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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Kinetopsie

Evidenční číslo projektu 4483-2021

Název žadatele i/o post s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkého hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 2.3.2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Předložený projekt „Kinetopsie“ je krátkým experimentálním filmem autora Tomáše Svobody. 
Mladý pár (novinářka a designer) se dostane do ruiny bývalého Discolandu Sylvie a 
„propadne“ do zlaté éry diskotéky 90.let podnikatele Ivana Jonáka.  
 
I přes nespornou kvalitu a originalitu příběhu projektu vidím v žádosti několik nejasností: 

- Producent žádá na výrobu krátkého filmu, ale celou žádost provázejí slova jako 
experimentální či experiment, tedy špatné uchopení projektu 

- Marketingová a distribuční strategie je velmi vágní a neurčitá 
- Zamýšlené bezplatné užití archivů jako citací je právně sporné a tím dělá projekt 

v zahraničí nedistribuovatelný 
- Autor, scénárista a výtvarník v jedné osobě se vzdává 100% svého honoráře bez 

podílu na zisku a copyrightu projektu 
 
Rozpočet je projektu přiměřený, financování je ze zdrojů SFKMG a vlastních vkladů autorů, 
producenta a barteru dalšího partnera.  
 
Projekt Radě SFKMG nedoporučuji k podpoře. Dle mého úsudku vyplývajícího 
z doložených materiálů dodaných producentem, se jedná o dílo experimentální a tedy 
nespadající do této výzvy na výrobu.  
 

Udělení podpory Nedoporučuji 
 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Nejzásadnějším problémem projektu vidím jeho nevyjasněnost. Sám žadatel vlastně neví, 
jak projekt uchopit. Žadatel projekt podal na výrobu krátkometrážního filmu (experiment 
má vlastní výzvu). Ovšem v materiálech a doprovodných textech se prakticky neustále 
objevuje slovo experimentální, experiment apod.  

Autor (scénárista, režisér) sám o sobě tvoří jako experimentální umělec a jeho díla jsou 
uvozena slovy jako audiovizuální, nikoliv filmová. Vystavuje převážně v galeriích. I toto 
dílo vlastně uvozují v jeho distribuci jako dílo galerijní; dokládají několik příkladů děl 
podobných nebo vzorových – opět uvozeny slovy experimentální. Odkazují se na 
předchozí autorův celovečerní film „Jako ve filmu“, který byl sice uveden na Febiofestu, 
ale poté měl opět pouze galerijní život.  

Dalšími indiciemi, které mi vlastně projekt sami autoři zasazují do výzvy na experimentální 
film jsou jeho styl (prolínaní obrazů, třesavá POV kamera, zrcadlově obrácený text přes 
obrazovku apod.) a následně i název filmu „Kinetopsie“, kterým autor vysvětluje to, že se 
jedná o styl, jakým je film zamýšlen do výroby. Nedostatek taktéž shledávám v tom, že 
producent se velmi často odkazuje na předchozí experimentální dílo autora, ale jeho 
audiovizuální ukázka není uvedena, což považuji za mínus. Je sice doložen moodboard, 
ale v momentě, kdy se opakovaně odkazuji na určitý projekt, by jej měl doložit.  

 

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

Celkový rozpočet je ve výši 1,35mil Kč. Za lehce vyšší považuji ocenění obrazové 
postprodukce, která je ale paradoxně doložena jako vlastní vklad žadatele.  

Problém vidím ve zmíněných archivech, které nejsou v rozpočtu uvedeny a producent počítá, 
že všechny spadnou pod tzv. citaci, která je podle českého autorského zákona bezplatná, 
v zahraničí ale tohle neplatí, a tedy film se díky této praxi stane nedistribuovateným.  

Finanční zajištění projektu je trojzdrojové – žádost na SFKMG ve výši 650tis a dále vlastní 
vklad žadatele ve výši 427.500 Kč (obrazová postprodukce, kamerová technika, střižna a 
delivery materiály) a dále odložené honoráře autorů a producenta ve výši 202.500.- a 
naposledy barteru se zvukovou postprodukcí Bystrouška ve výši 70.000.-  

Doložené autorské smlouvy mají všechny přílohy v podobě Dohod o vzdání se honorářů ve 
prospěch filmu. Nacházím zde ale menší „nespravedlnost“ – spolumajitelé produkční firmy 
i/o post Jaromír Pesr (kameraman a spolurežisér => 35.000.- / 50% ze 70.000.-) a Michal 
Černý (střihač => 17.500.-/50% z 35.000.-) se vzdávají pouze poloviny svých honorářů a 
autor (scénář/režie, výtvarník) Tomáš Svodoba se vzdává svého honoráře komplet ve výši 
100.000.- (7,4%)  bez podílu na copyrightu a zisku.  

Vlastní vklad žadatele ale není doložen žádným potvrzením.  

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Hlavním problém shledávám v producentově nevyjasněnosti, jaký projekt vlastně předkládá 
(viz bod 1). 

Nedostatky ale shledávám hlavně v exploitaci projektu. Žádost je koncipována tak, že 
producent má nějakou představu, ale nic konkrétního se ale neobjeví.  

Navzdory dnešní době si producenti věří, že exploatace na webu filmu prospěje více. Žel 
objevuje se zde pouze to, že jej budou povinně šířit přes Shortfilmdepot a Filmfreeway 
bez koncepce toho jak, kdy, proč…Spíše to působí, že se film přihlásí všude, kam to 
půjde, odbyde to „povinné“ a třeba to někam vyjde jako tehdy v Minsku. Např. Berlinale, 
které samo má sekce pro experimentální filmy jako Forum Expanded, se přes podobné 
platformy přihlásit ani nedají a přitom takto „politický“ film je pro Berlinale jasnou volbou. 
Dále je to např. Locarno či Rotterdam a mnoho dalších.  

Stejně jako je nejasná distribuční strategie, bohužel neexistuje ani propagační strategie a její 
určení cílové skupiny. Bez jejího určení tedy není jasné, jak oslovit potenciálního diváka 
na mnou určenou distribuční strategii. Je to velká škoda, film má potenciál, ale producent 
spoléhá na to, že se projekt objeví v Moravské galerii v Brně jako projekt předešlý a tím 
svoji snahu končí. A vlastně ani u této „jistoty“ neříká, jak osloví diváka nebo návštěvníka 
galerie a jak s ním bude komunikovat.  

V neposlední řadě nacházím v producentské strategii problém – a to jsou zmiňované citace. 
Producent se sice opírá o výklad právní kanceláře Vyskočil a Krošák, ale ráda bych 
upozornila, že ony citace zdarma jsou ale platné pouze pro ČR. Každý stát má citace 
v právním řádu ošetřeny jinak, tedy co je v ČR bráno jako bezplatná citace, tak 
v Německu už není. Pokud se producenti uchýlí k této praxi, pak je film exploitovatelný 
pouze na území ČR. Můj úsudek se taktéž opírá o právní názor výše zmíněné kanceláře. 

 

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

Žadatel i/o post je obrazová postprodukce, která má na kontě několik národních i 
mezinárodních koprodukcí z pozice poskytovatel postprodukčního servisu. Z vlastní iniciativy 
produkuje i vlastní projekty, které ale teprve vstoupí do distribuce.  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Kinetopsie

Evidenční číslo projektu 4483-2021

Název žadatele i/o post s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 21. 2. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dvojice mladých lidí pronikne do opuštěného, chátrajícího Discolandu Sylvie a narazí tam na komunitu 

diskotékových hostí, dnešních padesátníků, kteří zde tančí jako za  časů největší slávy podniku 

kontroverzního podnikatele z 90.let Ivana Jonáka. Výtvarník a experimentální umělec Tomáš Svoboda 

chce ve svém krátkém filmu konfrontovat obraz 90.let se současností a zamyslet se nad porevolučním 

vývojem naší společnosti. Svůj projekt charakterizuje jako hybrid, ve kterém se spojuje „současná 

politika, horror, extáze, historie, tanec, lekačka, úniková hra, retro, obžaloba, absurdita, podobenství, 

svoboda, křupanství, rave, atmosféra“. Vtěsnat tohle všechno do 25 minut je ale až příliš ambiciózní 

záměr a to se odráží i na scénáři, rozděleném do 3 žánrově odlišných částí. První je příliš zatížená 

dialogy a psaným textem připravovaného článku hlavní hrdinky, druhá část postrádá kýžené napětí a 

třetí je bohužel příliš krátká a není dostatečně rozehrána. Jedná se v podstatě o experimentální projekt, 

jenž je možné promítat klasickým způsobem, ale také v galerijních prostorách se 3 synchronními 

projekcemi.  

Tvůrčí tým je složený většinou z lidí, s kterými režisér už spolupracoval. V roli dramaturga jej doplňuje 

další vizuální umělec Zbyněk Baladrán. Žadatel se snaží podpořit umělce, pohybující se na pomezí 

vizuálního umění a filmu a ve svém portfoliu má i několik mezinárodních koprodukcí. S režisérem 

spolupracoval už v minulosti. Rozpočet je realistický, víc než 50% financování je pokryto: žadatel má 

vlastní postprodukční studio, klíčové osobnosti tvůrčího týmu se zřekli svých honorářů. Žadatel má 

poměrně jasnou představu o exploataci díla: snímek chce šířit také v galerijních prostorech, kde může 

dokonce oslovit více diváků než na klasických kinoprojekcích.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

 

Dvojice mladých lidí se zajímá o chátrající opuštěný Discoland Sylvie kontroverzního podnikatele 

z 90.let Ivana Jonáka. Poté, co najdou staré bankovky, jejich zájem se ještě zvýší. Když do objektu 

vstoupí v noci, narazí zde na komunitu diskotékových hostí, dnešních padesátníků, kteří zde tančí jako 

za starých časů největší slávy Discolandu a podle vlastních slov takhle „bojují proti komunistům“. 

Takhle načrtnutý děj se zdá být poměrně jednoduchý, autor – výtvarník a experimentální umělec 

Tomáš Svoboda - má ale vyšší ambice: na obraze 90.let konfrontovaných se současností se chce 

zamyslet nad porevolučním vývojem naší společnosti. Sám autor projekt charakterizuje jako hybrid, ve 

kterém se spojuje „současná politika, horror, extáze, historie, tanec, lekačka, úniková hra, retro, 

obžaloba, absurdita, podobenství, svoboda, křupanství, rave, atmosféra“. Vtěsnat tohle všechno do 25 

minut je ale až příliš ambiciózní záměr a to se odráží i na scénáři. Ten je rozdělen na 3 části, přičemž 

každá je pojatá jiným způsobem. První je hodně soustředěna kolem obrazovky notebooku, druhou 

charakterizuje roztěkané snímání smartphonu, a třetí chce použít objektivní pohled filmové kamery. 

