penězích“.
Podepsaná smlouva mezi Bfilmem a srbskou film.společností Bas Čelik projektuje na
film 135.000 Eura v poměru 60% ČR a 40 %Srbsko
Celkový rozpočet české strany je 3,375.000Kč s požadovanou podporou Fondu
1,375.000Kč.Současné zafinancování projektu je ve výši 51%
.Dozafinancování projektu pokládám za značně obtížné.
Téměř 100% srbského autorského vkladu oproti podílu na rozpočtu a licenčních
právech ,pokládám rovněž za neadekvátní.
Strategie producenta,harmonogram realizace a distribuční záměry jsou dosti
optimistické.
Udělení podpory

Nedoporučuji

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

Žádost je formálně dobře zpracována.a poskytuje dostatek informací pro analýzu
posuzovatele.
Pro úplnost postrádám překlady smluv,zejména hlavní koprodukční v objemu
135 tisíc euro/ pro realizaci potřebný přepočet na Kč/

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

Celkový rozpočet žadatele 3,375.000 Kč je v jednotlivých položkách transparentní.
Z toho podpora Fondu 1,375.000Kč na deseti minutový animovaný film je poměrně
vysoká.
Vedle vlastního vkladu producenta 200.000Kč se na projektu , rovněž 200 tisíci
podílí .koprodukční animační firma Anima. M.Halovská a předpoklad podpory
200.000Kč od Kreativní Europa Media. Pro potřebné dozafinancování není
oslovena ČT ani distributoři
Koprodukční srbská strana se celkově na projektu podílí 1,350.000Kč –z toho
750.000Kč srbský filmový Fond a producent Baš Čelik 600.000 Kč

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

Producenti kladou hlavní důraz na uplatnění filmu na přehlídkách ,domácích a
mezinárodních festivalech /česká a anglická verze/.Cílová divácká skupina dospělí
diváci a příznivci festivalú.
Marketingové úvahy, včetně propagačních akcí – jsou možné. Harmonogram
projektu – příliš optimistický. 1 FD 1.11.2019 v ČR cca 20 dnú animace ( bude
zafinancováno ?) a následně 40 dnů animace v Beogradu. Post produkce
převážně Magiclub Praha ukončena v květnu 2020. Premiéra podzim 2020

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
MgA Peter Badač ukončil studium produkce FAMU a návazné přednášky v USA a Německu.
Poté v roce 2017 založil filmovou společnost BFILM.cz. s.r.o..se zaměřením na zahraniční koprodukce
v oblasti hraného a animovaného filmu..Je členem Evropské filmové akademie.
V roce2013 produkční školního animovaného filmu Pandy,který byl oceněn v Cannes.
V roce 2014 cyklus Gottland, Dále v roce 2017 celovečerní film Špína.
Na Berlinále v roce 2019 uvedl film Pouštět draka. V současné době vyrábí animovaný film
Srdce věže a film rež.P.Oukropce Mazel a tajemství lesa
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Expertní analýza
Název projektu

Peníze a štěstí

Evidenční číslo projektu

3054-2019

Název žadatele

BFILM

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Podobenství upozorňuje prostřednictvím stylizovaného fikčního světa (Křečkolandu) na temnou stránku
„dokonalé“ společnosti zaměřené na produktivitu a ekonomický růst. Bohužel k tomu jde až příliš přímočaře,
nenechává možnost divákovi jakékoliv jiné intepretace, jakéhokoliv jiného pocitu, než toho, který mu autoři
od expozice vsugerovávají. Krátký animovaný film sice nemá prostor na nějakou složitou výstavbu a v tomto
směru jsou Peníze a štěstí funkčně pevné a jasné, na stranu druhou lze mít pochybnosti, zda takto
uchopený názor už není až příliš ideologicky černobílý, zda se z filmu nestává film-plakát, který spíš diváky
postaví mimo snahu se zamyslet či s postojem autorů souhlasit.

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)
Jedním z deficitů projektu je přílišný důraz na negaci toho, co chtějí kritizovat. Schází zde odlehčení a
humor, nebo minimálně alespoň náznak ambivalence. Ostatně, můžeme si vzpomenout na jedno z
„přikázání“ Jana Švankmajera, který upozorňuje, že nejvhodnější je zpracovávat ta témata, k nimž autor
zastává ambivalentní postoj. U Peněz a štěstí je naopak zcela jasné, na jaké straně autoři stojí. Zbytečně
se pak z filmu stává agitka, která spíše může uškodit záměru, nežli mu nějak pomoci. Nijak nenapomáhá
i výtvarná stylizace pracující s estetikou ošklivosti. S nikým si nemůžeme vytvořit vztah, vše jen slouží
kritice „systému“. A i když se nám snaží vypravěč vnutit odlišné čtení (všichni jsme šťastní a vše, co
vidíte v obraze, my vnímáme pozitivně), je to tak účelová hra, že zde nevzniká kontrast, nějaká
tragikomika.
Výše uvedené může kdokoliv jiný vnímat odlišně, to přiznávám, myslím si ale také, že ve filmu je až příliš
mnoho slov, resp. pokud by se měl zachovat obraz, pak by se komentář měl proměnit a alespoň
částečně filmu dodat na dynamickém pnutí, kontrastu něčeho, co se za něco vydává, ale ve skutečnosti
jím není.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autorská dvojice má za sebou řadu úspěšných projektů, zejména Nikola Majdak vzbudil velkou pozornost
na mezinárodních festivalech svými předchozími krátkými filmy.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma by bylo univerzální, ale zdá se mi, že ve stávající podobě je až příliš poplatné jedné konkrétní
ideologii – jednomu směru vidění, a může tedy spíše diváka odradit.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Za dané peníze je možné film realizovat, finanční plán se opírá velkou měrou o veřejné zdroje, ze 40% o
podporu ze strany SFK. Jak by se v případě nepodpory či menší dotace takový propad v rozpočtu řešil,
není úplně jasné.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

O čertovi

Evidenční číslo projektu

3066-2019

Název žadatele

Silent Cartoon

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

9.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
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O podporu žádá film společnosti Silent Cartoon “O čertovi".
Animovaný krátký film na základě literární předlohy Pavla Čecha.
Poutavě připravený minutový teaser, dobře vybraní herci/dabéři.
Realizace naplánována už na podzim tohoto roku s uvedením o vánocích 2020 (pohádka má vánoční
tématiku).
Projekt podpořen již ve fázi Vývoje. Nicméně v současné chvíli je dle mého soudu nedostatečně připraven k
realizaci. Tak, aby produkce mohla proběhnout hladce a nemuselo dojít k přerušení animátorských prací.
Rozpočet lehce nadsazený, možné úspory v několika nezanedbatelných položkách.
Producent žádá Fond o podporu ve výši více než 60% celkových nákladů. Ostatní položky Finančního plánu
zatím nejisté, realizace má začít zanedlouho.
Bohužel se zde nepotkává na jedné straně profesionalita zkušených animátorů/režisérů z bývalého
Krátkého filmu a na druhé straně ne příliš dobře zajištěné produkční zázemí ze strany producenta.

Nenacházím v tuto chvíli silné stránky co se týče hlavně ekonomického zajištění projektu.
Realizace je nedostatečně připravena.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Předkládaný projekt je z mého pohledu nedostatečně připravený k realizaci a vyžaduje vícero úprav co se
týče rozpočtu, finančního plánu a harmonogramu.
Záměr producenta je v pořádku. Určitě dalo mnoho práce přesvědčit pana Čecha, aby dal svolení k
realizaci jeho literární předlohy. Film dostal finanční podporu na vývoj, což také naznačuje, že projekt je
nadějný. Spolupráce s Bontonfilmem a Českou televizí je také o lecčems vypovídající.
Nicméně produkce už je dosti blízko a zafinancování projektu zdá se daleko.
Rozpočet je nadsazený (ne moc, ale přece), zajištěné peníze zatím spíše skromné.
Žádat Fond o 4.100 000,- na projekt o celkovém rozpočtu něco přes 6mil je trochu troufalé a ne velmi
realistické.
Bylo by dobré mít záložní plán B, když nevyjde podpora v takovéto výši a projekt budou chtít udržet v
předloženém timingu (zrealizovat uvedení o vánocích 2020). Harmonogram tohoto je bohužel spjat s
Vánoci, tedy jeho uvedení se buď podaří zrealizovat do příštích vánoc nebo se produkce a načasování
posune o celý rok.
Doporučovala bych producentům zaměřit se dále na zajišťování financí bez ohledu na rozhodnutí Fondu,
aby animátoři dostali v průběhu práce zaplaceno a projekt se nemusel přerušovat.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je vyplněná, obsahuje vyčerpávající počet příloh.
Smlouva na literární předlohu uzavřena, všechna práva vyřízena. Přiloženy autorské smlouvy.
Harmonogram projektu přiložen, začátek realizace v říjnu je dle mého soudu nejistý vzhledem k
současnému stavu finančního zajištění projektu.
K rozpočtu přiložen komentář, který pečlivě vysvětluje jednotlivé položky budgetu.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Předkládaný rozpočet je na celkovou částku 6.679 656,-. Fond poskytl produkční společnosti 880 000,- na
fázi Vývoje. Zohledněno správně ve formuláři rozpočtu.
Co se týče detailnějšího rozboru rozpočtu, daly by se zde najít úspory. U kresleného filmu je zcela
dostačující jeden produkční, tedy asistent produkce je zde uvedený nadbytečně. Vyskytuje se tu několik
položek "nákupy software a licencí" jak v části Vývoj, tak v části Výroba. Jsou dle mého soudu dublované.
Položka hrubého střihu je také nadbytečná, kreslený film se vytváří jiným způsobem než klasický střih offline/on-line. Hudební skladatel se platí formou autorského honoráře zpravidla celkovou paušální částkou a
ne měsíčním "platem" jak je uvedeno v rozpočtu. Celkový dojem z rozpočtu je že se určitě najdou položky,
které jdou ponížit nebo se těmto nákladům zcela vyhnout.
Finanční plán je sestaven velmi teoreticky. Česká televize přislíbila participaci, ale ne konkrétní čísla, tedy
tyto položky (věcné a finanční plnění ČT) jsou odhadnuté. Koproducent 14th century production ve svém
dopise stvrzuje, že poskytl již 150.000,- na Vývoj projektu. Dále uvádí, že za určitých podmínek poskytné
"také na výrobu 250.000,-" z čehož mám pocit, že je to dalších 250tis tedy dohromady poskytnou 400.000,a ne uvedených 250.000,- ve Finančním plánu (mohu se ale mýlit).
Sponzoring ve výši 719.656,- není nijak dál upřesněný, jde tedy o teoretickou nezajištěnou část.
Požadovaná podpora od Fondu ve výši 3.220 000,- (4.100 000,- mínus 880.000,- již poskytnutých) je velmi
nadsazená a velmi pravděpodobně nedosažitelná.
Producent tedy dle mého soudu bude muset dále shánět finanční zajištění projektu.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentova uvedená strategie je vcelku dobře sepsaná. Projekt byl podpořen Fondem již ve fázi Vývoje.
Vytvořen povedený teaser. Dobře zvolení herci, kteří budou postavy namlouvat.
Producentovi se podařilo po delším čase přesvědčit p.Čecha, aby poskytl práva na realizaci jeho literární
předlohy.
bohužel nacházím několik nesrovnalostí ve financích, ať už v Rozpočtu nebo Finančním plánu.
Nesedí celkové částky za vývoj (v Popisu projektu uvedeno 1.820 344,- , v Rozpočtu uvedeno 1.769 946,-.
Finanční plán je zatím na vodě. Bylo by vhodné posunout časový harmonogram více doby, kdy bude
zajištěno více než uváděných 13% rozpočtu. Mohlo by se stát, že v průběhu realizace nebude mít
producent z čeho vyplácet animátory. A výroba by se mohla zastavit, což u kresleného filmu není ideální
(což není ideální samozřejmě i u ostatních druhů filmu).
Záměr uvést film o příštích vánocích v rámci nějakého pásma krátkých animovaných snímků je pěkný.
Spolupráce s Bontonfilmem optimální.
V současné době určitě vhodně zvolený způsob propagace a informovanosti o projektu - zřízení webu
ocertovi.cz i využití platforem jako je Instagram nebo Facebook.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Firma relativně mladá, založená v roce 2015, nicméně její členové jsou z velké části zkušení tvůrci z oblasti
animovaného filmu v bývalém Krátkém filmu.
Společnost se věnuje jak produkci reklamních spotů, za zmínku stojí zajímavý projekt “Video na výšku”
neboli “Vertical video” - filmy natáčené v opačném formátu než je ten klasický.
V přípravách je zde prezentovaný film “O čertovi”. Společnost bez festivalových cen a jiných ocenění.
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Expertní analýza
Název projektu

O čertovi

Evidenční číslo projektu

3066-2019

Název žadatele

Silent Cartoons

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Adaptace knihy Pavla Čecha se nyní dostala už z fáze vývoje do fáze před vypuknutím výroby. Scénář
doznal jistých drobných proměn, charaktery jsou nyní pevnější a výstavba vyprávění odpovídá žánru a
cílovému publiku. A také zohledňuje pro místní kulturu specifické nakládání s čertovskou tematikou, zvláště
jde-li o období Vánoc. Zápletkou nikterak složitá podívaná, snažící se potěšit, pobavit, zkrátka zpříjemnit
(nejen) vánoční období, si našla i dostatečně vhodný způsob, jak ilustrace původní literární předlohy převést
do animace.