Inspirovány jsou širokou škálou filmů různorodých žánrů, od Záhady Blair Witch až po Film 

socializmus Jeana-Luca Godarda. Scénář působí poněkud disproporčně. První část je příliš zatížená 

dialogy a psaným textem připravovaného článku hlavní hrdinky. Druhá část postrádá kýžené napětí a 

třetí je bohužel příliš krátká a není dostatečně rozehrána – což je škoda. Osud Ivana Jonáka a jeho 

Discolandu by totiž vydal materiál na napínavý a dramatický celovečerní film. Je zřejmé, že autor tuto 

ambici nemá: v podstatě se jedná o experimentální projekt, jenž je možné promítat klasickým 

způsobem, ale také v galerijních prostorách se 3 synchronními projekcemi. Možná by se projekt měl 

ucházet spíše o podporu ve výzvě pro experimentální filmy.   

 

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

 

Duší celého projektu je vizuální umělec Tomáš Svoboda. Natočil řadu krátkých experimentálních videí 

a také autorský celovečerní experimentální snímek Jako z filmu. V oblasti audiovize je činný také jako 

architekt a scénograf. Projekt zapadá do jeho portfolia. Tvůrčí tým je už částečně zformován. Je 

složen většinou z lidí, s kterými režisér už spolupracoval. Kameraman Michal Černý má realizovaných 

několik celovečerních filmů a řadu dokumentů, takže je dostatečně zkušený. Tým doplňuje v roli 

dramaturga další vizuální umělec Zbyněk Baladrán.  

 

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

znaků) 

 

Snímek se zabývá tématem, které je spíše specifické pro domácí prostředí a zahraniční divák může 

mít problém mu porozumět. Na druhou stranu se jedná o dílo experimentujícího výtvarníka, který se 

snaží posouvat hranice vizuálního umění a média filmu. V tomto směru se bude žadatel snažit dostat 

výsledný produkt do výtvarných prostor, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dle žadatele jsou 

rozjednané prezentace v Bratislavě, Žilině a Drážďanech. Uspět touto cestou je reálnější než uspět na 

klasických filmových festivalech.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

 

Žadatelem je společnost i/o post producenta Jordiho Niuba. Ten do svých projektů vkládá vlastní 

postprodukční studio, jehož spolumajiteli jsou mimochodem i střihač a kameraman předloženého 

projektu. S režisérem Tomášem Svobodou žadatel spolupracoval už v minulosti. Jak sám uvádí, jako 

producent se snaží spolupracovat s umělci, kteří stojí na pomezí vizuálního umění a filmu. V portfoliu 

má i několik mezinárodních koprodukcí. Rozpočet vyčíslen na 1,4 mil Kč chce žadatel z velké části 

financovat z 35% vlastním vkladem (jedná se především o vlastní postprodukční studio). Potvrzen je i 

vklad zvukového studia Bystrouška. Žadatel stejně jako režisér vkládají navíc do projektu své vlastní 

honoráře, a střihač a kameraman 50% svých honorářů. Požadovaná podpora SFK ve výši 650 000 Kč 

tvoří 48% rozpočtu. Žadatel má poměrně jasnou představu o exploataci díla, několik krátkých filmů se 

mu povedlo uplatnit i na filmových festivalech. Vedle klasických kinoprojekcí chce ale snímek šířit také 

v galerijních prostorech (potvrzena je Moravská galerie) a na realisticky vybraných digitálních 

streamovacích platformách.  

. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kinetopsie

Evidenční číslo projektu 4483-2021

Název žadatele I/o post s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 10.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Souhlasím v mnohém s ideovou premisou projektu vyjádřenou v režisérské explikaci, že dnešní „převládající 

společenský diskurz se soustředí na boj s domnělými hrozbami, místo aby se věnoval reálným problémům“. 

Ale obávám se, že do tohoto obecného rámce nevkládá příběh sám indicie dostatečně přesvědčivé k 

rozpoznání toho, co oněmi hrozbami domnělými a co těmi skutečnými vlastně míní. 

 

Konfrontace těchto hrozeb se v látce odehrává dvojím způsobem. Minulost, která je podle autora pro podobu 

naší současnosti úhelná, tu vystupuje v podobě pátrání v ruinách někdejšího symbolu mafiánského 

kapitalismu 90. let, Discolandu Sylvie. A také v podobě knižní výpovědi jeho dávného majitele Ivana Jonáka 

(1956–2016) Sex, Disco, Revoluce! (2019). Ponechávám na úvaze každého, jak směrodatné asi svědectví 

muže odsouzeného na 18 let za nájemnou vraždu vlastní manželky opravdu je. Ale že může být Jonák 

symbolem veksláckých popřevratových majetkových machinací, to možné je, i když v rovině čistě 

metaforické, ač obrazově vděčné. 

 

Naopak přítomnost s její údajně scestnou dešifrací reality je tu odbyta pouze v několika proklamativě 

tezovitých replikách nad počítačem při psaní článku ženské protagonistky. Navíc s úvahou o společenské či 

politické morálce, která  v textové podobě neumožňuje pochopit, je-li míněna vážně či ironicky a jaké vlastně 

stanovisko postava, potažmo autor filmu sám, zaujímá. Pointa v podobě diskotékového reje působí pak 

logicky jako ahistorické vyhřeznutí třicet let staré minulosti do přítomnosti, to, co je skutečným problémem 

dneška, však film definovat nedokáže. 

 

Projekt pracuje s přitažlivě metaforickou obrazovou podobou, akcent na nové myšlení zůstal však zatím 

pouze v poloze aktivistické teze a zbožného přání. Dokonce bych řekl, že byl tou starou veteší minulosti 

přemožen a že film tak vlastně proti původnímu záměru vyznívá jinak, než by si autor přál. Možná se ale 

pletu, a právě proto projekt doporučuji k podpoře. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Záměrem projektu je podle všeho mj. jiné konfrontace generace životního názoru autorovy generace 

čtyřicátníků, vyrostlé už ve svobodném světě, s názorem jejich předchůdců, zatížených traumatickými 

převratovými zkušenostmi. Emancipace dětí od generace rodičů je přirozeným vývojovým aspektem, tady je 

však prezentována jako travestický kontrast zastydlého boje s komunismem s tím, co má „potenciál rozložit 

společenský status quo, či přímo ohrozit život na naší planetě“. Co to ale je, to už projekt sám nijak 

nedefinuje... 

 

Anebo je to naopak a těmi jen domnělými hrozbami jsou právě apokalyptické předpovědi klimatologů, 

politická korektnost, nesmyslné genderové výmysly?  Asi sotva, i když vidíme, jak levičácké sektářství zdvihá 

na těchto názorových platformách všude ve světě hlavu a velmi snadno se chápe likvidačních nástrojů, jaké 

jsme u nás zažili právě za komunismu. Boj s ním, respektive s komunistickou mentalitou, nebude proto 

něčím tak bizarním a antikvárním, jak se snaží předvést vyústění projektu. Tak daleko ale zřejmě myšlení 

autorského týmu nesahá. 

 

Jak ovšem už samy tyto úvahy naznačují, má projekt schopnost rozeznít ve čtenáři, potažmo divákovi celý 

rejstřík úvah, pochybností a polemik, což je pořád víc, než kdyby mu předkládal ve všem všudy jednoznačný 

názor. Ten tu asi taky je, a dost dogmatický, sám příběh ho ale znejisťuje a zpochybňuje a tím se otvírá i 

jiným interpretacím,. Předpokládané obrazové pojetí není nijak novátorské, ale slouží dobře věci a lehce 

mysteriózní atmosféru využívá k hlubšímu filozofickému tázání. Jen si nejsem jist, bude-li pro běžnějšího 

diváka dostatečně transparentní, s tím se ale asi ani nepočítá. V zásadě splňuje projekt cíle výzvy. 

 

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

 

Máme před sebou ryze autorský artistní projekt, který se ale nezříká ani jisté rezonance mimo spřízněnou 

galerijní a výtvarnou komunitu. Domnívám se, že tomu by měla odpovídat i náležitá dramaturgická reflexe, ta 

se však v explikaci Zbyňka Baladrána omezuje spíše jen na přátelské povzbuzení spřízněného autora 

Tomáše Svobody. Místo toho bych čekal nejen zamyšlení nad mlhavostí názorového stanoviska aktérů 

příběhu, ale třeba i nad nápadně „náhodným“ a právě proto naprosto nevěrohodným momentem vynoření se 

Jonákovy knihy v ději. Přitom by stačilo jen přehodit posloupnost dějů. Ostatní obsazení štábu vychází z už 

prověřené vzájemné spolupráce a přinese jistě předpokládaný výsledek. 
 

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

 

Režisér se ve své explikaci vztahuje k několika referenčním zahraničním snímkům, z čehož je patrné, že 

žádná mimořádná stylová inovace se tu konat nebude, spíše jen kreativní použití už známých postupů. Na 

druhé straně sám výběr a paradokumentaristická prezentace případu Ivana Jonáka z lůna počítačového 

vesmíru, totiž celého toho dobového bizáru, který našel neméně bizarní odraz i v Olmerově Nahotě na 

prodej  (1993), je něčím opravdu tak specificky českým, že může posloužit jako metafora širší dobové 

platnosti. Jiná věc je, jak tomu v nejasné zkratkovitosti motivací příběhu porozumí český divak, natožpak 

divák zahraniční. 

 

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

znaků) 

 

Žadatel představuje zavedenou firmu zaměřenou kromě obrazové postprodukce na (spolu)výrobu 

nekonvenčních filmových projektů domácích i zahraničních tvůrců. I jen zběžný přehled titulů, na kterých se 

žadatel jakkoli podílel, přesvědčuje o tom, že usiluje o tvorbu společensky, politicky i kulturně angažovanou 

a zároveň tvárně vynalézavou a inovativní. Taková je i Kinetopsie, jakkoli kritické metafoře myšlení naší 

současnosti v názvu netvoří látka alternativu, nýbrž je spíše i ona sama jejím dokladem. Nicméně vizuál 

filmu slibuje být v mezích možností napínavou i atraktivní podívanou, rozpočet je dobře a možná až příliš 

skromně připraven a všichni zúčastnění mají dostatek zkušeností  ke zdárné realizaci projektu. Jeho divácké 

uplatnění  považuji za problematické, zaměření na specifické galerijní publikum pokládám však za zcela 

legitimní a dál rozšiřující prostor žadatelových nekomerčních aktivit. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Ledová trhlina

Evidenční číslo projektu 4485-2021

Název žadatele 8Heads Production

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 5.3.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky  

- zajímavý námět studentského filmu určený především mladému publiku 
- scénář prošel scénáristickým workshopem Midpoint Shorts 
- zavedená produkční společnost 

 
Hlavní slabé stránky 

- trochu vyšší požadovaná dotace 
- chybí zahraniční distribuční strategie 

 
Zavedená produkční společnost žádá o podporu krátkometrážního studentského filmu. Rozpočet projektu je 
realistický, k projektu budou pro určité profese přizvání profesionálové, rozpočtované honoráře tomu 
odpovídají. Finanční plán je reálný. Cílová skupina je správně určena, film je určen především pro mladé 
publikum. Marketingová strategie odpovídá zvolené cílové skupině. Distribuční strategie je rozdělena na 
festivalovou a národní, s projektem koresponduje. Projekt má mezinárodní potenciál, bylo by dobré zmínit i 
zahraniční distribuční strategii. Harmonogram projektu je velkorysý, umožňuje kvalitní přípravu a úspěšnou 
realizaci projektu.  
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 posouzení postačující. Projektem je studentský krátkometrážní film, 
projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. V žádosti 
jsou uvedeny odkazy na předchozí díla autorky.   
 
Projekt se účastnil scénáristického workshopu Midpoints Shorts. 
 
Při realizaci projektu bude uplatňována metoda udržitelného filmového natáčení, konkrétní metody jsou 
realistické.  

   

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

Rozpočet odpovídá projektu. Celkový rozpočet na projekt je mírně zkreslený tím, že nejsou 
rozpočtovány honoráře studentů, což zkresluje i koprodukční podíly zúčastněných subjektů. U 
studentských filmů jde o obvyklé zpracování rozpočtu, nepovažuji to za podstatnou chybu. Požadovaná 
dotace je vyšší, ale odůvodněná.   
 
Jednotlivé honoráře a ostatní položky odpovídají projektu. Ke studentskému filmu jsou v několika 
pozicích přizváni profesionálové, rozpočtované honoráře jsou obvyklé. V rozpočtu je plánována rezerva 
a production fee, společnost si neúčtuje žádné režijní náklady.  
 
Finanční plán počítá s mnoha vstupy, finanční plán je reálný. Producentka má varianty financování při 
nedosažení dvou plánovaných studentských grantů, ostatní vstupy lze považovat za zajištěné.  

 

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

Scénář studentského filmu prošel prestižním workshopem a je plánované časově velkorysé období 
dalšího vývoje a následné realizace. Pro realizaci je velkou výhodou, že produkční společnost nedávno 
realizovala film z hokejového prostředí a lze tedy využít všech kontaktů a zkušeností z tohoto natáčení.  
 
Projekt, jehož hlavními tématem je dospívající dívka v mužském sportu a její vyrovnávání se svou 
identitou, je určen především pro mladé publikum, což projektu odpovídá. Marketingová strategie je 
propracovaná, dobře směřovaná na zvolenou cílovou skupinu. Distribuční strategie vychází z účasti na 
festivalech, ale nerezignuje na další národní distribuci (ať v kinech jako předfilm nebo součást 
antalogického filmu nebo v on-line prostoru). Chybí mi strategie zahraniční distribuce, projekt má 
obsahem i plánovaným zpracováním mezinárodní potenciál.  

 
 

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

Žadatelem je zavedená produkční společnost. Autoři (pod záštitou FAMU) mají dostatek zkušeností pro 
realizaci projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ledová trhlina

Evidenční číslo projektu 4485-2021

Název žadatele 8HeadsProductions

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Alena Prokopová 

Datum vyhotovení 5. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Zkušená produkční společnost 8HeadsProductions žádá o podporu na výrobu dvacetiminutového příběhu dívky, která si 

v ryze mužském prostředí juniorského hokejového týmu řeší problémy dospívání. Režisérkou filmu je Elvira Dulskaia a 

jde o ultimativně „ženský“ projekt, pokud jde o tým spolupracovníků. To dobře ladí s aktuálním tématem, kterým je 

prosazení ženy v mužském prostředí a obecněji i téma ženského těla. Toto je ilustrováno na osudech patnáctileté Alex, 

která se na malém prostoru krátkometrážního filmu stává středobodem úvah o ženské identitě oscilující mezi dětskou 

poslušností a oprávněnou mladistvou rebelií směřující k sebevyjádření vlastní genderové i generační identity.  

Prostředí hokejového sportu má žadatelka Julietta Sichel podloženo řadou kvalifikovaných rešerší. Přestože jde o 

sportovní téma, projekt se zaměřuje na obecnější problematiku, může být atraktivní i pro „nesportovní“ publikum mimo 

cílovou skupinu dospívajících.  

Žadatelka charakterizuje projekt jako kulturně náročné dílo, a podle scénáře i autorčiny předchozí práce jde skutečně o 

navenek jednoduché téma pojaté v účelném duchu autorského filmu. Scénář prošel rozmyslným vývojem v několika 

prestižních mezinárodních workshopech a producentka mu průběžně připravovala cestu i do mezinárodní festivalové 

distribuce a paralelně bude pracovat i na dalších způsobech, jak distribučně obtížný formát dostat k cílovým skupinám. 

Realizace filmu je dobře promyšlená, počítá také s problémy způsobenými epidemiologickou situací. Žadatelka si je 

díky svým předchozím zkušenostem dobře vědoma všech okolností provázejících daný formát a můžeme předpokládat, 

že vznikne kvalitní film.  

Zajímavý projekt doporučuji podpořit.  

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

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

V Česku vedle fotbalu patří lední hokej k vůbec nejpopulárnějším sportům. Čistě dívčí týmy zde však neexistují, a to 

ani na juniorské úrovni. Dívky proto hrají v chlapeckých týmech. To se ve filmu scenáristky a režisérky Elviry 

Dulskaii stává základem vyprávění založeného částečně na autorčiných vlastních zkušenostech (vyrůstala na Sibiři ve 

sportovně založené rodině). Protagonistka vyprávění, patnáctiletá Alex, se stává průsečíkem hned několika témat: 

potíží s dospíváním včetně neopětované první lásky a vztahu k vlastní tělesnosti, otázky ženy prosazující se 

v mužském kolektivu a generačních problémů s otcovskou autoritou a láskou (trenér je současně hrdinčiným 

ovdovělým otcem). To vše se autorce úspěšně daří spojit v dvacetiminutovém vypravěčském tvaru koncentrovaném na 

kratší časový úsek (několik dní před důležitým sportovním zápasem). Charaktery, jejich vztahy i struktura příběhu jsou 

už dobře propracované, takže další dramaturgie už bude spíše „kosmetická“.  

Autorka má už ve scénáři jasno i o způsobu vyprávění: daný příběh chce Elvira Dulskaia pojmout minimalisticky, 

vyprávět jej z hrdinčiny perspektivy, čemuž odpovídá i výběr technických prostředků („dlouhé sklo“, dynamická ruční 

kamera).   

Režisérka správně vnímá, že výběr hlavní představitelky bude pro film důležitý (z hlediska autenticity by byla ideální 

sportovkyně s hereckým talentem, pokud ji najde). Přesvědčivost příběhu pro diváky má umocnit i kombinace herců 

s naturščiky.   

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

Pokud jde o složení štábu, jde o téměř ryze ženský projekt: vedle scenáristky a režisérky se na něm podílejí 

kameramanka Zdena Sýkorová, architektka Pavlína Chroňáková, kostýmní výtvarnice Katarína Chválová, mistr 

zvuku Anna Kolářová a střihačka Maja Benc. Také výkonnou producentkou je žena (Rozálie Brožková) a projekt 

zaštítila producentka Julietta Sichel. (Výjimku tvoří jen hudební skladatel a dramaturgové.) Z jednotlivých částí 

žádosti je patrné jak osobní nasazení režisérky, která vychází z vlastních životních zkušeností, tak podpora její vize 

ze strany jednotlivých členů týmu. Můžeme tak celkem spolehlivě odhadnout, že takové personální zajištění povede 

k úspěšné realizaci projektu.     

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

Filmy ze sportovního prostředí jsou oblíbené, lední hokej patří v Česku i v Evropě mezi atraktivní, populární 

sporty, ale mnoho krátkých filmů se mu nevěnuje. Současně je ve sportovních filmech stále ještě dost neobvyklá 

ženská perspektiva.  Z tohoto pohledu můžeme předpokládat, že snímek může zaujmout domácí i evropské 

diváky. Látka má nepochybně zahraniční přesah a také její zpracování ze strany mezinárodně úspěšné začínající 

režisérky nabízí představu moderního, autentického, zajímavého díla, které by mohlo obohatit cílové publikum.  

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

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné, jasné a srozumitelné, jak jsem ostatně od žadatelky Julietty Sichel 

(8HeadsProductions) zvyklá. Nenašla jsme v nich žádné rozpory. Komentář k rozpočtu je téměř vzorový. Také odkazy 

na audiovizuální ukázky (předchozí díla režisérky) jsou pro mne při hodnocení projektů vždy užitečné. Tyto i další 

dodané materiály mi umožnily – jak doufám – žádost správně posoudit.  

Projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Přestože jde o studentský film, věnuje žadatel 

péči věrohodně podaným hokejovým lokacím, což samozřejmě projekt poněkud prodražuje. Ostatní náklady (např. 

honoráře hercům) nicméně odpovídají úrovni spojované s daným žánrem. Žadatel chytře využívá i kostýmy, rekvizity 

atd. ze svého celovečerního filmu Smečka (2020).   

Žadatel hodlá využít všechny možnosti, jak film dostat k hlavní z cílových skupin (teenageři – online platformy, 

influenceři). Průběžně pracuje i na mezinárodním festivalovém uvedení, ale má dobře promyšlenou i další distribuční 

strategii (včetně vzdělávacích školních projekcí).  Je si dobře vědom toho, jak komplikované je prosazení krátkého 

formátu do distribuce – má s tím však zkušenosti.  