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)
Nejprve trochu osobně: Látku jsem dostal před rokem k posouzení, to se tehdy nacházela ve fázi vývoje,
nicméně scénář už existoval. Nemůžu říct, že by se dočkal až takových výrazných změn, ostatně, nešlo
v něm o nějaké velké nedostatky, zaráželo mne pár detailů, zejména s nejasnou motivací chování či
přesněji řečeno konkrétní akce či reakce některých postav (když Lucifer daruje zrcátko Florimónovi nebo
když třeba mistr kominík jen tak pronese na adresu Tradamily, jak je škoda, že je němá, že ji nikdo
nebude chtít). Některé akce jako by byly (a zůstaly) bez logičtějšího napojení na kontext, v němž se
odehrají. Na stranu druhou jde o drobnosti, které celku nijak neškodí a které pro jiné oči ani nemusejí být
viděné či vnímané jako místo pro potíž.
A ačkoliv já sám nejsem tak velkým fanouškem neustálého opakování shovívavého náhledu na čerty a
čertoviny, kdy de facto z představitelů Zla se dělá něco (rozto)milého, vtipného, nešikovného, nechci
tomuto projektu vystavovat „stopku“ jen kvůli své averzi vůči tomuto přístupu.
Co rozhodně pozitivně kvituji, to je posun v animačním řešení, které nyní už vypadá výtvarněji,
vykresleněji a tzv. „méně digitálně“.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér Miroslav Zachariáš disponuje bohatou animátorskou zkušenosti na řadě tuzemských seriálových
i celovečerních projektů.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Osobně v tomto projektu nějaký větší přínos nevidím, tematicky se čerpá z něčeho, co v naší kultuře je již
zabydlené, nikam nově se pohádkový žánr neubírá.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Vzhledem k povaze díla mi přijde neadekvátní v rámci finančního plánu spoléhat/opírat se takovou měrou
na podporu ze strany SFK. Dvě třetiny rozpočtu (kdy se bavíme o 4 100 000 kč) jsou z mého pohledu
velkou cifrou, už s ohledem na množství dalších (kvalitních) projektů, které o podporu žádají. U
financování takového filmu mi schází větší rozprostření, vícezdrojové financování, opřené i o soukromý
sektor, vždyť jde o pohádku, která má solidní komerční potenciál.
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Expertní analýza
Název projektu

Váš táta

Evidenční číslo projektu

3068-2019

Název žadatele

13ka

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Diana Cam Van Nguyen se vrací do svého dětství a prostřednictvím zamlčované kapitoly svého života
otevírá dveře k popisu odloučení mezi rodinou a otcem, který je jistý čas ve vězení. Animovaný dokument
v podání Van Nguyen se drží citlivého zachycení drobností, všednosti, není popisný, přesto realistický.
Uměřeně zachází s emocemi.

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)
Když si čtu autorskou i dramaturgickou explikaci, očekával bych asi od scénáře víc – respektive víc emocí a
víc zdůrazněné ono téma „ztráty“ otce. Na stranu druhou, v rukou zatím držím pouze storyboard, to důležité
může zachytit a odvyprávět až pohyb. A také - na stranu druhou – není vůbec na škodu, když se autorka
nepodbízí a nevnucuje nám, kdy máme být rozechvělí či snad dojatí.
Velmi oceňuji to, jak se autorka vypořádala se zvukovým doprovodem a obrazem. Prakticky se nepotkává,
musíme vnímat obojí, komentář, vlastně i díky své emoční rovině a literární jednoduchosti (dopisy od otce)
doprovází obraz, který nepopisuje slovo, nýbrž doplňuje příběh – život rodiny jako takové. Kombinace
technik jde ruku v ruce s polohami ve vyprávění, stále však má uměřenost. A i díky té může ve výsledku
pak film o to více na diváky zapůsobit.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Pozornost si zaslouží kvůli samotné autorce, která svou dosavadní činností (Malá a Spolu sami)
rozhodně patří mezi to nejzajímavější tuzemské animace.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Film otevírá osobní téma, málo diskutované, rozhodně tak význam v díle – nejen v českém kontextu –
spatřuji.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Rozpočet je rozumný, kladu si jen otázku, zda musí pracovat i s finančním honorářem pro samotnou
autorku, když jde o školní práci.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Půlnoční hlídka

Evidenční číslo projektu

3069-2019

Název žadatele

Punk Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba českého kinematografického díla

Číslo výzvy

2019-2-3-

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Krátkometrážní koprodukční snímek předkládaný společností Punk film vychází ze spolupráce Falmouth
Univerzity a společností Johna Stevensona Big Squid Ink.
Krátkometrážní film režiséra Johna Stevensona (Kung Fu Panda spolu s Markem Osbornem, Muppet Show
nebo naposledy Sherlock Gnomes) vychází z adaptace vzpomínky námořníka J.D. Starkeye, který za druhé
světové války viděl při noční hlídce v Indickém oceánu obří světélkující oliheň. Jde o působivý příběh
s významovým přesahem a festivalovým potenciálem. Technologicky jde o tradiční 2D animace v kombinaci
se speciálními efekty a 3D animacemi. Projekt je příležitostí pro české producenty a další spolupracovníky
vyzkoušet si práci s renomovaným tvůrcem s hollywoodskými zkušenostmi na prestižním projektu. Výrazné
je i atraktivní výtvarné pojetí výtvarnice a spolurežisérky Annez Prawta.
V projektu je nejasný podíl studentů FAMU i školy samotné. Pakliže se jedná o majoritní výzvu, kde autor i
všechny hlavní kreativní profese jsou ze zahraniční, je tato otázka klíčová pro další rozhodování. Bohužel
dopis FAMU International je v tomto ohledu poměrně nekonkrétní a ani z osobní konzultace s KAT není
rozsah a nastavení vstupu FAMU příliš srozumitelný. Toto je postiženo i v předkládaném rozpočtu, kde tyto
české vstupy jsou ohodnoceny jako nulové.
K projektu mám řadu otázek a nejasností, a pouze v jasném a kompletním vysvětlením lze projekt doporučit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji se silnou výhradou

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 v některých ohledech nejasná nebo ne zcela srozumitelná. Vstup FAMU a zapojení studentů,
rozsah kreativních pozic je v tuto chvíli hudební, zvuková složka a část obrazové postprodukce. Deal memo
žadatele je bez některých potřebných parametrů (rozpočet, harmonogram).
V umělecké rovině předložený storyboard nemá potřebné časování (i proto se rozchází indikace výsledné
stopáže - smlouva ze dne 6. 6. 2019 mezi Univerzity Falmouth a Big Squid Ink indikuje 8 min, žadatel 9
min). Neoceněné vstupy univerzit ve smyslu jejich věcného i personálního plnění.
Textaci dopisu o zapojení FAMU hodnotím velmi kladně a případné zapojení studentů by bylo velmi
prospěšné, na druhé straně rozsah a způsob zapojení je velmi nejasný, případné vstupy zajištěné FAMU se
nepromítají do finančního plánu (v rozpočtu jsou tyto vstupy oceněny nulou), režijní náklady a fee jsou ve
výši cca 6,5%, rezerva ve výši 3,24% rozpočtu.
Deal Memo Punk Film - bohužel nikde není indikován alespoň předpokládaný celkový rozpočet, pouze je
nastavena výše odložených plateb obou stran (Big Squid is prepared to defer 35.000GBP , deffered Czech
Fees 9500 GBP) - nejsem si jist, že lze odložené platby považovat za finanční vklad do projektu?
Odlišné převodní kurzy pro výpočet 35 000 kurz 29, u Punk filmu je nepatrně odlišný.
Finanční vstup univerzity není považován za veřejný zdroj - nemá parametry veřejného zdroje.
Big Squid Ink deklaruje „hold all the right for creative parts“ - jak jsou vyřešena preexistentní (příp.
osobnostní) práva? - působivost celého námětu je právě v jeho autentické dokumentární předloze (nonfiction).
Schéma technologie výroby je působivé, velmi dobře propracované, pouze by bylo dobré ho také ukotvit
v čase, neboť stávající harmonogram je v tomto smyslu poměrně otevřený a nepředpokládám dobu
animace od 1.12. 2019 do února 2021 v plném rozsahu možného - 15 měsíců animace pro osmiminutový –
byť opulentní film je opravdu hodně. Doporučoval bych žadateli upřesnit před slyšením, aby Rada mohla
v rámci slyšení reagovat.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je s ohledem na domicil majoritní strany relativně přiměřený. Za českou stranu – předložený
rozpočet odkazuje k podrobnému rozpočtu – žádná taková příloha ale není součástí žádosti – což
s ohledem na výši nákladů na zvukovou postprodukci považuji za nešťastné. Podle mého názoru jde u
zvukové postprodukce o značné částky, které neodpovídají stopáži díla, a to i s ohledem na to, že část
z plánované stopáže bude hudební. Totéž platí pro odkaz pro podrobný rozpočet na deliveries,
předkládaná suma 53.720 u bilaterální koprodukce je opět značně vysoká. Stejně tak rozpočet na právní
a účetní služby je ve vztahu k celkovému rozpočtu vysoký - 120 tis právní služby a 143 tis. účetní a
audity. Uvítal bych i podrobnější vysvětlení u kapitoly 14 rozpočtu - ubytování v ČR vyšší než v zahraničí
- vzhledem k paušálním částkám nelze identifikovat pro koho a pro kolik osob jsou částky určeny a proč
naopak absentují diety v zahraničí?
Z jakého důvodu Falmouth University nebude svoje vstupy vyčíslovat a nezahrnovat do koprodukčních
nákladů? Proč je tento postup předběžně aplikován také pro českou stranu?
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Finanční plán je pro bilaterální koprodukci postaven srozumitelně, snaží se vycházet ze základních
možností financování. S ohledem na konstrukci rozpočtu nezahrnuje eventuální plnění a vstupy FAMU
ani dalších subjektů.
V předloženém finančním plánu jsou potvrzeny vstupy Falmouth Univerzity, která do projektu vstupuje
30.000 GBP v cash. Částku 35.000 GBP indikuje vstup hlavního producenta, pro větší srozumitelnost by
bylo vhodné indikovat, kterých položek se tento vstup (deklarovaný jako deferals v deal-memo) týká.
Společnost koproducenta byla založena se základním kapitálem 100 GBP v březnu 2019
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11879262/filing-history dle názvu zřejmě přímo za účelem
vzniku předkládaného filmu. John Stevenson byl zapsán jako ředitel 17.6. 2019.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel relativně stroze komentuje některá východiska žádosti - kinodistribuci (pouze uvedeno spojení
s blíže nespecifikovaným filmem Karla Zemana ), festivalovou strategii s ohledem na předkládaný
harmonogram (kde je plánována premiéra, které festivaly jsou klíčové?), jak se promítne účast českých
studentů do PR? Kdo se bude o distribuci a festivaly starat? Zvažuje žadatel zapojení sales agenta
nebo jiného subjektu? Může žadatel upřesnit svoji představu on-line distribuce?
Harmonogram je nastaven nadstandardně dlouze, předpokládá 15 měsíců animace (nebo není možné
ověřit přesnější údaje), což je pro tuto stopáž opravdu hodně, a to i s ohledem na to, že vstup české
strany je předpokládán jako poslední potřebný vstup. Co k tomu tvůrce vede? Jaké jsou estimované
denní outputy animačních profesí? Kolik bude zapojeno animátorů v jednotlivých fázích animace a na
jak dlouho? Z rozpočtu toto vůbec nelze vyčíst.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Punk film je dynamická produkční společnost, která v minulém roce produkovala úspěšnou filmovou
koprodukční pohádku Čertí brko (1 Český lev za nejlepší masky, další 2 nominace, návštěvnost přes
300 tis. diváků), stojí za digitalizací a restaurováním filmů Karla Zemana vč. jeho muzea. Mimo to má
bohaté zkušenosti s komerčními zakázkami.
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Expertní analýza
Název projektu

Půlnoční hlídka

Evidenční číslo projektu

3069-2019

Název žadatele

Punk Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Půlnoční hlídka nabízí uhrančivou podívanou, ne postavenou však na nějaké okázalé akci, ale na zachycení
silného prožitku, který jako by snad ani nebyl z tohoto světa. Tento krátký animovaný snímek má dle všeho
potenciál právě takový prožitek zhmotnit a předat i divákovi, i s dovětkem, zda vlastně o něčem takovém
mluvit, nebo si raději nechat pro sebe. Navrhované výtvarné řešení, stejně tak kombinace 3D a 2D digitální
animace slouží příběhu a posiluje vyznění.

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)
- Materiál projektu je velmi dobře připravený a o to snadněji mě přesvědčuje, abych jej doporučil k podpoře
ze strany SFK. Navíc, jde i o projekt, který spojuje významné jméno americké animace s místní
animačním studiem, školou, ale také dalšími zahraničními subjekty. De facto tak může mít jeho výroba
pozitivní (edukační) dopad i na školu FAMU, která by měla na procesu participovat. Workflow, které do
výroby John Stevenson přináší, jde ruku v ruce se zahraniční velkou produkcí, která je přeci jen jakoby
z jiného světa, než naše místní autorské prostředí.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
České produkční zastoupení má za sebou velký úspěch s filmem o Karlu Zemanovi (a vlastně poetikou
tohoto filmu se částečně k němu zase vrací), John Stevenson si prošel velkými hollywoodskými
produkcemi.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Nejvíce oceňuji přínos pro zúčastněné subjekty, kde půjde o spolupráci studentů s profesionály.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Rozpočet není příliš velký, vlastně mi přijde až moc opatrný.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Půlnoční hlídka
3069-2019
Punk Film
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2019-2-3-9

Alena Prokopová
17. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Krátký animovaný film (cca 9 minut) vzniká v koprodukci žadatele (Punk Film) a dvou spolupracujících
vysokých škol – české FAMU a velšské univerzity ve Falmouthu. Jde o spolupráci uznávaného, na obou
zmíněných filmových školách hostujícího režiséra s hollywoodskou zkušeností Johna Stevensona (např.
celovečerní rodinná komedie Kung- fu panda) s britskými a českými studenty a tvůrci (mj. talentovaná britská
výtvarnice a režisérka Prawta Annez). Žadatele Ondřeje Beránka ze společnosti Punk Films spojuje se
Stevensonem přátelství i fascinace dílem Karla Zemana (Půlnoční hlídku si žadatel, jenž se podílel na současné
podobě Zemanova muzea, představuje jako předfilm k některému z jeho restaurovaných, znovuuvedených děl).
Rovněž Půlnoční hlídka je „zemanovská“, pokud jde o námět. Je to skutečností inspirovaný příběh námořníka,
který během 2. světové války zažil setkání s obrovskou olihní. Konkrétní, individuální příběh o střetu s
nevysvětlitelným „neznámem“ má současně charakter obecné zkušenosti, nedílně spojené s postmoderní
představou vědou nepopsatelného a rozumem nezachytitelného světa.
Využití ruční, kreslené animace a inspirace v dílech dobových britských umělců zvyšuje originalitu projektu.
Vyprávění by si zasloužilo posílit konkrétní kontexty „obklopující“ časoprostorově sevřenou událost.
Český podíl na projektu je zřejmý (studenti a učitelé FAMU, hudební uskupení Clarinet Factory, postprodukce v
pražských společnostech Soundsquare a Magiclab). Současně jde o projekt užitečný a zajímavý pro domácí
studenty a profesionály, divácky atraktivní a čitelný, umělecky výrazný. Žadatel má jasnou i festivalovou
strategii a distribuční koncept.
Projekt je připraven k realizaci a žadatel pravděpodobně bude schopen jej uskutečnit v zamýšlené podobě.
Jeho požadavek na Fond je 1,4 milionu korun. Vzhledem k tomu, že zapojením obou škol formou studijních
programů v rámci interních nákladů nedojde k zatížení rozpočtu za samotnou animaci, navrhuji projekt sice
podpořit, ale ve výši dané rozvahou Rady Fondu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Doporučuji

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

Britský námořník J. D. Starkey poslal v roce 1963 magazínu Animals dopis, v němž popisoval své setkání s obří
olihní z doby, kdy se u Malediv plavil na palubě britského válečného křižníku. O svém setkání dlouhá léta
mlčel, protože soudil, že by mu stejně nikdo nevěřil nebo by se mu vysmál.
Novinový článek jako základ krátkého animovaného filmu je rozvíjena jako vizuálně poutavá, autenticky
působící subjektivní zpráva o „neuvěřitelném“ zážitku s nespecifikovaným, celoživotním dopadem.
Nenápadným kontrastem (který by se mohl ještě zdůraznit) je období, v němž k události došlo a vůči jehož
atmosféře je protikladem až psychedelicky podaný zážitek hrdiny.
Časoprostorově sevřený minipříběh má v podání zkušeného Johna Stevensona a talentované výtvarnice a
režisérky Prawty Annez nadčasový charakter. Je vizuálně originální a sdělný, obejde se téměř beze slov - hudba
a zvuk tvoří zásadní uměleckou složkou filmu. Animace je nejen optimálním, ale jediným prostředkem, jak lze
daný scénář realizovat. Subjektivní charakter vyprávění podporuje využití ruční, kreslené animace. Inspiraci pro
autenticky, až dokumentárně působící vizuální stránku filmu hledají tvůrci u dobových britských umělců (Bone,
Cole).
Vyprávění by si zasloužilo posílit konkrétní kontext: hlavně fakt, že jde o příběh z války, by měl být více
přítomný (toho si je vědoma dramaturgie - Kateřina Kačerovská). V titulku na konci by se mohla objevit i
informace, že hrdina o svém zážitku až do roku 1963 mlčel.
Projekt je založen na rozmyslné mezinárodní spolupráci dvou vysokých škol, jejichž studentům se dostane pod
vedením profesionálů cenné a konkrétní zkušenosti. Stevensonovu jasnou vizi bude jistě snadné a obohacující
sdílet. Projekt je dobře připraven k realizaci a naplňuje kritéria a cíle výzvy.
1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Spojení režiséra, který získal zkušenosti v Hollywoodu, a studentů a učitelů dvou filmových škol – v Praze a
ve Falmouthu – je téměř ideálním „výukovým“ spojením pro obě strany. Pro tvůrce pracující ve studiovém
systému je podobná činnost jistě dobrou seberealizací, zatímco začínajícím mladým filmařům přinese
samozřejmé, konkrétní a unikátní zkušenosti. Rovněž jejich propojení s hudebním uskupením Clarinet
Factory a specialisty z pražských postprodukčních společností Soundsquare a Magiclab slibuje odpovídající
zajištění projektu, které bylo pozorně plánováno už ve fázi vývoje, a to jak ze strany českého, tak ze strany
zahraničního producenta.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Půlnoční hlídka může fungovat jako jedinečná a potřebná profesní příprava budoucích tvůrců a producentů, a
může tak být prospěšná pro další rozvoj české animované tvorby jako důležitého odvětví domácí
kinematografie. I krátký animovaný film navíc může nějakým způsobem přispět k formování evropské identity,
aniž by měl zprůměrovaný a tedy bezvýrazný multikulturní charakter. V případě Půlnoční hlídky se totiž zdá, že
výmluvná a sdělná je právě konkrétnost příběhu inspirovaného realitou ve spojení s jasnou autorskou vizí.
Žádné téma není primárně „lokální“, pokud se mu dostane takové péče jako v případě tohoto „školního“
projektu. To vše je dobrou školou pro studenty - a jejich spolupráce zase přidanou hodnotou pro diváky, které
může takový film zaujmout bez rozdílu věku a národnosti.
3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou úplné, ale tak trochu roztroušené v jejích jednotlivých částech. Všechny
souvislosti mi srozumitelně osvětlil teprve přiložený dopis proděkana FAMU Ondřeje Zacha. Také jsem
nepochopila, zda je Prawta Annez jen výtvarnicí filmu, nebo také jeho spolurežisérkou. Pozornější čtení mi
nicméně umožnilo – jak doufám – projekt posoudit správně.
Projekt je realizovatelný s ohledem na předloženou strategii i rozpočet, který by měl být finančně krytý
vstupem Falmouth University, společností Johna Stevensona Big Squid Ink, vstupem Punk Filmu a dotací
Fondu (české náklady postprodukce). Výhodou pro všechny je pak odlehčení rozpočtu na náročnou ruční
animaci zapojením studentů obou škol formou formou studijních programů, jež ovšem práci zřejmě poněkud
protáhne (dva univerzitní roky).
S charakterem projektu je plně v souladu profil žadatele - společnosti Punk Film. Kromě hrané tvorby
(pohádka Čertí brko) se společnost zabývá i animovanou produkcí a koprodukuje zahraniční filmy. Ondřej
Beránek je spojený s odkazem Karla Zemana (vydal jeho filmy na DVD, produkuje jejich restaurování,
podílel se coby spoluautor na vzniku jeho muzea), čehož hodlá využít při distribuci filmu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

3-2-1 Start

Evidenční číslo projektu

3078-2019

Název žadatele

Krutart

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení

17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt hodnotím výnimočne pozitívne po stránke nápadu, prepracovanosti producentskej a marketingovej
stratégie aj z pohľadu pripravenosti žiadosti. Žiadateľ má presne zacielenú divácku skupinu a na plno
využíva možnosti nezvyčajného kino formátu planetárií. Zároveň však počíta s výrobou štandardných
premietacích formátov, čím si otvára cestu pre ozaj široké využitie dokončeného diela doma aj v zahraničí.
Za slabšiu stránku projektu by som označil neskúsenosť žiadateľa s tak rozsiahlou 3D CGI výrobou a z
môjho pohľadu aj podcenený rozpočet a tým pádom aj harmonogram. To však nijakým spôsobom z pohľadu
hodnotenia túto žiadosť nediskvalifikuje, pokiaľ žiadateľ deklaruje, že to zvládne, a navyše v kvalite, akú
predstavil vo výtvarných návrhoch. Za slabinu projektu by som však označil práve art design, teda výtvarnú
stránku postavičiek, kde je miestami až príliš cítiť inšpiráciu veľmi známymi existujúcimi dielami (Ratatouille,
Wall-E, Up!, štýl Hanna-Barbera, atď...). Odporúčal by som žiadateľovi túto stránku prehodnotiť, pretože
formát aj scenár má potenciál zaujať v zahraničí, ale zahraniční distributéri sú citliví na autorsky chránené
svetoznáme vizuály a designy postavičiek.

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)
Po formálnej stránke je žiadosť kompletná a výnimočne zrozumiteľne a presvedčivo koncipovaná.
Obsahuje všetky náležitosti, ktoré sa od animovaného filmu pripraveného na výrobu očakávajú. Prezentácie
sú vypracované výnimočne profesionálne. Prílohy neobsahujú nezrovnalosti ani protichodné informácie a je
preto možné žiadosť správne posúdiť. Položky z plánu finančného zabezpečenia by mali byť doložené s
vyčíslením predpokladaného vstupu - LOI od partnerov by malo obsahovať vyčíslenie sumy a vlastný vklad
by mal byť doložený výpisom z účtu a čestným prehlásením žiadateľa.
2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je transparentný, ale vzhľadom na zvolenú techniku 3D CGI je z pohľadu štandardných trhových
cien výnimočne nízky. Vnímam to ako vôľu mladého tímu investovať svoj čas a energiu do ambiciózneho
projektu za nižšie honoráre ako sú štandardne na trhu bežné, pre získanie dôležitej skúsenosti do portfólia.
Na 30 minútovú animáciu však pripadá suma 118. 000 Kč na minútu veľmi nízka. Otázkou teda je, či si je
žiadateľ istý, že po podpise zmluvy s SFK v prípade aj plnej podpory tejto žiadosti, bude schopný svoj
záväzok dodržať. Pokiaľ žiadateľ deklaruje, že áno, nie je dôvod mu nedôverovať.
– Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní je realistická a dobre zdôvodnená. Zamýšľaný formát má špecifické využitie v
planetáriách a žiadateľ má doložené dobré kontakty v týchto špecializovaných kinách. Zároveň má žiadateľ
aj dobrú marketingovú stratégiu pre budúce využitie diela v rôznych formátoch aj v zahraničí.
– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění?
Potvrdený záujem zo strany českých planetárií vo forme LOI hodnotím ako dostačujúci aj bez uvedenia
konkrétnej nákupnej ceny a to z toho dôvodu, že úprimnému záujmu planetárií nie je dôvod nedôverovať,
nejde o vysokú sumu a nakoniec planetáriá nie sú subjekty so štandardnou skúsenosťou z filmového
priemyslu a uvedenie konkrétnej kúpnej ceny by mohli odmietnuť. LOI v pláne finančného zabezpečenia má
však presvedčivú hodnotu len v prípade uvedenia možnej investovanej sumy. Tak to napríklad vyžaduje aj
Eurimages. Vlastné zdroje žiadateľa, či už vecný vklad, alebo finančný vklad, by mali byť doložené čestným
prehlásením, výpisom z účtu dokladujúcim disponibilný zostatok minimálne vo výške deklarovaného vkladu.
V prípade vecného vkladu by mal žiadateľ uviesť o ktoré položky v rozpočte sa jedná. Odporúčam
žiadateľovi tieto podklady do vypočutia doplniť.
– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Výška požadovanej podpory je na typ projektu, pripravenosť aj ambíciu žiadateľa akceptovateľná v plnej
výške. Výška verejnej podpory na projekte predstavuje 46% celkového rozpočtu.
– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Projekt má predpoklad k zaisteniu plánovaného spolufinancovania zo zdrojov Planetárií. Potenciálne by
projekt mohol mať šancu získať spolufinancovanie aj z regiónov a z ČT, nakoľko ako sám žiadateľ uvádza,
jeden z výsledných formátov je TV Špeciál 26 minút, o ktorý môže mať ČT záujem už v predkupnom štádiu.
Odporúčam žiadateľovi túto cestu vyskúšať. Podľa výslednej kvality má projekt potenciál byť predaný do
mnohých zahraničných TV, či dokonca kinodistribúcie, nakoľko napríklad vo Francúzsku je o tento typ
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obsahu pre kinodistribúciu veľký záujem. Je to však podmienené tým, aká bude skutočná výsledná kvalita
aj originality výtvarných návrhov (viď komentár v úvode).

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producentská stratégie je veľmi dobre zvolená, žiadateľ našiel na trhu veľmi zaujímavý, nezvyčajný formát a
zjavne je po ňom veľký dopyt. Jedinou otázkou je odhadnutie rozsahu prác a výšky rozpočtu vzhľadom na
finančne, časovo a technologicky náročnú technológiu. Odporúčal by som žiadateľovi odborné konzultácie s
kolegami z profesie, ktorí majú s výrobou 3D CGI skúsenosť (kontakt cez Asociáciu producentov ASAF.cz,
taktiež vzdelávacia platforma Anomalia.cz).
– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Marketingová stratégia je veľmi dobre prepracovaná a je integrálnou súčasťou tohto projektu od počiatku.
Žiadateľ má veľmi jasnú predstavu ako dostať výsledný film k cieľovej skupine, ktorú má veľmi presne
zacielenú.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Projekt je dobre pripravený, ale zdá sa mi na hrane možností spraviť tak zložité 3d CGI, v tak zložitom
rozlíšení, plus navyše 4K rozlíšenie, za 7 mesiacov na 30 minút filmu. To je na hrane možností. Podľa
harmonogramu sa však už výroba začala, takže pri vypočutí môže k tejto otázke žiadateľ povedať viac. Pri
vypočutí by mal žiadateľ deklarovať, že vie vyrobiť dielo v deklarovanom čase, za deklarované peniaze a v
deklarovanej kvalite zodpovedajúcej výtvarným návrhom priloženým k žiadosti.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Ide o ambiciózny projekt, ale profil spoločnosti a jej finančné možnosti aj doterajšie skúsenosti vytvárajú
dobrý predpoklad, aby takýto projekt spoločnosť zvládla.
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Spoločnosť žiadateľa je zoskupenie mladých talentovaných filmárov, ktorí nazbierali za krátky čas
významné skúsenosti aj ocenenia na rôznych typoch projektov. Žiadateľ a tím ľudí na tomto projekte majú
dostatočnú skúsenosť v oblasti animácie, aby sa pustili aj do takto ambiciózneho projektu. Ako som však
písal vyššie, odporúčam projekt konzultovať so skúsenejšími kolegami, pretože ide o zložitú technológiu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Rosentaal

Evidenční číslo projektu

3082-2019

Název žadatele

MAUR film

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Společnost MAUR film předkládá žádost na podporu projektu animovaného filmu, jejíž výše dosahuje
cca 24% z rozpočtovaných nákladů. Jde o vysokou částku, která ale odpovídá popsané technologii a
náročnosti výroby.
Údaje uváděné v přílohách však otevřeně popisují stav příprav, a je mnoho kroků, které jsou teprve
před rozhodováním, a tím nedávají jasnou představu o připravenosti projektu k realizaci. Podobná
situace je také v oblasti Finančního plánu.
Žadatel charakterizuje projekt jako koprodukci, ale nejsou představeny podmínky spolupráce přílohou,
která by měla alespoň částečný charakter závazného dokumentu.
Nedostatkem je samotný rozpočet a rozpor mezi výší rozpočtovaných nákladů a výší plánovaných
finančních prostředků.
Finanční plán, navýšený o podporu vývoje, je o 1 803 000,- Kč nižší než očekávané náklady uvedené
v rozpočtu. Tím je projekt v současnosti postaven do situace nezajištěného financování.
.
Silnou stránkou je uzavřený proces právních vztahů na získání práv k realizaci výroby a licence k užití
díla.