Projekt dobře rezonuje s portfoliem žadatele – společnosti, která se programově věnuje také podpoře krátkometrážní 

tvorby, začínajícím autorům, filmařům ze zahraničí tvořícím v Česku i ženské tematice.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ledová trhlina

Evidenční číslo projektu 4485-2021

Název žadatele 8Heads Productions s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 4.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Ledová trhlina nám na krátký čas ukáže výsek ze života patnáctileté hokejistky Alex. Ta jako jediná hraje 

v rámci chlapeckého týmu, nachází se však v období, kdy sport nepředstavuje prioritu, naopak dost možná 

vytváří bariéru mezi ní a vztahy, ať už těmi partnerskými (má zájem o Daniela), nebo rodinnými (její otec plní 

spíše roli trenéra, nežli rodiče). Bude si muset vybrat? Pochopí to i její okolí? 

Ledová trhlina má bezesporu potenciál pro krátkometrážní odvyprávění pohledu na dospívání, současně 

v tuto chvíli, alespoň dle předložených podkladů, by si vyžadovala látka spíše pracovat dále na vývoji, nikoliv 

se ucházet o podporu na výrobu. Není vyjasněné, která ze dvou hlavních linií bude tou hlavní, z čehož 

následně vyplývá i nedotaženost charakterů. 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Tento posudek by neměl vyznít jako jednoznačné STOP projektu, jen mi v kontextu žádosti a jiných projektů 

skutečně přijde, že se právě dle dramaturgie literární přípravy nacházíme teprve ve fázi, která si ještě 

vyžádá nemalý čas a nemalou práci, aby scénář nabyl pevného a funkčního tvaru. Scénář mi v tuto chvíli 

více připomíná nástin treatmentu, neboť si doslova říká o další dopracování a otázky (a odpovědi). 

Především ve spojitosti s ústředními liniemi, kdy se nám štěpí tematicky na tu, která řeší vztah mezi Alex a 

Danielem (potažmo problematiku ženství, dospívání…) a která řeší vztah mezi otcem a Alex. Zdá se, že dle 

popsaných scén má „navrch“ linie první, na stranu druhou de facto není dostatečně vyústěná, zatímco 

gradace se opírá (by se měla opírat), jak jsem pochopil o proměnu ve vztahu rodiče a dcery. Jenže právě 

tato linie ve filmu je pouze velmi nahozena, Michal na mě působí jako figurka (až chvílemi jako karikatura), 

přičemž v závěru filmu jeho proměně/jinému postoji a chování nerozumím, nepůsobí věrohodně. 

Vnímám to jako značnou slabinu literatury, která by se vepsala i do výsledného tvaru. Dle předložených 

materiálů se předpokládá dál na látce ještě pracovat, je na rozhodnutí, zda Státní fond kinematografie toto 

uzná za adekvátní, pakliže se projekt uchází o podporu pro výrobu – a tak nějak by se předpokládalo, že 

klíčové dramaturgické problémy se již vyřešily. 

 

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

Projekt je zajištěný, z pohledu obsazení jednotlivých profesí vzbuzuje důvěru. 

 

 

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

Téma univerzální, zatím však těžko soudit, zda bude dostatečně silný a věrohodný. 
 
 

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

znaků) 

Podklady jsou dobře připravené, finanční plán se však opírá velkou měrou o podporu fondu, částka 1 milión 

korun se zdůvodňuje kvůli náročnosti spojené s natáčením (hokejové utkání/prostředí). Osobně mi přijde 

vzhledem k stávající připravenosti/kvalitě projektu částka jako vysoká, i s ohledem na další žádosti.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Cesta hrdinky 

Evidenční číslo projektu 4486-2021 

Název žadatele CINEART TV PRAGUE 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-2-4-12 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 5. 3. 2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel předkládá krátkometrážní profesionální film zavedené a zkušené autorky. Film je do velké míry 
reflexí dnešní doby, kdy se lidé museli doslova ze dne na den adaptovat na nové podmínky žití. Je tak na 
výsost aktuální a velmi dobře připraven. 
 
SILNÉ STRÁNKY 

- Aktuální téma 
- Jasný autorský přístup a rukopis 
- Zkušený tvůrčí tým 
- Globální téma 

 
SLABÉ STRÁNKY 

- Nepropracovaná VOD strategie 
 
Celkově vzato je projekt velmi dobře připraven z výrobního a producentského hlediska. Česká 
kinematografie a tím pádem i evropská a světová by mohla být obohacena o netradiční film s aktuálním 
tématem (které navíc bude aktuální pravděpodobně i za rok nebo více). Doporučuji tedy k podpoře. 
 
 
 

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

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

Žádost je kompletní a má všechny povinné přílohy i některé navíc. Mohl jsem se tak rozhodnout 
kvalifikovaně. 

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

ROZPOČET 
Rozpočet je zvolený jako nízký. I tak jsou ale aktivity dané scénářem zvládnutelné. 
 
FINANČNÍ PLÁN 
Pro zafinancování krátkého filmu bylo zvoleno vícezdrojové financování. Deklarované potvrzené zdroje jsou 

opravdu potvrzené (vlastní vklad producenta a koproducent PFX). Vzhledem k povaze filmu a ambicím 
si myslím, že je finanční plán adekvátní. 

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

Projekt je zajímavým krokem v kariéře úspěšné režisérky. Zároveň je velmi trefným komentářem k aktuální 
koronavirové situaci. Přiložený test odpovídá charakteru projektu a pěkně ho dokresluje. I hlavní hrdinka 
působí přirozeně a je tak velmi dobře zvolena. 

 
Realizačně je tak projekt dobře připraven. Ve štábu najdeme velmi zkušené filmaře, kteří jsou zárukou 

kvality včetně samotné režisérky. 
 
Míření na festivalová uvedení po celém světě je naprosto vhodná strategie pro takovýto film. Vzhledem ke 

kladnému vztahu režisérky a festivalu v Rotterdamu se dá realisticky předpokládat, že minimálně tento 
festival bude mít zájem o uvedení tohoto krátkého filmu. 

 
V době koronaviru mi jen přijde škoda, že žadatel pracuje méně s VOD platformami. Myslím si, že obzvláště 

v ČR a SR ale i zahraničí by mohl i takto vysoce umělecký film najít širší diváckou odezvu právě kvůli 
své aktuálnosti. Doporučil bych tedy více soustředění na VOD. 

 
Jinak uvedení tohoto filmu v českých a slovenských kinech jako předfilm je naprosto vhodná strategie, 

stejně tak jako případné uvedení na ČT ART. 

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

Společnost Cineart TV Prague má bohatou filmografii čítající desítky úspěšných titulů za skoro 30 let své 
existence. Její filmy byly oceněny nebo uvedeny na nejprestižnějších festivalech jako IFF Rotterdam, IFF 
Benátky a desítky dalších. Nezpochybnitelně má tak žadatel dostatek zkušeností a kapacit k úspěšnému 
zvládnutí tohoto projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cesta hrdinky 

Evidenční číslo projektu 4486-2021 

Název žadatele CINEART TV PRAGUE s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-2-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 1.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Obnovovaný zájem o krátký film mě těší, neboť jsem ještě pamětníkem komplexních biografických 

představení, kde po týdeníku následoval právě krátký film a po něm teprve dlouhometrážní film hraný. Dnes v 

kinech tento postupný vstup do představení nahradily brutálně a nudně reklamy, týdeníky zmizely logicky, 

vytlačení krátkého filmu z kin se však stalo skoro vraždou žánru. Jeho návrat do kin je asi pouhou iluzí, 

žadatel ale správně poukazuje na jeho exploataci na festivalových platformách a v televizním vysílání. 

 

Tomu bych rád přál, zejména za dané situace, o níž nikdo neví, jak dlouho bude ještě trvat a nakolik 

kinematografii jako takovou poznamená. Mira Fornay přišla o přirozenou diváckou reakci na svůj třetí hraný 

film Žáby bez jazyka, přitom Cesta hrdinky jako by byla jakýmsi jeho kladným protipólem, cestou sedmiletého 

děvčátka za záchranou života milované andulky, ale také cestou za poznáním světel, stínů a bizarností života 

a kouzel přírody. Jde o iniciační příběh,  v němž se dětská naivita poeticky prolíná se surovou realitou a do 

hry osobních reminiscencí a vzpomínek vstupuje i současná situace nejrůznějších omezení osobních i 

hygienických. 

 

Mohlo by se zdát, že to je na příběhu to nejefemérnější, ale připomínám si, jak mě například oslovovaly 

filmové etudy s dětskými hrdiny třeba z válečného zázemí. Vřava konzumního světa nahradila dnes smysl pro 

jemné předivo dětských zážitků, z nichž se formuje duše dospělého. Pocit ohrožení, i když není v látce nijak 

akcentován, ale symbolizují ho ústa zakrytá rouškami, vrací člověka k jednoduchým hodnotám a zásadám, 

které film jednoduše, přirozeně a poeticky akcentuje. Dovedu si představit jeho využití na internetových 

platformách a dokonce i v kinech, třeba ve spojení do celovečerní metráže s dalšími dvěma třemi čtyřmi 

podobnými dílky. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Autorka a režisérka odkazuje v explikaci k silné osobní inspiraci příběhu a její pandemií vynucený návrat z 

cest po světě domů jako by tak byl skoro symbolem toho, k čemu nás možná situace vyzývá. K obratu k 

sobě samým, k revizi hodnot, k empatii k jinakosti, k obětavosti a pochopení. To vše v případě předloženého 

projektu v rovině poetického leporela setkání a zážitků, které děvčátko Romy při hledání své andulky 

absolvuje a které budoucí film ponechává v nekomentované poloze složitostí a záhad poznávaného světa. 

 

Až na jedinou výjimku, a tou je setkání s hlídačem štěrkoviště Vladem, kde se náhle ke slovu dostává 

neústrojná ekologická proklamativnost. Tu bych ze scénáře eliminoval, protože jednak neodpovídá 

psychologii situace a postav, jednak strhává přirozeně poetickou observaci filmu do nemístně manifestační 

polohy. 