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)

Žádost se snaží, v rámci explikací, komentářů a příloh, představit záměr pro realizaci animovaného
projektu. Zatímco v oblasti scénáře, posuzovaných technologií a stavu přípravy se to daří uchopit, stav
kolem rozpočtu, finančního plánu, uváděného koprodukčního vztahu a distribuční a marketingové
strategie jde o výčet představ žadatele a je jen několik bodů, které jsou doloženy, ale forma dokladů
nedává žádný konkrétní podklad pro použití ve finančním plánu a v distribuční strategii.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet.
Předložený rozpočet je znehodnocen faktem, že tvůrce rozpočtu sveřepě ignoruje dodání informací do
sloupce, jehož název je níže.

Druh jednotky
(den, hodina, ks,
příp. paušál apod.)

S vyjímkou položky 12-12. ??
Bez těchto údajů je rozpočet netransparentní a nelze ho objektivně posoudit.
Tento stav by mohl změnit komentář, který hovoří o 35 FD, vfx, kde se hovoří o čase a počtu
operátorů a v podobné úrovni je informace o animaci. Je to ukrutně málo na cca 260 položek
uvedených v předloženém rozpočtu. Jinak vřele souhlasím s posteskem tvůrce rozpočtu nad
nemožností vložit do takto uzavřeného formuláře rozpočtu tu správnou filozofii výroby, převedenou
do očekávaných nákladů.
Finanční plán.
Předložený finanční plán nepokrývá představu realizace dle rozpočtu. Rozdíl činí 1 803 000,- Kč a
tímto stavem se tento projet dostává do oblasti nezajištěného financování.
Dalším negativním stavem plánu je fakt, že z uvedených položek jsou pouze tři, u kterých je doložen
zájem. Paradoxem je, že jediná společnost, která již přispěla, Holba, z popisovaných důvodů asi
nebude pokračovat.
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ČT. ve svém LOI. vyjádřila sice zájem o koprodukční spolupráci, ale nikde nehovoří o výši příspěvku
(ani rámcově), a tak je otázkou, zda výš 8 800 000,- Kč lze očekávat. Není doložen ani příslib této
částky.
LOI společnosti Artemis je obecnou deklarací, a výše příspěvku je představa žadatele.
Celkově jsou předpokládaní zahraniční partneři představeni jako dodavatelé cca 24 000 000,- Kč
Jde o názor žadatele, neboť společnost Artemis o svém podílu nehovoří a o slovenském partneru není
nikde konkrétní údaj.
Neexistence koprodukční smlouvy, třeba ve formě Deal Memo, postavila tento projekt do situace
s velmi malým množstvím informací, které je nutno posoudit.
Předpoklad MG za českou distribuci je vyjádřením žadatele a pokud bude uplatněn popsaný způsob
výběru distributora, reálné číslo se bude rodit těžko.
Vztah mezi očekávanými náklady a výší požadované podpory je odpovídající.

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

Producentská strategie je podrobně popsána v přílohách. Otevřeně ukazuje na stav hledání
správného typu technologie pro budoucí výrobu.
Jiný stav je u kinodistribuce. Navržená metoda výběru partnera : Domácí kinodistributor bude vybírán
na základě interního poptávkového řízení, kde vedle míry a způsobu participace budeme vyhodnocovat i
distribuční strategii i osobní nasazení do projektu. – mi připomíná výběr dodavatelů na rekonstrukci

D1. Vše je správně, ale stále se vlní.
Vzhledem k neukončenému procesu výběru technologie, nelze hodnotit dostatečnost času dle
harmonogramu.

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

Společnost Maur film má ve své historii řadu úspěšně realizovaných projektů, a to i se
zahraničními partnery. Její potenciál je dostatečný pro dosažení záměru dle příloh žádosti.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Rosentaal
3082-2019
Maur Film
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
3082-2019

Alena Prokopová
17. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Renomovaná společnost Maur Film předkládá žádost o příspěvek na výrobu celovečerního projektu Rosentaal,
založeného na steampunkové novele Miroslava Krobota (inspirované příběhy legendární postavy eskymáckého
náčelníka Eskymo Welzla). Krobot, který má téma zevrubně prozkoumané a prožité, bude scénář renomovaného
Marka Epsteina rovněž režírovat.
Protagonistou fantaskního dobrodružství je mladík Nab, který je z plujícího tovární megapolis nazvané Turecká
červeň vysazen na mrazivou pevninu obývanou zlatokopeckou komunitou, řídící se vlčími zákony Severu. Ten
ovšem přináší i mystický dotek v souvislosti s místními obyvateli – Inuity…
Vyprávění má velkorysý rozměr multikulturního díla (v pozitivním smyslu tohoto označení), v němž je důvěrná
znalost kontextů přetavena v originální a divácky lákavý příběh. Podnikavý a sympatický hrdina je dobrým
průvodcem v unikátním fikčním světě, který ovšem není příliš utěšený (z technokratické totality Turecké
červeně a surového světa Rosentaalu je jediným únikem rozkladná vize anarchie).
Za významný považuji vhled dramaturga Marka Daniela. Předložený scénář a zvláště storyboard poskytují
dobrou představu o podobě a rytmu vyprávění, stejně jako ukázka animace. Za poněkud znepokojivou považuji
skutečnost, že žadatel zatím nerozhodl o technologii, jakou bude film vyráběn (obě varianty jsou ovšem
finančně podobně náročné). Vizuál výtvarníka Václava Švankmajera je atraktivní a posouvá Krobotovu vizi do
světa Julese Vernea a Karla Zemana.
Jediný, zato velký problém vidím v označení projektu jako dětského dobrodružného filmu. Prvky obsažené ve
vyprávění (především poměrně explicitní násilí v nejrůznějších formách) jsou bohužel v rozporu s hranicemi
přístupnosti i (ve finále) nutnou čitelností příběhu. Charakterově jde skutečně spíš o film pro dospělé. Jde o
žánrově ošemetné dílo, jehož marketing a distribuce by měly být naprosto ujasněné, zvláště vzhledem k
náročnosti a nákladnosti celého projektu. Film má potenciál uspět ve festivalové distribuci, dostat ho k divákům
v klasické kinodistribuci bude podle mne vyžadovat zkušenost a zručnost.
Projekt už získal podporu Fondu na vývoj (1,2 milionu Kč) a je rozpracovaný jako koprodukční (je předběžně
potvrzen zájem belgické společnosti Artemis a v jednání je minoritní slovenská koprodukce). Žadatel
přesvědčivě vysvětluje, proč žádá o podporu na výrobu poněkud předčasně.
Podporu doporučuji, ač požadovaná částka je vzhledem k celkovému rozpočtu Fondu na tuto výzvu značná.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Doporučuji

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

Ambiciózní celovečerní projekt je založen na nápadu vybudovat ucelený fikční svět na pevných, známých
základech, a rozvinout je do fantazijně snového vyprávění. Charakter steampunkového subžánru dovoluje
reference v širokém kulturně-historickém rozpětí („lokální“ český dobrodruh Eskymo Welzl se stává
pomyslným souputníkem takových osobností fantaskního žánru, jakými jsou Jules Verne a Karel Zeman,
můžeme zde však vnímat i Poeovy Příběhy Arthura Gordona Pyma...). Poetika dálného Severu má navíc
mystické rysy (zde spojené hlavně s existencí hrdinova osudového „majetku“ - sarkofágu s inuitským
náčelníkem Aak Mookem). Zmíněné prvky by ovšem měly být drženy v mezích jen lehce snového,
„realisticky“ rozvíjeného příběhu, a to především s ohledem na cílové publikum. Označení příběhu jako
dětského dobrodružství, z nějž vyplývá určitá hranice přístupnosti, je nicméně chybné vzhledem k řadě scén
explicitně exponovaného násilí, útisku a útlaku, a k celkovému temnému charakteru vyprávění. Zvláště
konec by měl být čitelnější, jak tomu zřejmě bylo v předchozích verzích scénáře.
Cílová skupina by měla být každopádně znovu zvážena, a pokud půjde skutečně o rodinné publikum (rodiče
se staršími dětmi 10-13 let), následně by to mělo ovlivnit podobu scénáře a samozřejmě marketing a
distribuci filmu.
Pokud jde o příběh a hlavní charaktery, považuji je za vyhraněné a zajímavé. Vzbuzují však otázky. Volba
Naba jako aktivního, mladého hrdiny je sympatická - je ovšem legitimní, že jeho motivací je návrat do
domova, který je uspořádán represivně, jako totalitní společnost? Nejsem si také jista, zda Nabův bizarní
souputník - anarchistický revolucionář Hnus – může být čitelný pro mladé publikum. Jak může být Amálie
důležitou ženou Nabova života, když se objeví jen na začátku, a pak se náhle zjeví na konci? Destruktivní,
anarchistické finále navíc neskýtá hrdinům žádnou reálnou oporu pro budoucnost.
Je sice zřetelné, že postavy jsou zábavné a baví i autory, měly by však se svými sny, snahami a obavami
možná fungovat v dobrodružném ději více klasickým způsobem.
To nic nemění na tom, že jde o unikátní projekt výrazných autorských osobností, schopných jej realizovat, a
to v duchu dané výzvy.
1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)S

Složení tvůrčího týmu je velmi zajímavé. Spojení Miroslava Krobota jako originálního autora a režiséra
„artových“ děl s renomovaným, dynamicky filmově myslícím Markem Epsteinem, považuji po přečtení
scénáře za šťastné. Vizuální podoba, kterou postavám a prostředím dal výtvarník Václav Švankmajer, vypadá
velmi přitažlivě. Spojením těchto osobností s profesionálním realizačním týmem může velmi pravděpodobně
vzniknout pozoruhodné filmové dílo. Je dobře viditelné osobní nasazení, s jakým tvůrci k projektu přistupují.
Zvláště pro Miroslava Krobota jde o dlouholetou fascinaci tématem, podloženou všestrannými znalostmi
nejrůznějších kulturních archetypů a zdrojů. Můžeme předpokládat, že Krobot jako režisér využije i svoje
zkušenosti z účinkování v technologicky příbuzném filmu Alois Nebel, který můžeme považovat za
významné referenční dílo.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Příběh s nadčasovým vyzněním a mezinárodně srozumitelným kulturním zázemím slibuje velkou podívanou,
která může na různých úrovních oslovit různé segmenty rodinného publika tak, jak tomu bývá u skutečně
významných animovaných titulů. Film, opřený o atraktivní steampunkové prvky a poetiku dalekého Severu, je
dílem přesahujícím konkrétní, lokální estetické a myšlenkové struktury a mířícím jak na domácí, tak na
evropské publikum. Fantaskní dobrodružství má rysy intelektuálního výletu do snového světa v duchu Julesa
Vernea a Karla Zemana, respektuje však soudobé, moderní divácké trendy.
Ať už dojde k využití nového softwaru či nikoli, v rámci české a evropské tvorby slibuje být výjimečným dílem
s neomezenou dobou expirace a výrazným vlivem.
3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory či protichůdné informace.
Předložené materiály, povinné i nepovinné, mi – jak doufám – umožnily žádost správně posoudit.
Žadatel – Martin Vandas ze společnosti Maur Film – má dostatek zkušeností, k tomu, aby realizačně i časově
náročný projekt z fáze vývoje přesunul do fáze výroby. Sám realisticky poznamenává, že některé oblasti
nemá ještě ujasněné a jeho žádost tedy působí poněkud předčasně, současně však ukazuje, že souslednost
kroků celého financování se odvíjí právě od podpory českého Fondu. S ohledem na jeho dosavadní
zkušenosti považuji daný projekt za realizovatelný. Rozpočet a předložená strategie mají reálný charakter.
Společnost Maur Film má na své kontě řadu náročných projektů a její spojení se zkušenou belgickou
společností Artemis považuji za dobrou volbu, podloženou už společnou prací na výrobě filmu Fany.
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Zapojení slovenského koproducenta je vzhledem k velikosti tamního trhu minoritní, jednání se společnostmi
Super Films a Artichoke však může přinést zajímavé výsledky.
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Expertní analýza
Název projektu

Rosental

Evidenční číslo projektu

3082-2019

Název žadatele

MAUR film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Rosental je velký projekt, v duchu tradice dobrodružných cest, kterými jsme ve svém dětství putovali díky
knihám autorů jako byl Jules Verne nebo filmům, třeba Karla Zemana. Právě i v této tradici se pohybuje
Krobotův projekt, odvážný a smělý svým pojetím, ať už výtvarným, nebo přímo technickým řešením
„animace“. Rosental může rozčeřit hladiny v tuzemské kinematografii, vlastně jediné, co lze vnímat jako
možný „problém“, to je až přílišná vážnost látky.

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)
Rozvedu-li svou poslední větu, pak si dovolím dovysvětlit. Samozřejmě, že zatím projektu schází to, co jej
dělá filmem – tedy obraz, pohyb, práce s časem a v neposlední řadě herci (a ano, mohl bych další složky
přidat). Vycházím-li nyní pouze z literární fáze filmu, pak si kladu otázku, zda filmu trochu neubližuje
absence lehkosti, jisté (sebe)ironie. Jistě, že i takto uchopený žánr má právě na existenci, v kontextu
srovnání právě s tvorbou Karla Zemana (na nějž odkazuje technické řešení varianty B) je ale ještě o to
citelnější, jak moc se Rosental bere vážně. V případě varianty C, která ale dle predikce autorů není tolik
pravděpodobná, by šlo o titul značně odkloněný od běžného publika a také od cílové skupiny, kterou má
tvořit mladý dětský divák. Pak by ale absence nadsázky byla omluvitelná. V jiných případech mi přijde jako
škoda, že se přeci jen nejde více ruku v ruce se standardnějším pojetím velkých dobrodružství, které se bez
napětí, ale i bez jiskry humoru neobejdou. V případě varianty B to bude vyloženě nutné, protože pak taková
obrazová stylizace může působit vlastně až destruktivně (čehož si byl K. Zeman jistě vědom, proto pracoval
s humorem a sebeparodií).
U technického řešení prvního, tedy varianty A, se zase obávám zcizujícího pocitu, který nás může odklonit
od prožitku s postavami. Záleží pochopitelně na vícero animačních testech, ale rotoskopie v tomto
výtvarném uchopení může být rizikem. Na stranu druhou dost možná bude ze všech tří variant nejvhodnější
co do komerčního potenciálu.
Nic z výše uvedeného by však nemělo nyní zproblematizovat podporu ze strany SFK. Látka jako taková je
poutavá a v kontextu současné české tvorby něco podobného rozhodně schází.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Silné producentské zázemí a významná jména tvůrců rozhodně garantují profesionální a originální počin.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zejména v případě řešení variant B nebo i C by šlo o něco, co v kontextu místní, ale i zahraniční produkce
pro širší publikum schází. Bereme-li v potaz i žánr jako takový.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Rozpočet zohledňuje náročnost projektu, částka požadovaná po SFK je vysoká, v kontextu finančního
plánu ne-malá, ale nepřevyšuje třetinu rozpočtu. Kredit žadatele je velký.
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Expertní analýza
Název projektu

Liška a její stín

Evidenční číslo projektu

3083-2019

Název žadatele

Analog Vision

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt Liška a její stín vykazuje znaky bakalářského školního projektu, dost pravděpodobně ve své
výsledné podobě bude dostatečně demonstrovat řemeslnou zručnost, kresebnou osobitost autorky, na
stranu druhou ve stavu, v jakém je nyní předkládán, v konkurenci ostatních projektů nedosahuje úrovně, aby
ji měl SFK finančně podpořit, a to ještě navíc 70% z plánovaného rozpočtu, který dosahuje jednoho miliónu
korun. Projekt nejen svým produkčním (ne)zajištěním, ale také až přílišnou autorskou „dosebeuzavřeností“
může zafungovat jako školní práce, tedy jakési trénování a zkoušení, nikoliv jako profesionální dílo, které má
ze státních peněz získat 700 000 Kč – na úkor jiných možných projektů.

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)
- S podporou výsostně autorských filmů je to složité. Na jedné straně se jaksi přirozeně nabízí, aby třeba
právě Státní fond kinematografie takovým dílům dával přednost (vždyť si jistě sami na výrobu či distribuci
nevydělají), na stranu druhou tak může vzniknout tendence „slepé“ podpory projektů, které skrze svou
autorskou osobitost jsou natolik do sebe uzavřené (a zahleděné), že budou komunikovat s ostatními
jenom velmi omezeně. Zkrátka, profesionální a tržní prostředí by alespoň trochu mělo do toho, co vznikat
bude/může, vstupovat.
- Ačkoliv si uvědomuji, že takové posouzení je notně subjektivní, nepovažuji Lišku a její stín za něco víc,
než za školní cvičení, byť tedy na úrovni bakalářského filmu. Se všemi přednostmi, které takové
onálepkování nese (tedy možnost studentky si leccos odzkoušet, být zcela „svá“), se na projekt dívám
jako na možnost, kde autorka bude moci ukázat, v čem je dobrá, v čem naopak slabší. Nemyslím si ale,
že zrovna tato látka je natolik nosná pro podporu ze strany SFK, navíc v takové výši. Chápu, že látka je
to autorská, abstraktní, ale bohužel pod symboly se dá skrýt i neschopnost cokoliv odvyprávět, vybudovat
zápletku, nebo alespoň charaktery, které nesou něco hmatatelného. Při čtení režijní explikace mě až
udivilo, co všechno se může pod tímto krátkým tvarem najít. Dost možná ano, dost možná bychom tam
mohli najít ještě další tucet intepretací. Látka je nyní natolik nejasná, že skutečně umožňuje mnoho-čtení.
Je to její výhoda, nebo naopak důkaz dramaturgické vratkosti? Nechť posoudí ještě další, nechť posoudí
rada. Já se kloním k tomu druhému.

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

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Pro kinematografii zatím přínos nevidím.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Dokáži pochopit, že i na školní bakalářský film se požaduje podpora ze strany SFK, zvláště, když žadatel
argumentuje nedostatečným/scházejícím vybavením na škole – a tedy nutnosti software a animační stůl
vyřešit. Uniká mi ale smysl, proč by měla být autorka (v roli režisérky, výtvarnice a animátorky) za práci
na školním absolventském filmu honorována ve výši cca 140 000 Kč?
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Liška a její stín

Evidenční číslo projektu

3083-2019

Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

1.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost se týká podpory školní práce (bakalářského animovaného filmu) studentky Katedry animované
tvorby FAMU. Žádost je však podávána soukromým subjektem – společností Analog Vision s.r.o. – bez
jakéhokoli dokladu o případné koprodukci s FAMU (AMU/Studiem FAMU). Zatím tedy jde o povinnou
školní práci (cvičení), u něhož ani nelze zjistit záměry vysoké školy (FAMU).
Nepochybuji o dobrých úmyslech žadatele, ale status školních cvičení na veřejné vysoké škole (a jejích
řádných studentů) má své parametry, které nelze bez písemné dohody ani interpretovat.
Navíc se nejedná o malé prostředky, neboť rozpočet filmu o stopáži 6 min. dosahuje 997 000 Kč,
přičemž podpora Fondu je žádána ve výši 700 000 Kč.
Pokud nedojde ke zřetelnému (a oficiálnímu) vyjasnění výše uvedených problémů, podporu nelze
doporučit.
Udělení podpory

Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Liška a její stín vzniká jako bakalářský film na Katedře animované tvorby FAMU. Autorka Manri
Eunhye Kim je studentkou 3. ročníku bakalářského studijního programu. Pro svou animovanou „bajku“
zvolila metodu ploškové animace.
Kromě posudku pedagoga FAMU Michaela Carringtona, který se týká výhradně dramaturgie a obsahu
díla, v podkladech není žádná zmínka o oficiálním jednání s FAMU. Chybí tak i jakýkoli dokument
dokazující právo či možnost, aby žadatel jednal o tomto konkrétním audiovizuálním dílu či jménem
výrobce, kterým je bezesporu FAMU.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet – vcelku robustní – za popsané situace nemá smysl komentovat, navíc obsahuje řadu
položek (odměn) za aktivity vykonávané studenty FAMU v rámci jeich studijních povinností (na
veřejné vysoké škole).
Finanční plán neobsahuje případným koproducentem (či spíše producentem) potvrzené částky.
Požadovaná podpora Fondu pak dosahuje mimořádných 70,21 % (700 000 Kč) podílu plnění na
celkových nákladech projektu.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Co se týče uplatnění filmu, má žadatel docela jasné představy. Účast na festivalech (Anifilm, Zlín,
KVIFF), ale premiéra raději na prestižnějším festivalům v zahraničí, nabídka televizním vysílatelům.
Uvažuje i o prodejích (konkrétně zmiňuje jako sales-agenta polskou New Europe Film Sales) a tudíž o
klasické, avšak i o alternativní distribuci (VOD).
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Analog Vision s.r.o. je velmi agilní, nedávno (v roce 2016) založená, mladá firma dvou absolventů
studia produkce na FAMU Michala Kráčmera a Veroniky Kührové.
Činnost společnosti včetně plánů do budoucna je za tak relativně krátkou dobu úctyhodná.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Lawrence z Morávie

Evidenční číslo projektu

3096-2019

Název žadatele

Kuli Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

18.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
zajímavé téma i zpracování
autorský a producentský tým
zkušenosti producenta s obdobným projektem
Hlavní slabé stránky
nedostatky v dokumentech přiložených k žádosti
příliš nízký rozpočet

Mladá produkční společnost, která navazuje na zkušenosti producenta z předchozí práce žádá o podporu
krátkého animovaného filmu určeného pro dospělé publikum. Žádost je podána potřetí, výtky z předchozích
výzev jsou v nové žádosti akceptovány. Producent je přesvědčen o kvalitě projektu, vzniká ukázka, která
bude prezentována na ústním slyšení. Třístranná koprodukce je dohodnuta. Rozpočet je podceněný,
požadovaná dotace je spíše vyšší. Finanční plán je reálný. Přes nedostatky obsažené v přiložených
dokumentech považuji projekt za hodný podpory Fondu.

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 je srozumitelná. Projekt je třístrannou koprodukcí s mezinárodní účastí (Portugalsko). Žadatel
požaduje projekt za kulturně náročný, což jeho povaze odpovídá.
Žádost je podávána opakovaně. Fond rozhodl negativně při předchozí žádosti o vývoj i výrobu. Od
poslední žádosti došlo k přizvání dalšího spoluscénáristy (přiložené smlouvy jsou obě na vytvoření
scénáře bez zmínění spoluscénáristy i jejich vzájemného podílu na díle, což je chyba) a vytvoření
teaseru (k žádosti připojena pouze ukázka, hotový teaser bude k dispozici při slyšení).
Není úplně jasné, jakou stopáž bude mít výsledný projekt (v žádosti 8 minut, v producentské explikace a
deal memo 15 minut).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je z mého pohledu nízký. Celkovou výši i podíl požadované dotace považuji naopak za vysoký
(2,13 milionu Kč, 63% rozpočtu).
U projektu nerozumím pozici výkonného producenta (100.000,-Kč), vedoucího ateliéru (157 dní á 500,Kč) a odborní konzultanti (115 dní á 1.000,-Kč). Nejvyšší honorář v projektu je u producenta (150.000,Kč), myslím, že honorář režie je, především v tomto kontextu, příliš nízký (90.000,-Kč). Honoráře
animátorů (hlavní animátor 2.500,-Kč/den, animátor 2.350,-Kč/den) považuji za nízké. Obecně jsou
paušální honoráře vzhledem k době činnosti (2 roky) podceněné.
Finanční plán počítá s účastí portugalského koproducenta a veřejných portugalských zdrojů a s dalším
českým koproducentem (LOI nebo smlouva bohužel chybí). Finanční plán lze považovat za reálný.
Crowfunding zmiňovaný v producentské explikaci není ve finančním plánu uveden.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producent žádá o podporu projektu již poněkolikáté, protože je o jeho kvalitě přsvědčen. Jakkoli jsem i já
přesvědčena o kvalitě námětu i zpracování, kvalitu dodaných dokumentů k žádosti považuji za
nedostatečnou. Synopse je pouze náznakem námětu. Distribuční strategie je velmi obecná,
marketingová strategie je naznačena pouze spoluprací s Akademických spolkem Aloise Musila.
Nicméně plánovaná koprodukce je potvrzená, na základě možné budoucí spolupráce už nyní vzniká
ukázka. Obě koprodukční společnosti jsou zárukou kvalitní práce. Zkušenosti producenta z předchozí
práce s podobným projektem jsou pro žadatele vodítkem pro realizaci tohoto projektu.
Harmonogram projektu je reálný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Zcela nová produkční společnost navazuje na zkušenosti a práci předchozí firmy. Zkušenosti žadatele i
autorského týmu je pro realizaci projektu dostatečná.
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Expertní analýza
Název projektu

Lawrence z Morávie

Evidenční číslo projektu

3096-2019

Název žadatele

Kuli Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Lawrence z Morávie se sice dvakrát neúspěšně snažila o podporu ze strany SFK, nicméně tvůrčí tým
nezahálel a s látkou nejen dál pracovat z hlediska dramaturgie, ale také se už pustil do příprav realizace.
Projektu to pomohlo, látka je nyní mnohem pevnější, má jasněji vydefinovanou cílovou skupinu diváků, což
se odrazilo nejen v určitých detailech ve vyprávění, ale také v nahlížení nás, posuzujících, na samotný
projekt. Vizuální ukázka slibuje dobře zvládnuté řemeslo. Posun směrem k anidoku filmu pomáhá a mám za
to, že si podporu ze strany SFK zaslouží.