 

Jinak ovšem považuji projekt za obrazově a atmosféricky dobře promyšlený, a to i navzdory tomu, že asi i 

díky jazyku scénáře ve mně evokuje atmosféru jednoznačně bratislavskou a dunajskou. Pokud bude 

jazykem filmu čeština, české lokace ji ale jistě dokážou nahradit. Kombinace dokumentaristických a snově 

poetických postupů přitom slibuje pokus o obnovu toho, čím se kdysi československá kinematografie mohla 

chlubit: totiž schopnosti proniknout k emocionálnímu prožívání dítěte. To je v dnešních filmech pro děti často 

nahrazováno brutálním virválem, který místo k prohloubené emocionalitě vede naopak k jejímu okorávání a 

vytrácení. 

 

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

 

Projekt je po všech hlavních stránkách autorským díle Miry Fornay, je ale dobře, že byla jako dramaturgyně 

přizvána Marta Nováková. Ta ve své explikace správně upozorňuje na ukotvenost látky v tématech i poetice 

předchozích filmů autorky i na potřebu zachování přirozenosti a spontánnosti tématu. Akcentuje také jeho 

„ekologický zásah“, právě z něho by ale bylo třeba setřít zatímní tezovitost. Kameraman Tomáš Sysel je 

spolehlivým stálým spolupracovníkem M. F., stejně tak maskérka Jana Bílková, a také další profese jsou 

obsazeny zkušenými profesionály. 
 

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

 

Téma ja nadčasové a nadregionální, zároveň ale svým zasazením do koronavirové pandemie dostává 

zvláštní punc časové jedinečnosti. Ta možná  právě s časem vyvane, možná ale také ne, protože se věc 

stane jakýmsi mementem i pro budoucnost. Kombinace realismu s až halucinačním viděním toho, co je za 

realitou, plyne z autorčiny poetiky vzpomínek, je ale i vhodným prizmatem dění, které se náhle odehrává ve 

vakuu existencí individuálních i kolektivních. Docela by mě zajímal celovečerní film složený třeba z pěti 

podobných epizod, které by zobrazily pandemické příběhy hrdinů od dětství až po pozdní stáří, včetně smrti, 

která je ostatně symbolicky exponována už zde. A mohl by to být koprodukční film z pěti různých zemí a pěti 

různých režisérů, a přesto spojený stejným prožitkem.  I Cesta hrdinky sama má ale potence přinejmenším 

připomenutí jistých zapomenutých témat a poetických postupů.  

 

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

znaků) 

 

Žadatel patří k předním českým filmovým producentům, s historií, která skýtá jednoznačnou záruku realizace 

projektu. Jeho dosavadní produkce vykazuje úsilí o pěstování témat společensky a individuálně 

angažovaných  a zároveň i formálně neotřelých a podnětných. Sám projekt je tvořivou reakcí na aktuální 

pandemickou situací, které chtějí tvůrci místo hořekování a lamentování čelit samotným jejím započtením do 

vznikajícího díla. Tomu je uzpůsobena jak natáčecí technika, tak minimalizace štábu a umístění děje do 

exteriérů. A tomu odpovídá i rozpočet a požadovaná částka. Vzhledem k alokované částce v této výzvě bude 

ovšem asi problém ji udělit v plné výši, bylo by tedy záhodno vyhledat ještě alespoň jeden finanční zdroj, 

například z individuální účelové dotace Magistrátu hlavního města Prahy. Cílů podpory v této výzvě by tak 

bylo dosaženo snázeji. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cesta hrdinky

Evidenční číslo projektu 4486-2021

Název žadatele CINEART TV PRAGUE s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Maria Procházková 

Datum vyhotovení 5. 3. 2021 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Krátký autorský hraný film Cesta hrdinky režisérky Miry Fornay je poetickou vzpomínkou na dětství 

kombinovanou s ekologickými úvahami. Odehrává se v době proticovidových opatření, což se projevuje na 

jedné straně vizuálně (lidé nosí roušky) a zároveň to trochu posouvá pravidla chování a množství lidí v 

městské přírodě (většina lokací filmu). 

 

Příběh sedmileté Romy, které uletěla andulka a ona se ji vydala hledat, má prvky básně, hrdinského eposu.  

Putování působí pohádkově - setkává se s různými postavami, každá ji nějak ovlivní - pomůže jí, něco jí 

prozradí, něco ji naučí, někam ji posune… 

 

Originální poetika připravovaného filmu je doložena kromě lokačních referencí i natočeným testem, ve 

kterém je také dostatečně představena vybraná dětská představitelka hlavní role. 

 

Z aktuální verze scénáře není u některých pasáží příběhu zřejmé, jak chce režisérka literárně jasně 

formulované a popsané myšlenky, pocity a vjemy divákovi zprostředkovat. Věřím, že to má promyšlené, ale 

protože mě samotnou napadají různé způsoby, kterými se mohu od původního záměru odchýlit, uvítala bych 

alespoń naznačení  směru v explikaci. Nedotkla se toho ani dramaturgyně projektu Marta Nováková ve své 

explikaci, přestože myšlenky a jejich sílu potvrzuje, takže tím spíše předpokládám, že to mají vyřešené, jen 

se to “nevyslovilo” ve scénáři a dalších přílohách. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

Autorka v režijní explikaci vysvětluje pozadí - důvody a okolnosti - vzniku námětu a záměru natočit tento 

film. Na začátku byly osobní vzpomínky a velmi autorský přístup drží celý příběh pohromadě. 

Vyprávění místy až absurdní a zároveň realistické osciluje na hraně dokumentu, a v nejlepším slova smyslu 

mi evokuje přirovnání k pocitu z Alenky, i když sedmiletá Roma působí uvědoměleji.  

 

Jak už jsem zmínila v úvodním rychlém hodnocení, věřím, že promyšlené stylistické prostředky budou 

originální a velmi autorské, ale není mi jasné, jak budou zpracovány některé pasáže. Sice ze scénáře 

rozumím, co chce autorka sdělit, ale bohužel mi z něj ani z režisérké explikace není zřejmé, jakými 

prostředky toho chce dosáhnout. Alespoň na jednom, dvou příkladech by bylo třeba to naznačit.  

Např. když se hrdinka ocitá v epizodě se stařenkou, která jí ukazuje imaginární dům, jsme vyzváni k té 

společné představě, ale jinde je to složitější. Abych byla konkrétní a srozumitelná, nad čím váhám, kopíruji 

zde úryvek ze závěru scénáře, kde se hrdinka modlí nejen za svou andulku Aničku, ale “aj za  to,  aby  bolo  

dosť štrku,  aby  starenka  nebola  sama,  aby  stretla  ešte  kamaráta Cypka a aby kráľovna podsvetia 

nezomrela na smrad v bukri, aby bolo všade  čisto  a  aby  si  policajt  našiel  poriadnu  ženu  a  aby  rieka  

bola  čistá  a  nikdy  neprestala tiecť.” 

A jen vysvětluji, že absolutně nerozporuji obsah a myšlenku, jen si myslím, že by autorka mohla při osobní 

prezentaci nastínit komisi své úmysly (například zda někde bude ještě pracovat  s vnitřním hlasem hlavní 

hrdinky, nebo půjde cestou střihové montáže a podobně).  

 

Celkový dojem - záměry tvůrců naplňují cíle výzvy o žánrové různosti a umělecké pestrosti s přesahem do 

možné prezentace na mezinárodním poli.  

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

Jde o autorský osobní film - Mira Fornay - námět, scénář, režie, střih, výtvarná koncepce. 

kamera - Tomáš Sysel - tradiční letitá spolupráce už od studií FAMU (Malá nesdělení, Lištičky, Můj pes 

Killer, Žáby bez jazyka) 

dramaturgie - Marta Nováková - režisérka s osobitým citlivým autorským stylem; přestože jsou jejich styly 

(s Mirou) různé, spojuje je právě to vícevrstevné nahlížení témat a situací  

zvuk - Jiří Klenka - jistota 

masky - Jana Bílková - tradiční spolupracovnice  

 

Roma - představitelka hlavní dětské role - z ukázky je jasné, že je to dobrá volba - přirozená, 

zajímavá 

 

další role - kombinace herci a neherci - spíše dokumentární charakter vedení herců 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Mira Fornay se ve svých krátkých i dlouhých filmech zabývá společensko-sociálními tématy, které 

zpracovává velmi osobitě a pro většinového diváka často netradičně. O to více ale vyvolává debatu, nutí 

diváka soustředit se a hledat. Její filmy nejsou divácky jednoduché, vše není tlumočeno zřetelně a 

přehledně, ale vše má svůj důvod, vizi, poslání a cíl. Myslím si, že takové filmy rozšiřují naše vnímání světa 

a jsou důležité. 

Její tvorba není nijak omezena českými a slovenskými hranicemi, zejména tento poeticky laděný snímek 

bude mít rozhodně stejnou výmluvnost v evropském prostředí a může vzbudit zájem na festivalech po 

celém světě. Navíc bude srozumitelný i dětskému publiku. 

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

znaků) 

Cineart a producenta Viktora Schwartze není třeba představovat, ani zdůrazňovat jeho empatii pro 

zajímavé debuty, žánry a příběhy, které potřebují více péče, aby se prosadily.  

Předložené informace jsou přehledné, srozumitelné a dostatečné pro posouzení žádosti.  

Rozpočet je velmi umírněný i na krátký film.  

Osekané jsou zejména autorské honoráře autorky Mira Fornay (bez honoráře za střih, výtvarnou koncepci) 

a i ostatní jsou spíše skromnější. 

Rozumím, že vzhledem k omezeným možnostem distribuce a specifičnosti žánru není příliš možností, kde 

o peníze na výrobu žádat, a je to tedy na Fondu kinematografie, aby rozhodl, zda bude možné film 

realizovat.  

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Kšeft
Evidenční číslo projektu 4492-2021
Název žadatele Negativ s.r.o.
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla
Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu
Číslo výzvy 2021-2-4-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 1.3.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Velmi zkušená producentka Kateřina Černá žádá opakovaně Radu Fondu o podporu krátkometrážního 
snímku Šimona Šafránka (publicisty, režiséra klipů a dokumentárních filmů). Jde o výlet mládežníků do 
města za zábavou a sebepoznáním.

1. Hlavní silnou stránkou projektu je kromě zázemí zkušené společnosti pokračování úspěšné 
spolupráce uváděných spolupracovníků, byť tentokrát na hraném projektu.
 

2. Hlavní slabou stránkou projektu je dle mého názoru scénář.

3. Konečné hodnocení
          Vzhledem k tomu, že kvalita scénáře není předmětem ekonomické analýzy a ostatní přílohy 
žádosti jsou v pořádku, lze žádost opatrně doporučit. Je pak na Radě Fondu, aby při znalosti 
dalších projektů rozhodla, zda a především v jaké výši tento projekt podpořit.