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)
- Sám jsem byl tehdy jedním z těch, co projekt k podpoře ze strany SFK nedoporučili. Pamatuji si na své
výtky, i na svůj zvláštní dojem, pro koho vlastně film je, rozhodně se mi nezdálo, že pro dětské publikum,
o němž mimo jiné žadatelé hovořili. Nyní se nejen skrze distribuční zaměření, ale především
dramaturgické úpravy film posunul více k animovanému dokumentu pro dospělého diváka. Využívá
promyšleněji spojení vícero animačních technik, resp. si to umí i lépe vysvětlit a obhájit, zapracoval do
příběhu přímo i to, proč se svým názvem odvolává na jednu filmovou klasiku. (A odkaz jako takový není
povrchní.)
- Přijde mi sice, že ve filmu je zbytečně moc psaných poznámek, respektive občas jsou značně dlouhé, ale
možná jsou mé obavy liché. Jinak jsem nyní celý materiál četl se zájmem, oceňuji zápal tvůrců i to, že na
projektu dál pracovali, domluvili další koproducenty a předložili i propracovanou ukázku filmu.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Tým je spíše mladý, začínající, zaštítěný však zkušeným producentem.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Bezesporu má ambici předložit divákům osobnost, na kterou se spíše zapomnělo. Tvůrci vybrali
dostatečně výmluvné a atraktivní střípky ze života, takže rozhodně film nebude/nemusí být omezen jen
na tuzemskou distribuci. Anidok je navíc v poslední době značně populární, takže i toto filmu bezesporu
pomůže.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Rozpočet jako takový je rozumný, s ohledem na náročnost filmu vlastně ne-velký, ne však podceněný.
V tomto případě mi nepřijde neadekvátní, že se požadují dvě třetiny rozpočtu po SFK, čili z veřejných
zdrojů, látka – byť mezinárodně otevřená – není zrovna komerčně ambiciózní, a tak je logické, že
producent se bude snažit / bude potřebovat velkou část rozpočtu zafinancovat právě z veřejných zdrojů.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Babu v nočním městě
3097-2019
Kuli Film
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2018-2-3-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Žofia Bosáková
15.7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt Babu v nočním meste je žánrovo svieže dielo, ktoré tematicky prináša vkusnú a pôsobivú
temnú atmosféru s modernou hudobnou zložkou, ktorá je primárnemu cieľovému publiku blízka.
Žiadosť je napísaná s veľkým zaujatím. Koprodukčný potenciál je relatívne vysoký.
Otáznym zostáva aktuálne štádium projektu, dielu by prospelo niekoľko mesiacov na uzavretie fázy
vývoja, prípadne vstupu do pre-produkcie na sfinalizovanie scenára a presnejšie nastavenie finančnej
a technologickej realizácie, formulovanie čiastkových výstupov v jednotlivých realizačných fázach.
V predloženej podobe vnímam realizáciu projektu za rizikovejšiu s výsledkom, ktorý nemusí
zodpovedať zamýšľaným cieľom. Považujem jeho podporu za zmysluplnejšiu po vyriešení otáznych
oblastí.

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)

Formálna stránka žiadosti je napísaná zrozumiteľne, prílohy sú čiastočne úplné. Jej súčasťou sú
primerane uzavreté zmluvy o dielo s bezvýhradnou licenciou použitia na literárny scenár od P.
Vodičku a výtvarné návrhy od J. Cechla, memo deal s potenciálnym slovenským a portugalským
koproducentom.
Kladne hodnotím sformulované východiská v producentskej explikácii, v podobe SWOT analýzy
realizačných a výrobných podmienok, plán workshopov a fór, popis výrobnej technológie výroby
bábok s fotodokumentáciou. Dramaturgická explikácia je napísaná povrchnejšie, bez celostného
pohľadu na štruktúru diela, skôr s parciálnymi poznámkami ohľadom fuknčnosti assetov v
príbehu. V inej časti žiadosti sa uvádza, že na scenári sa bude ešte pracovať - bolo by žiaduce
skonkretizovať formu a rozsah úprav.
Režisérska explikácia ponúka holistický prístup k vznikajúcemu filmu, menej sa zmieňuje o
technologických procesoch a špecifikách animovanej tvorby, hoci by takýto pohľad bol žiaduci,
keďže ide o transformáciu/preklad diela z pôvodnej rozhlasovej/divadelnej hry.
Vo finančnom pláne chýbajú kompletné informácie ohľadom formy a štádia zaistenia finančných
zdrojov. Väčšinu informácií som dohľadala v producentskej explikácii. Žiadateľ uvádza vlastný
vklad vo výške 50 000 CZK (finančné vyčíslenie) a 500 000 CZK (vecné plnenie) - no bez ďalších
informácií či prehlásení.
2

Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Keďže finančný plán nie je skompletizovaný dokážem ho zhodnotiť tiež iba čiastočne, jeho
komplexné zhodnotenie by sa malo ukutočniť na prezentácii. Súhlasím so žiadateľom, že ide o
kultúrne náročné kinematografické dielo z hľadiska plánovanej výrobnej technológie a
celovečerného formátu.
Zvolená finančná stratégia - trojstranná koprodukcia ČR:SR:PRT v zamýšľaných finančných
vkladoch 60:30:10 by dokázala v 1. fáze zabezpečiť finančné prostriedky zo slovenského fondu
pri klasifikácií diela ako paritného a následne by to umožnilo producentom uchádzaťsa o podporu
z Eurimages v roku 2020. Výhodou takéhoto tandemu je podobná finančná náročnosť služieb,
keďže paritná koprodukcia so západoeurópskou krajinou by značne navýšila rozpočtové položky
kvôli vyšším cenovým hladinám. Projekt sa tak môže posunúť ďalej, iba ak získa rozhodujúcu
podporu z domácej inštitúcie SFK, čím sa vytvára jednostranná závislosť.
Z pozície niekoľkoročnej hodnotiteľky v programe AVF pre animované filmy v porovnaní s
obdobnými úspešnými koprodukciami by bolo potrebné uvažovať o vyššej miere slovenského
zastúpenia v štábe (zatiaľ v jednaní strihač, zvukový majster a animátor, výroba bábiek) keďže
jedno z rozhodujúcich kritérií pri posuzovaní projektov je rozvoj slovenskej animovanej sféry a
tvorivých profesií v štábe.
Rozpočet ako celok je nastavený štandardne vzhľadom na región pôvodu, nie je však úplne
prehľadný - chýba počet výrobných dní - uvádzajú sa mesiace a roky. Je žiaduce upresniť
položky nakalkulované ako paušály (cez osobo/mesiace, mesiace a kusy). Bez spresňujúcich
informácií neprehľadne a navýšene pôsobia položky ako výroba bábok, stavebný materiál, nájom
ateliéru. V honorároch producenta, koproducenta, hlavného výtvarníka sú isté rezervy.
Prepokladám, že herecké obsadenie je narozpočtované na českú verziu, ak bude projekt paritná
koprodukcia, minimálne ešte 1 - 2 verzie budú nevyhnutné. V rozpočte je nakalkulovaný 1.
asistent režiséra na 450 000 CZK, kým hlavný animátor narozpočtovaný nie je. Žiadalo by sa
upresniť, v čom presne bude spočívať práca 2D animovaného štábu vo výške 1 035 000 CZK,
aká kamerová technika bude používaná a náklady na ostatný štáb v rámci obrazovej
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postprodukcie vo výške 600 000 CZK. Ďalej by bolo potrebné predstaviť realizačnú alternatívu,
ak by niektorý z plánovaných zdrojov (AVF, Eurimages) v úvodnej fáze vypadol.

3

Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Pri stop-motion celovečerných filmoch je niekoľkoročný vývoj bežnou praxou. Realizačná
stratégia je predstavená zrozumiteľne a otvorene, výroba sa bude realizovať v etablovanom
štúdiu Anima. Hlavný realizačný tandem (producent, režisér) nemá skúsenosti s animovaným
celovečeným formátom, odporúčala by som skúseného supervízora a pravidelné konzultácie
na sprehľadnenie procesov a nastavenie jednoduchej pipeline. Štúdio Anima by mohlo byť
daným garantom. Žiadalo by sa uviesť, čo budú jednotlivé výstupy v produkčných fázach - či sa
napríklad ráta aspoň s nejakou formou animatiku alebo prípadné korekcie budú prihliadať k
referencii načasovaného storyboardu. V harmonograme výroby sú síce uvedené ročné
intervaly, ale bolo by potrebné určiť počet natáčacích dní. Poslúži to ako presnejší míľnik, či
výroba postupuje zvoleným tempom. 4-ročná časová saturácia je nastavená bez rezerv,
prípadných výpadkov vo financovaní alebo v ľudských zdrojoch, čím sa výroba môže predĺžiť.
Domáca marketingová a distribučná stratégia je predstavená rámcovo. Mieri na relevantnú
cieľovú skupinu s adekvátnymi marketingovými a komunikačnými nástrojmi. Zahraničnej
distribúcii by bolo potrebné sa s rovnakým dôrazom venovať už počas produkčnej fázy.

4

Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žiadateľ vstupuje do projektu so skúsenosťami z produkovania prevažne dokumentárnych
projektov všetkých formátov. Úspešne zrealizoval množstvo ambicióznych filmových diel. V rámci
domácej kinematografie vytvára zázemie pre tvorcov, ktorí prekračujú ideové a výrazové hranice
a s filmovým médiom experimentujú - s rozdielnou mierou pochopenia u laickej a odbornej
verejnosti, ale tak to už býva. Projekt Babu v nočním meste pokračuje v takejto tvorivej línii.
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Expertní analýza
Název projektu

Babu v nočním městě

Evidenční číslo projektu

3097-2019

Název žadatele

Kuli Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Babu v nočním městě funkčně spojuje více žánrů (sci-fi, dobrodružný a částečně i prvky noir), aby vznikl
kompaktní film pro děti. Má v sobě napětí i humor, akcentuje přátelství a tematizuje i potřebu se socializovat,
přesto zůstat svůj. Látka ví, o kom a pro koho vypráví, je v řadě ohledu archetypální, přesto moderní a
dynamická. Ocenit lze nejen literární a výtvarnou přípravu filmu, ale také volbu techniky. Ukazuje, že český
loutkový film nemusí pracovat s estetikou ošklivosti, že naopak může sledovat světové trendy a i spojit je
s citlivým a kultivovaným výtvarným řešením.

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)
- Netvrdím, že by příběh byl natolik originální, pracoval se zvraty, které by nešlo očekávat dopředu, přesto
na mě Babu v nočním městě zapůsobilo velmi, opravdu velmi dobře. Má jednoduchou zápletku, o to
pečlivěji drží své téma a věnuje se charakterům. Jsou uvěřitelné, stejně jako prostředí, v němž se
pohybují – a to i v napojení na sci-fi žánr. Výtvarně kultivovaný, žádná škaredost, pro českou loutku
(bohužel) tak typická. Animace za svou „osobitou stylizací“ neschová chyby v řemesle, zkrátka… pokud
se film podaří dotáhnout do úspěšného konce, mohl by zde konečně být i celovečerní loutkový film, který
se bude moci poměřovat s profesionální tvorbou v zahraničí (např. Anglie či Francie).

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Ústřední tým je mladý, což v tomto případě beru jako jednoznačné pozitivum – cestu, jak český loutkový
film někam dál posunout, ze stínů „tradic“.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Film bude mít bezpochyby přínos a význam pro naši kinematografii, jak jsem uvedl výše. V rámci
zahraničního trhu bude moci jistě figurovat v distribuci a objevovat se minimálně na festivalech určených
dětskému publiku.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Rozpočet je zcela adekvátní, vlastně i poměr zdrojů, z nichž producent hodlá projekt financovat – tedy
konkrétně i ona třetina, jež by měl pokrýt SFK.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Ahoj medvěde

Evidenční číslo projektu

3102 - 2019

Název žadatele
Název dotačního okruhu

BIONAUT s.r.o. Vratislav Šlajer
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019 – 2 -3 -9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
13.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Filmová společnost Bionaft po úspěšném pásmu Rosa a Dora a jejich velká
dobrodružství/2015/ a navazujícím cyklu Medvědí příběhy /2019/ , pokračují ve
stejném žánru s povídkovém animovaným cyklem se zaměřením na dětského diváka
- Ahoj medvěde / 45 minut/
Velký medvěd s Miškou a strýcem Nedvědem vzpomínají v 6 povídkách na minulá
dobrodružství, podle literární předlohy Zbyňka Černíka „ Malá medvědí knížka „
scénáře Kateřiny Karhánkové a dalších autorů V období vývoje / 5/2015 – 11/2018 /
autorky jednotlivých příběhů vytvořily storybordy a z nich Miroslav Zachariáš a
Kateřřina Pávová zpracovali animatika. Jiiž v období vývoje vstoupila do projektu
francouzká dramaturgie Emmanuela Petry Sirvin,která se svou firmou Dandelooo a
distributorem Gebeka. Garantují a podporují celý projekt.
V průběhu příprav filmu Ahoj medvědě, byl yytvořen pilotní snímek Hurá na borůvky
Rozpočet projektu 7,339.808 Kč s žádostí o podporu výroby 3 miliony Kč
.
Realizace projektu je velmi dobře připravena. Rovněž distribuční strategie,vzhledem
k dlouhodobé spolupráci s Francii a společností Gebeka, předpokládá úspěch.
Výtvarné pojetí, scénáře všech 6-ti povídek a zejména vysoký profesní kredit
filmové společnosti Bionaft, jsou kladné výchozí předpoklady pro udělení podpory
Fondu..

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 a obsahuje všechny požadované přílohy..
Poskytuje dostatek informací pro vypracování ekonomické rozvahy.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je zpracován transparentně a odpovídá záměru producenta. Jednotlivé položky rozpočtu
odpovídají současným cenám.Podpora Fondu 3 mil.Kč je přiměřená.
Rozpočet 7,339.808 Kč z toho přímé náklady 6,365.000 Krč
Zafinancování ve skladbě - 3 milKč – Fond, ,ČT 2,042.770 Kč, minimální práva distributorů 1 mil.Kč.,vlastní
zdroje 923.192 Kč E Media 378.806 Kč - je reálně stanoveno. Současný stav 52,39%
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Strategie producenta,marketingové a distribuční úvahy jsou promyšlené.
Vznikne česká,francouzská a anglická verze.
Harmonogram realizace projektu je reálný / vývoj 5/2015-11/2018 , přípravy 12/2018 – 5/2019,
produkce 10/6 2019 – únor 2020 natáčení 132 FD , postprodukce 3-4/2020/

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Filmová společnost BIONAUT s.r.o..byla založena absolventem katedry produkce FAMU Vratislavem
Šlajeremv roce 1999. Po úspěšné činnosti rozšířill společnost o 3 nové labely – Bionaft Animation,
Bionaft Doks – pro dokumentární tvorbu a Bionaft Dark-pro anglicky mluvené ,žánrové filmy
Filmografie – 9 celovečerů od Smradi ,Pouta /udělen Zlatý lev/ až po MY 2014, 7 dokumentů Hry prachu
v roce 2002 až po Král Šumavy v roce 2019, 14 animovaných filmů od Příušnice 1998 až po Hurá na
borůvky 2017, 8 seriálových cyklů - Přešlapy 2009 až po Dáma a Král v roce 2017
Na filmu dále spolupracuje Emanuele Petry Sirvin francouzská producentka se svou firmou Dandelooo,
která má dlouholeté zkušenosti a kontakty v animovaném filmu.Umožňuje vyvíjet, produkovat a distribuovat
silné dětské programy, které umí prodat do televizí celého světa.
Vedle režiséra a autora Kateřiny Karvánkové na filmu dále spolupracuje výtvarník Filip Pošívač,,střh Blanko
Klíma,zvuk Milan Poledna a hudbu stvořil Prokop Holoubek
Filmová společnost Bionaft s.r.o. za svou dlouholetou působnost v oblasti kinematografie,získala
Vysoký profesní kredit.
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Expertní analýza
Název projektu

Ahoj Medvěde!

Evidenční číslo projektu

3102-2019

Název žadatele

Bionaut

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Povídkové tituly většinou trpí určitou dávkou nekompaktnosti – ačkoliv mají tu výhodu, že mohou být
pestřejší, mohou stejně tak odkrýt vzájemnou nevyváženost epizod. V případě projektu Ahoj Medvěde! je
zamýšlený koncept přeci jen sevřenější a zdá se, že bude v rámci ucelené prezentace fungovat dobře.
Nezastírám, že dramaturgicky silnější jsou právě ony jednotlivé příběhy, na straně druhé, mezi vstupy se
mohou ukázat býti funkčními až při projekcích, neboť komunikují více s diváctvem.
Projekt si podporu zaslouží, je výtvarně originální, dává prostor dětské fantazii, ale nejde příliš do područí
„artovosti“, která by jej od dětí vzdalovala a vlastně byla spíše pro dospělého diváka. Má v sobě nadsázku,
lehkost, humor a stylizaci, která umí pracovat s tím, co je pro animaci a její schopnost práci s časem a
obrazovou zkratkou tak typické.

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)
De facto už nemám tolik co doplnit k výše uvedenému z předního listu. Projekt mi přijde velmi sympatický,
dramaturgicky promyšlený, zejména pak kvalitně literárně připravený s úchvatným výtvarným rukopisem.
Moc se mi líbí záměr pracovat i s bílou plochou. Filmy komunikují s dětským publikem, je poznat, že jej
respektují, nevnímají jako někoho, kdo vezme cokoliv barevného, co se pohybuje.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Za projektem stojí nejen profesionální společnost Bionaut, která má vysoký kredit, ale také mladá
generace tvůrců, jež si už měla možnost vydobýt uznání na poli mezinárodních festivalů. Věřím, že je
projekt ve velmi dobrých rukou.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Kvalitní původní animované tvorby pro děti není nikdy dost, zvláště pracuje-li tak umně s originálním
výtvarným přístupem, který ctí dětské publikum, není podbízivý, ale ani účelově „jinaký“.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Osobně si myslím, že by mohl mít producent zajištěný rozpočet z vícero zdrojů, 40% plnění ze strany
SFK mi přijde poměrně velké, ale na stranu druhou bych se za co největší zafinancování přimlouval.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Love is just a death away

Evidenční číslo projektu

3014-2019

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

6.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
O podporu žádá krátkometrážní loutkový film režisérky Barbory Anny Stejskalové "Love is just a death
away".
Slibné výtvarné návrhy, nadějná mladá výtvarnice.
10-ti minutový absolventský film, štáb složen z mladých tvůrců.
Rozpočet nízký, obsahující jen základní nejnutnější nákladové položky.
Finanční plán sestaven tak, aby bylo možné v současné chvíli zrealizovat natáčení. Požadovaná částka od
Fondu je dosažitelná, ostatní položky plánu jsou jasné a podložené přiloženými dokumenty.
Harmonogram projektu hraničí s realizovatelností (plánované natáčení má začít za necelé 3 týdny (červenec
2019) a projekt není kompletně zafinancovaný.
Producentova realizační strategie vychází ze zkušeností s podobným tipem projektu. Šíře distribuce bude
záviset na úspěchu filmu na festivalech zaměřujících se na krátké animované filmy.
Projekt již podpořen Filmtalenem Zlín a Studiem FAMU.
Mladí tvůrci, slibné výtvarné návrhy, skromný rozpočet.
Kromě časového harmonogramu nenacházím slabé stránky projektu.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Nízkorozpočtový projekt, který žádá o podporu, je dobře připraven po výtvarné stránce i realizační strategii.
Vývoj projektu začal před více než rokem, za tu dobu se podařilo získat podporu ze zlínského Filmtalentu i
pražské FAMU, která se stala koproducentem.
Výtvarné návrhy vypadají slibně. Tým je složen z mladých tvůrců, v ideálním věku, kdy práci nemusí dělat
jen kvůli obživě, ale hlavně z přesvědčení, že pracují na něčem, co má určitý potenciál a šanci na úspěch.
Tedy nejde jim v první řadě o peníze. Stejně tak vypadá nastavení a přístup společnosti Bionaut, která se
filmu ujala.
4 měsíce natáčení je dostatek času na realizaci finálních 10-ti minut filmu.
Projekt je ve fázi, kdy s největší pravděpodobností proběhla zásadní výroba loutek a dekorací, scénář je
připraven k realizaci. Tým je rovněž připraven. Vlastní natáčení dle mého názoru proběhne bez ohledu na
kladné či záporné rozhodnutí Fondu kinematografie. Postprodukce a její časový harmonogram pak bude
přizpůsoben dalšímu vývoji financování.
Projekt má ale výhodu ve svém skromném provedení. Rozpočet je velmi úsporný, obsahuje jen nejnutnější
náklady. Honoráře jsou zde spíše symbolické.
Producentův záměr v uvedení na festivalech věnujících se krátkometrážním filmům je optimální variantou.
Po tomto "testu" lze uvažovat o dalších distribučních kanálech a uvedeních.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost řádně vyplněna, přiloženy požadované dokumenty, které jsou v současnosti reálně dosažitelné.
Přiložena smlouva na scénář s autorkou a zároveň režisérkou - v pořádku.
Smlouva mezi Bionautem a koproducentem FAMU přiložena.
Natáčení by mělo dle přiloženého harmonogramu začít již v červenci letošního roku, předpokládala bych
tedy, že budou přiloženy Žádosti i autorské smlouvy (nejsou).
Vyčerpávající přílohy co do výtvarných návrhů a popisů příprav a vlastní realizace.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet obsahuje opravdu jen velmi základní nákladové položky, řada položek teoreticky chybí, nicméně
prakticky je jasné, že projekt je realizován za minimalistických podmínek. Autoři a zároveň tvůrci opravdu
plánují pokrýt jen nejnutnější výdaje na výrobu. Z přiloženého popisu celé přípravy a výroby filmu je patrné,
že se tvůrci snaží najít co nejefektivnější cestu výroby standardně drahých loutek a dekorací.
S vědomím toho, že se na filmu podílí mladí tvůrci, se dá předpokládat, že k navýšení plánovaných nákladů
nedojde. Tím chci říct, že mladí nadšení filmaři/animátoři leckdy ustoupí svým osobním požadavkům a
nárokům ve prospěch úspěšného dokončení filmu.
Finanční plán je jednoduše sestavený. Téměř polovinu plánovaných nákladů požaduje producent jako
podporu od českého Fondu kinematografie. Bez znalosti konkrétních čísel by se tato informace mohla jevit
jako nereálný požadavek. Nicméně vzhledem k tomu, že celkový rozpočet je ve výši něco málo přes 1mil
Kč, je požadovaných 500tis jako podpora teoreticky dosažitelná.
Dobrou vizitkou pro projekt je podpora zlínského Filmtalentu i finanční a věcný vstup Studia FAMU.
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentova strategie je přizpůsobená povaze projektu.
Krátkometrážní loutkový film se těžko bude promítat v rámci klasické kinodistribuce. Správnou úvahou je
tedy prosazení snímku na příslušné festivaly, i evropské, kde se těmto krátkým počinům věnují.
Dobrým startem pro film je úspěch na Filmtalentu Zlín i získání nadstandardní podpory ze strany Studia
FAMU.
Producenti mají dobře promyšlenou strategii co do jednání se sales agenty. Jazyková bariéra zde logicky
odpadá, jedná se o film bez dialogů.
Bionaut je zkušená produkční společnost, která rozšiřuje svou působnost a dovede zpropagovat
produkované filmy. Jejich cesta podpory projektu je přizpůsobena současným trendům.
Harmonogram projektu je co do rozložení času pro výrobu optimálně připraven, až na plánovaný začátek
natáčení. Tady vidím problém v případě, že by projektu nebyla přidělena podpora. Natáčení má totiž začít
již za cca 3 týdny (červenec 2019), tedy v této chvíli by měla finišovat příprava veškerých loutek a dekorací.
Bude se tedy natáčet bez ohledu na výsledek rozhodnutí Fondu? Nebo se realizace odloží a začne se
natáčet až ve chvíli, kdy bude mít producent jistotu zafinancování celého projektu? A jakou má vůbec
producent jinou alternativu, kdyby nevyšla podpora Fondu? To jsou otázky, na které si musí producenti
řádně promyslet a zvážit další postup.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost Bionaut existuje na českém trhu již řadu let. Za tuto dobu se etablovala mezi elitní produkční
firmy se širokým záběrem aktivit. Vznikly různé "odnože" specializující se na dokumenty, animované filmy
nebo anglicky mluvené projekty. Producenti mají dobrý odhad na kvalitu a neotřelost (film Pouta, seriál Svět
pod hlavou) nebo na diváckou úspěšnost (seriál Doktor Martin, nebo průkopnický seriál Letiště).
Na svém kontě mají České lvy i několik nominací na další filmové ceny. Realizovali řadu úspěšných
dokumentů, animovaných filmů i televizních seriálů.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Love Is Just A Death Away
3104-2019
Bionaut
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Alena Prokopová
17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Krátký loutkový film pro dospělé vzniká v koprodukci FAMU a žadatele - společnosti Bionaut (v rámci jejího
labelu Animation a ve stylu jejího labelu Planet Dark). Podpora absolventského filmu Báry Anny Stejskalové je
podporou studentské tvorby a současně zviditelněním nové, talentované autorky, která si už získala pozornost
díky svému stylu i tématům, o která se ve svých školních pracech zajímala (viz např. Rybáři – krátký film, který
se ocitl na shortlistu cen BAFTA).
Příběh červího parazita Stevea, který v mršině psa bojuje o přežití, je černohumornou story situovanou do
mikrosvěta skládky, která je v souladu s hlavní ideou vyprávění viděna jako mnohotvárný, svým způsobem
krásný a plně funkční svět. Vyprávění zdobí pozitivní vyznění, v němž se metamorfovaný hrdina dostává z
existenciální i citové izolace.
Technologie spojující moderní techniky s loutkovou animací, historicky spojenou s největšími úspěchy domácí
kinematografie, následuje světové trendy s jejich znalostí i s přirozeným citem pro vlastní výjimečnost.
Anglický název je pracovní a je už skutečně čas k tomu, aby film získal název český.
Projekt má festivalový potenciál, může oslovit diváky jako poněkud temný příběh s jasným poselstvím. Náročná
loutková animace si vyžádala další finanční zdroje, které je zkušený žadatel schopen zajistit a pak reálným a
čitelným způsobem podpořit průběh realizace slibného projektu. Žadatel má jasno i o formě marketingu i
distribuce (referenčním dílem v tomto směru je žadatelův film Lesapán Pavla Soukupa). Výhodou je možnost
uvádět ho jako předfilm před některým z celovečerních projektů Bionauta.
Originální projekt, který je svým pojetím vývoje, výroby a rozpočtu nastavený jako studentský /
nízkorozpočtový, doporučuji podpořit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Doporučuji

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Originální příběh líčí s černohumorným nadhledem osudy osamělého červího parazita Stevea, který je v těle
mrtvého psa vystaven nejrůznějším útokům, především však zoufale bojuje o možnost kontaktu. Naštěstí má
příležitost vybřednout z krize, jež vyhlíží beznadějně: jako příslušník svého druhu má totiž možnost povznést se
nad prostředí, které ho činí nešťastným, a metamorfovat v můru, navíc ve společnosti jiného červa... Příběh o
pocitu odlišnosti a touze najít někoho blízkého je vyprávěním o svobodě, kterou umožňuje láska a schopnost
proměny.
Bára Anna Stejskalová rozvíjí ve svém absolventském filmu další ze svých řízně originálních příběhů, tentokrát
opět v oblíbeném spojení s loutkou (viz její školní film The Stag in Pyjamas). Ač je prostředím příběhu skládka
a aktéry parazité a zvířata v různém stupni rozkladu, autorčina vizuální inspirace přetavuje ve vlastní tvar
„krásnou“ ornamentálnost Trnkova Snu noci svatojanské (a to dokonce na širokém formátu). Autorka ve své
explikaci i dalších materiálech v žádosti přesvědčivě dokazuje, že má kontrolu jak nad průběhem, rytmem a
vyzněním vyprávěním, tak nad kombinací technologií a technik, jejichž prostřednictvím chce dosáhnout
vytčeného cíle. K tomu jí dopomůže jak vybraný tým, tak žadatel, který spolu s mateřskou institucí – FAMU –
velmi pravděpodobně autorce poskytne dostatek prostoru pro realizaci její vize.
Podpora projektu mladé, progresivní autorky, jejíž absolventská práce se stává vstupem do profesionální sféry,
je v rámci dané výzvy vítaná a žádoucí.