Udělení podpory Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

– Žádost je jasná, srozumitelná a téměř kompletní. Chybí pouze potvrzení o deklarovaném zájmu ze 
strany ČT, které na požadovaném slyšení doporučuji přiložit. Ostatní dokumenty včetně autorské 
smlouvy jsou v pořádku.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je vyvážený a odpovídá běžným cenám. Nicméně jasně ukazuje také na fakt, že přestože 

personální náklady jsou spíše skromné, ceny technologií nedovolují projektu být celkově vysloveně 
levný (1,5 mio). To také potvrzuje premisu, že krátké filmy by měli vznikat především na školách, které 
jsou těmito technologiemi vybaveny a také z podstaty plní výukový efekt při vzniku těchto distribučně 
nezajímavých projektů. 

– Nicméně momentální situace nejen ve filmovém průmyslu je opravdu ekonomicky katastrofální a je 
potřeba si říci, že  pokud filmový profesionálové (na rozdíl např. od gastronomie) budou donucení 
přerušit kontinuitu tvorby a výroby, průmysl to postihne extrémně těžce. Proto je tedy potřeba ocenit 
finanční plán, kdy se několik společností zavazuje spolupracovat na tomto malém projektu, chtějí si 
vyzkoušet určité postupy a připravit se na snad lepší budoucnost. Jde o společnost Magic lab s věcným
vkladem 180 000 Kč, Soundsquare s věcným vkladem 92 000 Kč, blíže neuvedení gripáci s vkladem 
70 000 Kč a samotnou žádající společnost Negativ s finančním vkladem ve výši 350 000 Kč.

    Česká televize zatím neprokazatelně má snad kapacitně vložit 160 000 Kč a na Fond pak zbývá 
    750 000 Kč.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Strategie v oblasti výroby je poměrně jasná. Jedná se o čtyři ND v příštích měsících a následnou 

postprodukci. 
– V otázce distribuce se opírá o LOI od společnosti Aerofilms, která by ráda navázala na úspěch 

předchozích dokumentárních filmů autora. Dále se pak počítá s uplatněním na nově vznikající 
distribuční ON-LINE platformě ČT.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit žadatelky a vlastně všech spolupracovníků je nepochybně dostatečný pro tento typ filmu. Výjimku

pak bohužel představuje samotný autor a režisér, což je dle mého názoru na textu znát.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kšeft

Evidenční číslo projektu 4492-2021

Název žadatele Negativ s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 26. 2. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt režiséra a autora scénáře Šimona Šafránka z bezprostřední a otevřené perspektivy zachycuje svět 

současných teenagerů z periferního prostředí. Jeho omezené možnosti překračují iluze, které vnášejí do 

nenaplňující každodennosti podněcující energii neurčitých příslibů revolty a úniku, stejně jako potenciál 

spontánních proměn spjatých s dosud neukotvenými postoji nezralého věku. Na malé ploše jednoho 

obyčejného dne a v minimalistickém ději se spíše podpovrchovou dynamikou dokáže Šafránek přesvědčivě 

vyjádřit reakce mladých protagonistů na řetězec očekávání a všedních deziluzí. Finalizace scénáře za 

podpory příhodně zvoleného dramaturga již stojí jen na drobných detailech a náznacích, které by zcela 

jasně vyjádřený autorský záměr v rámci jednotlivých situací prohloubily a umocnily prožitek vnímavějšího 

diváka. Přístup ke ztvárnění tématu vnímám vzhledem k distribučním možnostem jako hodnotný právě proto, 

že citlivě a bez cizorodého nadhledu zachycuje situace, s nimiž se současný teenager snadno ztotožní, a 

přitom pracuje s nenásilným prohlubujícím podtextem generačního pocitu podnětným pro festivalové 

publikum. Jistý provokativní rozměr může mít snímek pro starší generaci vzhledem k zachycení hodnotové 

rozkolísanosti a cynismu mladých, k níž se však přistupuje jako k přirozené součásti jejich malých zápasů 

s životem. 

Projekt má v případě podpory SFKMG velkou šanci na realizaci, již nyní má zajištěno nefinanční plnění a 

v podstatě by zbýval jen vstup ČT, jejíž zapojení se zdá být vzhledem k současnému zaměření na nové 

formáty pravděpodobný. Realizace se může opřít o již sestavený kvalitní tvůrčí tým, jenž dobře vyhovuje 

velmi konkrétní režisérově představě o stylistickém pojetí (zejména důraz na svébytnou hudební dramaturgii 

a na střih budující vyprávění spíše na citlivě postihovaném vnitřním napětí, než na dějové kontinuitě). 

I díky silnému zázemí projektu ve společnosti Negativ nepochybuji o tom, že se v případě podpory SFKMG 

podaří úspěšně naplnit všechny předpoklady. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

V minulé výzvě pro krátkometrážní filmy jsem shodou okolností posuzoval tematicky podobný projekt Young 

Michal (současní teenageři na maloměstě toužící po úniku, trap jako odraz jejich světa). Přesto snímky 

značně odlišuje přístup jejich autorů. Young Michal je situační komedie s jasným dějovým obloukem, mladý 

hrdina v ní je podroben ironické životní lekci, autentické prostředí prostupuje dějová nadsázka. Kšeft se 

výrazněji drží bezprostředního ztvárnění autentické zkušenosti, je méně explicitně traktovaným výřezem 

z všedního života teenagerů (vč. zasazení děje do obyčejného provinčního města neodpovídajícího 

stereotypům sudetského západákova) a stojí spíše na drobných náznacích než na dějové dynamice. Jde o 

počin předpokládající vnímavější recepci a také citlivější režijní uchopení. Explikace režiséra velmi dobře 

vystihuje cestu, jak dosáhnout vnitřní dynamiky v podloží všedních situací, a výstižně ji napojuje na prožitek 

dospívajících (hledání sebe sama odrážející se v hodnotově nepodložené fluidnosti vztahů, důraz na 

dychtivá očekávání, která končí drobnými deziluzemi). Jasně vymezené předpoklady o působících 

podtextech děje stále ještě přesahují podněty v samotném scénáři, z explikace dramaturga však vyplývá 

uvědomovaná potřeba dalšího cizelování před samotnou realizací. Z mého pohledu by si zasloužila 

přesnější ukotvení především situace s postavou Teplákyho, v podstatě se však na půdorysu 15 minut daří 

s přesvědčivou úsporností zachycovat přenášení vztahové „váhy“ mezi obratně profilovanými protagonisty. 

Výrazně nápomocné budou i konkrétně popsané stylistické volby zohledňující výrazy či obrazové 

akcentování postav, empaticky se na ně napojující skrze evokovanou energii konvenující s klíčovým 

pocitem „být na dosah něčeho velkého“. Už nyní si lze díky moodboardu úzce navázanému na režijní 

explikaci velmi dobře představit přesvědčivé tvůrčí naplňování jasné představy o výsledku. O doplnění 

náladového působení příhodnou hudební dramaturgií nelze mít pochybnosti díky angažmá M. Přikryla, jenž 

sestavil působivý soundtrack k Šafránkovu dokumentu King Skate. 

 

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

    Pro Šimona Šafránka je projekt vhodným přesunem na pole hrané tvorby a drží si vazby s jeho předchozí 

dokumentární tvorbou – ať už jde o důraz na pronikání autenticky všední svrchní vrstvou, napojení na 

energii prožitku mladé generace (King Skate) či o akcentování specifické hudební složky díla. Tvůrčí tým 

bude pro něj výraznou oporou – podařilo se získat zkušené tvůrce přizvané díky dlouhodobější 

spolupráci s významným producentem, střihač Šimon Hájek se podílel na obou režisérových 

celovečerních dokumentech, dramaturg Karel Spěšný je pro krátkometrážní snímek tou nejlepší volbou a 

z jeho explikace je jasné, že záměru režiséra dokonale rozumí a dokáže jej precizovat. Kameramanka 

Jana Hojdová má za sebou především spolupráci na studentských filmech, nejvýrazněji s režisérem 

Šimonem Holým, s nímž loni natočila jeho režisérský debut. Klíčový casting mladých představitelů je v 

dobrých rukou Máji Hamplové. 

 

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

Všední svět současné mládeže zůstává domácí kinematografií a televizní tvorbou dlouhodobě opomíjen, 

citelně chybí bezprostřední generační obrazy přesahující její vlastní participaci na poli audiovizuální 

tvorby (vlogy apod.). Proto jsou projekty jako Kšeft či zmíněný Young Michal cenné, i co se týče jejich 

rozdílných přístupů ke stejnému tématu a potenciálu oslovit i vrstevníky hrdinů jako cílovou skupinu (v 

tomto případě především nehodnotícím ztvárněním jejich běžné zkušenosti s přidanou hodnotou energie 

prostupující jejich každodenními pokusy naplnit vlastní iluzivní očekávání). V tomto případě je velmi 
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důležitá strategie, jež by film k této divácké skupině dosažitelné mimo klasickou distribuci dostala. Ta 

zatím není dostatečně konkrétní, nicméně pozitivní je snaha ji předběžně zajistit navázáním spolupráce 

se společností Aerofilms (přesahující i do online prostředí) a započetím jednání s ČT o spolupráci, kterou 

otevírá její nově vyvíjená on-line platforma. V zahraničí je naopak téma dospívající mládeže výrazně 

vytěžováno a prosadit se na festivalovém poli nebude lehké – patrná lokální specifičnost však může 

pomoci a organické propojování banální všednosti s vnitřní dynamikou prostřednictvím podtextových 

podnětů jde rovněž festivalové distribuci naproti – deklarovaný předběžný zájem o projekt ze strany 

Prague short film festivalu díky absolvovanému workshopu je pozitivním příslibem. 

 

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

znaků) 

Projekt je vybaven všemi potřebnými přílohami, nenarazil jsem na žádné protichůdné údaje a žádost 

jsem mohl bez problémů posoudit. Producentce z přední filmové společnosti se podařilo předběžně 

zajistit nefinanční plnění pro postprodukci i distribuční možnosti, předpokládaná podpora ČT hledající 

nyní obsah pro svou novou online platformu vypadá nadějně především díky cílové skupině projektu. 

Rozpočet působí přiměřeně a díky jednotkovému rozpisu je transparentní. Realizační zajištění je zatím 

částečné – casting a hledání lokací se plánuje až po schválení podpory, nepochybuji, že do 

předpokládaného natáčení v srpnu tvůrci obojí zvládnou, zejména u lokací vzhledem k několika typickým 

prostorům českých provinčních měst neočekávám komplikace. Celkově nevidím zásadnější překážku, jež 

by projektu v případě podpory ze strany SFKMG stála v cestě. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Kšeft

Evidenční číslo projektu 4492-2021

Název žadatele Negativ s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 1. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Režisér (a autor scénáře) Šimon Šafránek chce ve svém krátkometrážních hraném debutu vyprávět o 

dnešní mladé generaci bez romantizování a příkras, ale také bez souzení. To se mu vcelku daří - 

postihuje atmosféru nudy, má dobře odpozorovanou mluvu dnešních mladých lidí. Jeho postavám ale 

chybí originálnější rozměr. Lze také chápat autorskou snahu o popření příběhu. Antipříběh jednoho 

odpoledne ale vyznívá do ztracena. Na jednu stranu je sympatické, že autor nechce moralizovat, 

otázkou ovšem je, jak máme přijmout „hodnotový svět“ jeho hrdinů, pro které nejsou drogy (a ne jen ty 

lehčí) nebo krádež žádným morálním problémem. Zdá se, že jedním z témat by měl být také rozdíl 

mezi vesnicí a městem, kam hrdinové vyrazí za dobrodružstvím. Tento rozdíl není ale v popisu 

prostředí ani i v charakterech postav nijak reflektován. Podobně nedotaženě působí i setkání dvou 

rozdílných kultur (Češi – Vietnamci). Možná, že autor ty rozdíly vidí a jen se mu je nepovedlo do 

scénáře a svých postav dostat. 

Původně filmový publicista Šafránek natočil vedle kratších prací také dva celovečerní dokumenty. 

S některými členy tvůrčího týmu, jenž je většinou složen z mladých, ale již poměrně zkušených 

profesionálů režisér už spolupracoval. Žadatelem je etablovaná produkční společnost. Rozpočet je 

adekvátní, financování je založeno na více zdrojích, ale například zmiňovaná ČT není potvrzena. 

Marketingová a distribuční strategie jsou popsány jen stručně, pozitivem je, že projekt má už 

potvrzeného distributora.  

Autor se hlásí k současným trendům autorského filmu a netají inspiraci nezávislými americkými filmy.  

K úspěchu na mezinárodních festivalech ale snímku chybí více originality. Celý projekt působí v jistém 

smyslu spíš jako školní cvičení, ve kterém si chce autor vyzkoušet postupy hrané režie. I krátký film ale 

může a měl by být díky své výpovědi a výsledné katarzi komplexním dílem. Snaha o jakýsi český 

„indie“ film je sympatická, celý koncept ale není ještě dostatečně dotažen do stadia, kdy by měl projekt 

vstoupit do výroby.  

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

 

Sedmnáctiletý Vencl jede z vesnice do města. Máma jej posílá za babičkou, aby jí odnesl čerstvá 

vejce. Při této příležitosti se chystá provést malý „kšeft“ - ukrást na parkovišti zrcátko do Volva, za 

které mu bratranec automechanik zaplatí. K Venclovi se připojí dva jeho vrstevníci: gymnazistka Anet 

a Bejk, spolužák z učňáku. Na periferním sídlišti se trojice seznámí s dívkou Kris, dcerou 

vietnamského obchodníka, která musí tvrdnout v tátově večerce. Zrcátko se jim sice povede ukrást, 

bratranec ale o něj už nemá zájem. Ani mejdan, na který mířila Anet, se nekoná. Tak alespoň 

ukradnou ve večerce dvě láhve vína. Ve Venclovi se ale něco hne, chce je vrátit, Kris je to ale jedno. 

Uteče z obchodu a volá Vencla na večírek s jejími kamarády.  

Režisér Šimon Šafránek chce ve svém krátkometrážních hraném debutu vyprávět o dnešní mladé 

generaci bez romantizování a příkras, ale také bez souzení. To se mu vcelku daří - postihuje 

atmosféru nudy, povalování se v šedé průměrnosti. Autor má dobře odpozorovanou mluvu dnešních 

mladých lidí, jeho postavám ale chybí originálnější rozměr, něco, čím by nás mohli zaujmout. Lze také 

chápat autorskou snahu o popření příběhu a jakéhokoliv dramatického vyprávění. Antipříběh jednoho 

odpoledne ale vyznívá do ztracena – nemusí se v něm stát nic dramatického, ale divák by měl mít 

pocit, že pod povrchem k něčemu došlo, že mu film něco sdělil. Na jednu stranu je sympatické, že 

autor nechce moralizovat, otázkou ovšem je, jak máme přijmout „hodnotový svět“ jeho hrdinů, pro 

které nejsou drogy (a ne jen ty lehčí) nebo krádež žádným morálním problémem. Zdá se, že jedním 

z témat by měl být také rozdíl mezi vesnicí a městem, kam hrdinové vyrazí za dobrodružstvím. Tento 

rozdíl není ale v popisu prostředí ani i v charakterech postav nijak reflektován. Podobně nedotaženě 

působí i setkání dvou rozdílných kultur (Češi – Vietnamci). Možná, že autor ty rozdíly vidí a jen se mu 

je nepovedlo do scénáře a svých postav dostat. 

 

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

Hlavní osobností projektu je režisér Šimon Šafránek, jenž je také autorem scénáře. Původně filmový 

publicista natočil jako režisér vedle kratších dokumentárních prací a videoklipů také dva celovečerní 

dokumenty, Meky a King Skate. Posun k hrané režii je přirozeným pokračováním, otázkou ale je, zda 

by nebylo lepší, kdyby pracoval v tandemu se scenáristou. S některými členy tvůrčího týmu, jenž je 

většinou složen z mladých, ale již poměrně zkušených profesionálů (architekt, střihač, zvukař) režisér 

už spolupracoval. Nejméně zkušený se v tomto směru jeví být kameraman (vlastně kameramanka 

Jana Hojdová), přitom zrovna o tuto profesi by se v hrané režii debutující režisér potřeboval opřít. 

Největší úskalí vidí žadatel v oblasti hereckého obsazení. Ke castingu, jenž je pro projekt klíčový – 

zejména co se týče obsazení teenagerů v hlavních rolích - zatím nedošlo, žadatel chce ale 

oslovit castingovou režisérkou Maju Hamplovou. 

 

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

znaků) 

Autor se netají inspirací současnými nezávislými americkými filmy, popisujícími mladou generaci 

otevřeně, bez jakékoliv idealizace, ale zároveň také bez odsuzování. Svou poetikou se hlásí k jistým 

současným trendům autorského filmu, k úspěchu na mezinárodních festivalech ale snímku chybí více 

originality. Celý projekt tak to působí spíš jako jisté školní cvičení, ve kterém si chce jeho autor  
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vyzkoušet postupy hrané režie. I krátký film by měl být ale ve své výpovědi a výsledné katarzi 

komplexním dílem. 

 

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

1000 znaků) 

Žadatelem je zkušená společnost Negativ. Žádost je úplná a srozumitelná. Nicméně některé aktivity, 

například marketingová a distribuční strategie, jsou popsány jen stručně, jakoby si byl žadatel vědom, 

že s krátkým filmem se toho moc dokázat nedá a dopředu rezignoval. Cílová skupina je 

charakterizována jen povšechně, dozvídáme se pouze, že projekt chce oslovit „spíše mladé 

publikum“. Ambicí je uvést film na Festivalu krátkých filmů Praha v lednu 2022, na jehož workshopu 

byl projekt vyvíjen. Z hlediska celkového harmonogramu je tento termín akceptovatelný. Pozitivem je, 

že projekt má už potvrzeného distributora, Aerofilms, s kterým chce žadatel další strategii doladit.   

Rozpočet je adekvátní, některé honoráře jsou skromné, ale vzhledem k charakteru filmu – 

krátkometrážní debut – odpovídající. Vedle vysokého vkladu samotného žadatele jsou potvrzeny také 

finanční vstupy obrazového i zvukového postprodukčního studia. Finanční strategie zahrnuje také 

vstup České televize, žádné LOI ale není připojeno a žadatel se ani nezmiňuje, s kým je v tomto 

směru v jednání. Požadovaná podpora SFK ve výši 750 000 Kč tvoří 42% rozpočtu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Poslední dotaz

Evidenční číslo projektu 4495 - 2021

Název žadatele Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu 2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Luboš Vála 

Datum vyhotovení 28.2.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

    
 
 
Žadatel, společnost Frame Films s.r.o., předložil materiály, které podrobně představují důvody a 
stav přípravy krátkometrážního filmu se zajímavou tématikou.  
 
Celkově lze okomentovat postupy jako přístup, kdy jsou tvůrci vedeni snahou o realizaci za velmi 
skromných podmínek. 
 
 
 Je dobře zpracována strategie marketingu a uvádění díla v jednotlivých oblastech. 
 
Projekt je zajištěn Opční smlouvou, a to je jediné slabé místo, které je popsáno v podrobné části. 
Je to však bod, který je podmínkou pro pokračování v projednávání podpory. 
 
 
Doporučuji s podmínkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji s podmínkou 

 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 po formální stránce zpracována odpovědně a údaje v ní uvedené korespondují 
s materiály přiloženými k žádosti. 
 
Zajištění projektu po právní stránce přístupu k literárnímu scénáři, je platné pro tuto chvíli. 
Je na rozhodnutí Rady, zda-li tento stav je dostatečný. Jsem přesvědčen, že pro posílení kvality 
předložené Opční smlouvy je nutno ji doplnit o specifikaci typu licencí, které Nositel práv 
postupuje Producentovi v případě uzavření Smlouvy o vytvoření díla audiovizuálně užitého – díla 
literárního, o udělení svolení a poskytnutí výhradní licence k jejich užití, na základě které získá 
Producent právo zahájit natáčení a poté realizovat distribuci, a to formou přiložení návrhu této 
Smlouvy a nebo dodatku k Opční smlouvě, který bude obsahovat Licenční odstavec, ve kterém 
budou uvedeny všechny postoupené licence.  
 
 

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

    Rozpočet 
 
     Rozpočet je sestaven na základě harmonogramu, který stanovuje velmi omezený počet dní na 

přípravu a natáčení.  
    Jde o situaci, kdy většina nákladů je stanovena jako paušál, což činí tento rozpočet 

netransparentní. Je to však o jediná možná cesta, jak nastavit výrobu tohoto 
krátkometrážního filmu.  