1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producent Jakub Košťál, který má v rámci společnosti Bionaut na starosti label Planet Dark, a scenárista a
dramaturg Petr Koubek byli zjevně nápomocni vývoji absolventského filmu, jehož autorskou je režisérka a
výtvarnice Bára Anna Stejskalová. Autorku na její cestě podporoval i vedoucí dílny na FAMU, Michael
Carrington. Funkční štáb sdílející autorčinu vizi se dále skládá z kameramana Václava Tlapáka, hudebního
skladatele Dana Patrase, specialisty na postprodukci Patrika Velka a Ilony Malé, která s režisérkou
spolupracovala na všech jejích předchozích filmech.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
3.
Existenciální osamělost červa ve psí mršině je dozajista tou nejbezvýznamnější věcí , která by mohla
povznést českou, neřkuli evropskou kinematografii. Záměrně naivní, juvenilní provokace je však nedílnou
součástí filmů Báry Anny Stejskalové, originální autorky, která svůj příběh ze skládky pojímá jako tematicky
temné, vizuálně „krásné“, profesionálně znepokojivě jemně propracované dílko s jasným posláním. Touha po
komunikaci a lásce, kterou může být vybaven i opovrženíhodný a odporný parazit, je nadčasovým a
mezinárodně sdělným tématem, které je v trámci temné hříčky ze smetiště rozehráno s řadou srozumitelných
myšlenkových přesahů. Autorka navazuje na tradici českého loutkového filmu a moderním, aktuálním
způsobem ji rozvíjí, což může obohatit domácí kinematografii a přispět k její dobré pověsti ve světě.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žadatel poskytl srozumitelnou a logickou verzi žádosti, z níž je zjevné, že pracuje s projektem s rozvahou a
přehledem danými jak jeho vlastní předchozí zkušeností, tak spoluprací s mladým a energickým týmem.
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, nenašla jsem zde rozpory či protichůdné
informace. Náklady vzhledem k náročnosti loutkového žánru jsou náležitě zdůvodněny. Daný rozpočet je
realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii.
Současně je zřejmé, že profil společnosti Biounaut odpovídá zvolenému cíli: film logicky zapadá do jejího
dosavadního portfolia. Ceněná produkční společnost má jasnou vizi, zde vázanou na její labely Animation a
Planet Dark. Současně vychází autorce a jejímu týmu maximálně vstříc vzhledem ke svým předchozím
zkušenostem, jejichž dlouhodobým a pravidelným výsledkem bývají filmy s dlouhou životností, oceňované
odborníky i diváky na festivalech, v kinodistribuci i na dalších distribučních platformách.
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Expertní analýza
Název projektu

Love Is Just A Death Away

Evidenční číslo projektu

3104-2019

Název žadatele

Bionaut

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
„LIJADA“ se pohybuje ještě přesně na té hranici, kdy autorská vize si drží svou osobitost, ale současně
pracuje s čitelným a pevně vystavěným příběhem. Oceňuji, že se neuzavírá do světa symbolů, a to aniž by
ztrácela na provokaci směrem k vícero způsobu čtení. Ačkoliv se odehrává v životu nehostinném prostředí,
ačkoliv je i výtvarně „ošklivá“, účelově se s touto škaredostí nekochá, naopak dokáže být milá, citlivá a
vlastně velmi pozitivní.

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)
- U jednoho z projektů jsem zaplesal, že konečně zde je loutkový film, který nepracuje s estetikou
ošklivosti. Teď tady takový máme. Jenže rozdíl se zde nabízí. Zatímco mnohdy je česká loutka ošklivá
jen tak, vlastně aby byla jiná (než mainstream), zde se nám ona nehezkost spojuje velmi úzce s tím, o
kom a kde se film odehrává. A zatímco mnohdy (většinou) autoři na oné škaredé estetice lpějí tak moc,
že je nehezký jakýkoliv prostor, jakákoliv postava, zde Bára Anna Stejskalová odehraje v ponurém a
nehostinném prostoru plného smrti a rozkladu vlastně velmi milou a citlivou etudu, plnou života. Oceňuji
tedy i lehkost, odstup, jiskru.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Jde o studentský film, produkční zázemí Bionautu zaručuje profesionální vedení.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Těžko říci, ale lze predikovat „minimálně“ účast na zahraničních festivalech.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Rozpočet je vzhledem k technice a potřebám adekvátní, oceňuji, že finance jdou na materiály a všechny
potřebné profese/procesy, nikoliv na honorář studentky, která film dělá jako studentskou práci.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Bábovka!
3105-2019
MasterFilm
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2019-2-3-9

Alena Prokopová
17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Krátkometrážní kombinovaný (hraný a animovaný) film je projektem úspěšné mladé autorky Kateřiny
Karhánkové, jejíž studentská tvorba (včetně ceněného snímku Plody mraků) i její sousledné profesionální
směřování jsou zacíleny na dětské publikum. Tak je tomu také v případě příběhu o pětileté holčičce šikanované
sídlištní partou starších dětí, v němž hrají roli i „živé“ hračky. Karhánková jako výtvarnice stanovuje sdílný
vizuál a se spoluscenáristkou Štěpánkou Ansorge nabízí jasně čitelné vyprávění, v němž potenciálně závažné
téma předkládá s lehkostí a hravostí přiměřenou věku cílové skupiny. Pozitivní a otevřené je i vyznění dramatu s
unesenou hračkou, které nabude vzrušivé podoby akčního filmu. Naplňuje se tak představa dobrodružství o síle
kamarádství a o tom, co je a co není správné.
Film se obejde bez dialogů, je výsostně audiovizuální, což je devizou ve vztahu k dětskému publiku i k
potenciálním zahraniční divákům.
Takto soustředěně pojatá tvorba pro menší děti / rodinné publikum je v současnosti neobvyklým jevem a
upomíná na doby, kdy byla česká animovaná tvorba pro tuto cílovou skupinu světově ceněným fenoménem. Z
toho důvodu považuji podporu projektu za důležitou.
Film koprodukovaný s Francií je podle mého názoru připraven k realizaci a zkušený žadatel, MasterFilm (který s
Karhánkovou pracoval už na Plodech mraků), je schopen poskytnout podmínky k jeho realizaci i distribuční
podpoře tak, jak uvádí. Získal už 300 000 Kč na vývoj filmu, nyní žádá o 3 miliony korun z důvodu obtížné
zafinancovatelnosti krátkometrážního žánru. Doporučuji žádosti vyhovět ve výši přiměřené možnostem Fondu v
rámci této výzvy.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Doporučuji

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

Navenek „banální“ příběh o pětileté holčičce Míně ze sídlištního pískoviště, která zachrání unesenou Hračku z
rukou „cyklo-indiánské“ party starších dětí Totemáků z vedlejšího dvorku, vychází ze všednodenní situace
blízké cílové skupině – dětem od tří let, a v širším smyslu i jejich rodině. Jde tak o sdělný „rodinný“ příběh
situovaný do všedního prostředí sídliště. Do vyprávění i hraného žánru vnáší neobvyklost kombinace s
„fantaskním“ prvkem v podobě animovaných (2D) prvků soustředěných kolem představy atributů dětského
světa, přirozeně vnímaných jak holčičkou, tak staršími dětmi (živé hračky menších dětí – Míny a stejně starého
luka Čtyřkolkáče, indiánské čelenky). Starší děti jsou přitom už více uvízlé v dospělém světě s jeho
mechanismy jednání a atributy (oblečení, kola). Členové party jsou vzhledově / charakterově jasně rozlišeni,
což hraje i roli ve vyprávění (např. Čtyřkolkáč je stejně starý ja Mína). Už z podstaty tak nejde o střet
nesmiřitelných protivníků, ale o potyčku vykomunikovatelnou, a tedy řešitelnou, a to opět na fantazijní bázi
neoddělitelné od „civilní“ existence dětí.
Mezi kvality projektu patří jeho „audiovizuálnost“, která místo zatěžujících (a příliš realistických) dialogů
nabízí další komunikační rovinu (nejsem si však jista, nakolik menší děti znají kovbojky a westerny a nakolik
tedy zafunguje westernová hudba či dusot koňských kopyt). Dokreslování umožní znázornit představy a pocity
postav, dotvořit jejich charaktery. Nereálnost (nebo spíš mnohovrstevnost) zobrazovaných dějů podpoří i práce
s občasným zrychlením obrazu (honička). Současně chce autorka vše udržet v uvěřitelné, civilní rovině.
Komplexnost přístupu Kateřiny Karhánkové má zajistit složení týmu, které považuji za dostačující k naplnění
autorčiny vize. Dojde tak velmi pravděpodobně i k naplnění cílů dané výzvy Fondu.
1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Kateřina Karhánková se jako režisérka etablovala už ceněným studentským filmem Plody mraků (2017) a je
podepsaná jako spoluscenáristka dětského projektu Rosa & Dara a jejich velké prázdninové dobrodružství
(2015). Její specializace na tvorbu pro děti nachází výraz i v tomto krátkém filmu, kde navíc zkoumá možnosti
kombinace animace a hraného žánru, jež se v současnosti díky možnostem moderních technologií stávají
významnou oblastí zájmu animované tvorby.
V tomto směru je autorce nápomocen jak žadatel, tak její spolupracovníci v rámci vývoje (spoluscenáristka
Štěpánka Ansorge, dramaturgyně Maria Procházková) a nyní i výroby (kameraman Vidu Gunaratna, kostýmní
výtvarnice Aneta Kotrbová Grňáková, autor hudby a zvuku Jan Richtr).
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Dětský (rodinný) film – inteligentní, umělecky přínosný a citlivě „výchovný“ - je i v rámci evropské animované
tvorby neobvyklým jevem. Inovativní a přitom účelná práce s filmovým jazykem je bonusem, který přináší
právě nový projekt žadatele a Kateřiny Karhánkové. Film může podněcovat dětskou tvořivost, představivost,
zvědavost a smysl pro etiku – a pokud k tomu přibude i schopnost intenzivního „jiného“ pohledu, jsou veřejná
podpora a šíření takového projektu velmi důležité.
Zdánlivě „drobné“ téma filmu Kateřina Karhánkové je tak nosičem řady cílů a významů, které jsou v souladu s
představou kvalitní české (evropské) tvorby. Originálně pojatý projekt nabízí i možnost inspirace pro jiné
tvůrce, české i zahraniční, jistě nikoli v nápodobě, ale jako projekt s originální a současně reálnou a vlivnou
filmařskou vizí.
3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost poskytuje zevrubné a srozumitelné informace, které skládají dohromady představu dobře připraveného a
realizovatelného projektu, a to i s ohledem na rozpočet a předloženou marketingovou a distribuční strategii. Na
rozdíl od řady animovaných projektů, které tápají v otázce cílového publika, je v tomto případě vzácně jasno.
Žadatel má ovšem v tomto směru dobré východisko v autorce zaměřené dlouhodobě a zřetelně na mladší dětské
publikum (modelovým divákem je pak celá rodina).
Pokud jde o profil MasterFilm, není primárně zaměřen na žánr animovaného filmu. Má za sebou jako relativně
nová, agilní společnost řadu úspěchu založených na premise nekompromisní podpory originálních projektů.
Bábovka! je čtvrtým krátkým filmem Kateřiny Karhánkové a druhým, na kterém s touto produkční společností
spolupracuje. Předchozí společný projekt Plody mraků je dobrým důkazem funkční spolupráce, která měla
velký ohlas jak u odborníků, tak u diváků, a to i mezinárodní. Plody mraků se staly jedním z festivalově
nejúspěšnějších českých filmů poslední doby. Žadatel proto samozřejmě nemá důvod svou strategii měnit, ale
pokračovat v ní i ve vztahu k Bábovce!
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Expertní analýza
Název projektu

Bábovka

Evidenční číslo projektu

3105-2019

Název žadatele

MasterFilm

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-3-9

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Bábovka bude s velkou pravděpodobností přesně ten film, po jehož zhlédnutí (coby předfilmu) si budete
říkat, škoda, že je konec. A že vlastně nejde o hlavní program. Má sympatickou hlavní hrdinku, reálné
charaktery, prostředí, ale také velkou dávku fantazie a hravosti. Humor i napětí, plno akce. To vše v pouhých
deseti minutách, aniž by se tím roztříštila pevně nadefinovaná vyprávěcí kostra. Film, který si bezesporu
zaslouží podporu ze strany 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 Bábovka jsem milerád doporučil k podpoře už při jeho tehdejší výzvě u vývoje. Ani tentokrát
nemám důvod jednat jinak. Scénář prošel drobnými proměnami, projekt ale dokazuje, že je promyšlený,
je kvalitně připravený a rozhodně by si zasloužil otevřít dveře – a tedy jej finančně podpořit.
- Oceňuji zejména uvěřitelné jednání postav, jejich zasazení do prostředí. Je vždy moc fajn číst/sledovat
příběh pro děti, který je skutečně zná – ctí, vnímá je.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Personální tým dává záruku, zejména díky osobě Kateřiny Karhánkové, že půjde o dobře dotažený
projekt.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Upřímně míněný vhled do světa dětských her (a soupeření), kdy se kombinuje animace (několika technik)
s živým prostředím a hercem nemůže pozitivně nezafungovat – a to nejen v našem prostředí. Potenciál
je velký.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Počítá se s několika zdrojovým financováním, vesměs z veřejných peněz. Rozpočet promyšlený a
adekvátní.
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