     Položky, které u takto zvoleného postupu jsou nejasné, jsou doplněny v komentáři 
k rozpočtu.  

 
     Výše nákladů je poplatná omezené době příprav a výroby a reaguje na vybrané prostředí. 

Herecké honoráře jsou stanoveny přijatelně.  
 
    Finanční plán. 

- Finanční plán pokrývá částku uvedenou v rozpočtu. 
 

- Část Finančního plánu, která je dána zajištěním žadatele dle DEAL mema je o 500,- Kč 
nižší. 
 
 

- Obecně nejsou u položek Věcný vklad uvedeny zařízení z majetku subjektů a jejich ceny 
obvyklé, které vstupují do procesu výroby. Je možné, že jde o záměnu se službami, ale to 
je Finanční vklad. 
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U položky 3.2. není doložena výše příspěvku od společností Bystrouška a Cinematic, a to 
ani jako příslib tak, aby pokrýval částku 33 000,- která je daná rozdílem mezi závazkem 
pana Holého a celkovou částkou. Je deklarováno, že obě společnosti mají zájem vstoupit 
do výroby projektu. 

 
 

- položky 3.1 a 3.2 obsahují vstup pana Holého ve výši 109 000,- Kč dle deal mema. 
V rozpočtu je uvedeno několik položek, které při srovnání s popisem projektu 
představují pracovní a umělecký vstup pana Holého. Výše těchto položek je 51 000,- Kč. 
Při porovnání s celkovou částkou vstupu 109 000,- Kč je rozdíl 58 000- na rozdíl od 
uvedené částky 48 000,- Kč 

-  
- vstup společnosti Panavision je doložen písemným potvrzením. 

 
S vyjímkou rozdílu 500,- Kč u společnosti Frame jde o body, které je možno vysvětlit 
v dalším průběhu projednávání žádosti. 
Předložený plán je jako celek realistický ve vztahu k předloženému harmonogramu. 
Výše podpory je přijatelná pro tento typ projektu.   

 
 
 
 

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

Marketingová strategie je podrobně popsána v popisu projektu a dává představu o exploataci 
práv tohoto, dějově zajímavého projektu. 
 
 
U producentské strategie není v souladu deklarování 1 den zkoušek a počet komparsodní. 
Předpokládám, že jde o 15 osob hraných epizod.  
 
Scénář ukazuje děj, který je rozprostřen mezi herce a kompars, a tak vzniká otázka 
přítomnosti komparzu na zkoušce. 
 
Druhá připomínka je vztažena na scénář a počet FD.  Scénář je na cca 11 stránek hraného 
děje.  V žádosti je podrobně popsán proces natáčení a scénář je napsán se snahou o co 
nejjednodušší nasazení technických prostředků, přesto se mi zdá 5 4/8 stránky na den jako 
velmi náročný cíl. 
 

 
 

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

– Předložená žádost na tento projekt odpovídá historii společnosti a je v silách společnosti tento 
projekt realizovat 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Poslední dotaz 

Evidenční číslo projektu 4495-2021 

Název žadatele Frame Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-2-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 3.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Tiskovka, čili jak se dnes „světově“ říká tiskový brífink, viděná jako pohřeb a pohřeb viděný jako tiskovka, to je 

docela vtipný koncept této dokonce jen dvanáctiminutové etudy. Když přidáme, že se jedná o tiskovku / 

pohřeb ve jménu hudební celebrity, kdy se vyjevuje skrytá tvář někoho, jehož veřejný profil byl léta 

cílevědomě mediálně zkreslován, jsme na stopě výstižné filmové reminiscence na veřejné stereotypy naší 

doby.  

 

Mohli jsme si to uvědomit při nedávných odchodech některých mediálních hvězd, které byly a jsou 

doprovázeny pozoruhodně pokryteckou veřejnou reflexí, jež rychle přechází od uslzené piety k 

nemilosrdnému pitvání soukromí a seriálovému objevování skrytých poklesků a skandálů. Pitomost a 

neurvalost mediální má však paralelu v pokrytectví samotných stars, které jsou někdy schopné pro svůj 

mediální obraz doslova zapřít nos mezi očima.  

 

Právě mravní demaskování takové existence svědectvími nejbližších, kteří při tiskovce odstaví novináře a 

promění ji v poslední rozloučení plné výčitek, je pointou látky. Ta je při tom traktována za pomoci specificky 

zvolených kamerových postupů tak, aby se od realistického začátku proměnila v souladu s divákovým 

prohlédnutím toho, čeho je vlastně svědkem, v hypnotickou hyperbolu trapně vyprázdněného světa.  

 

Projekt není nic víc než tragigroteskní  filmová anekdota, ve své lapidárnosti má však šanci artikulovat cosi 

podstatného ze slepých uliček naší doby. V dřívějších dobách by to byl klasický předfilm, zábavně diváka 

vedoucí k zamyšlení a sebereflexi. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Projekt je postaven na použití exkluzivního kamerového postupu, který není ani ve světové kinematografii 

nijak hojně využíván, tady má však zřejmě své opodstatnění. Má simulovat stupňující se mysteriózní 

atmosféru epizody, která chce od realistického začátku vyvolávat nejistotu v tom, čeho je vlastně divák 

svědkem, a vizuálně tak sugerovat blížící se pointu.  

 

Nejsem si úplně jist funkčností tak mnohonásobné aplikace dolly zoomu, ale zdá se, že autor spolu s 

kameramankou má jeho použití dobře promyšlené, a to právě v kontradikci s profánností promluv jednajících 

postav. Je to kontradikce diváka zprvu znejisťující, později však jeho pozornost soustřeďující především na 

tváře aktérů a detailně personifikující jejich vztah k člověku, který je v centru pozornosti svolané akce. Tou je 

domnělá tiskovka, která se ovšem na konci vyjeví jako pohřeb, a tak se v samém rozuzlení epizody 

demaskuje mediální pokrytectví, které opravdu chce jít až za hrob. Tady se i formální prostředky, včetně 

ruchů, vyjeví jakou souladné s tématem mediálního mystifikátorství, které tu náhle praská jako umělá 

bublina.  

 

Soudím, že projekt je ve všech podstatných složkách náležitě připraven k realizaci, dotýká se eticky 

exponovaného problému a používá pro jeho ztvárnění nevšední výrazové prostředky. A splňuje při tom 

zároveň beze zbytku všechna tři kritéria výzvy. 

 

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

 

Projekt vychází z intenzivního autorského vkladu Šimona Holého jako scenáristy, režiséra a hudebního 

skladatele a je také do jisté míry pokračováním v cestě jeho studentských filmů. Na jeho zájem o mezní 

mezilidské situace upozorňuje dramaturgická explikace Terezy Novákové, i když v tomto případě ve svém 

výkladu poněkud převrací významové akcenty látky, než jak bych je viděl já. Ale možná právě ve 

víceznačnosti situací tkví také přitažlivost látky. Její obrazová stylizace je v rukou kameramanky Jany 

Hojdové, která má stejně jako režisér zkušenost jen s kratšími formáty, ambicióznost obrazového pojetí 

tohoto projektu je však dobrou školou pro všechny. Téma se může stát prubířským kamenem dalšího 

směřování všech zúčastněných. 
 

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

 

Do látky se promítají mediální strategie příznačné pro prostředí svobodného světa, ale je jasné, že s 

podobným pokrytectvím v životě soukromém i veřejném dokázaly pracovat už hvězdičky předlistopadové. 

Politické konotace takového jednání zřejmě dnešní mladá generace už příliš nevnímá, zato pro ni hrají stejně 

důležitou roli otázky sexuální orientace a gendru. To je evidentně v režimu celosvětového směřování, takže 

lze očekávat, že film může vzbudit zájem u předpokládaného publika nejen u nás, aniž by ovšem ztratil 

schopnost všeobecného etického přesahu a apelu. 

 

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

znaků) 

 

Žadatel má za sebou jen krátké období činnosti a nemnoho realizovaných projektů, nicméně i z nich je znát 

snaha o nekomerčně zaměřenou a společensky angažovanou tvorbu dokumentární, hranou i animovanou. 

Zakládá si na originálním autorském přístupu, výpovědi, která přesně a objektivně pozoruje, nemanipuluje, 

nezapírá ale zároveň osobní názor. Důraz je kladen na rozmanitost látek v jednotě kontinuální tvorby 

konkrétních tvůrců i na kooperaci konvenujících si týmů. To je podle všeho případ i tohoto projektu, na který 

je žádost podávána už podruhé. V mezidobí došlo ke zredukování stopáže o 3 minuty, naopak vzrostl 

rozpočet, který ale žadatel zdůvodňuje nároky na kamerovou techniku. Vidím v tom  výsledek zodpovědného 

zvážení hladkého průběhu vlastní realizace filmu, který je naplánován na 1 den zkoušek a 2 dny vlastního 

natáčení. Žadatel je evidentně na základě dosavadních příprav schopen projekt úspěšně realizovat ve 

smyslu zaměření této výzvy. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Osmý den

Evidenční číslo projektu 4498-2021

Název žadatele Perfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 05.03.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Perfilm s.r.o. žádá o podporu výroby krátkometrážního filmu pod názvem Osmý den. 

Jedná se především o bakalářským film studenta Katedry režie FAMU Petra Pylypčuka, který realizuje na 

základě povinností praktické výuky na umělecké škole.  

 

Má se jednat od dvaceti pěti minutový „coming of age story“ z prostředí blíže nespecifikované sekty.  

 

Film má být realizovaný v průběhu tohoto srpna v rámci plánovaných osmi natáčecích dnů. Žadatel počítá ve 

své strategii uvedení filmu v rámci distribučního okruhu festivalových sekcí krátkých filmů a realisticky zmiňuje 

další potenciality už jistější exploatace krátkého filmu na připravované VOD platformě školy, která je 

významným koproducentem snímku. Dále kalkuluje s unikátními projekcemi ve veřejném prostoru ve spojení 

s jinými krátkými filmy ve spolupráci s neziskovou organizací Krutón.  

 

Financování projektu je nastaveno na téměř 50 % vstupu věcného a finančního plnění Studia FAMU, dále pak 

věcném vstupu postprodukčního studia. Vzhledem k aktuálním změnám v harmonogramech díky pandemické 

situaci je už nejistá podpora nadačního fondu FILMTALENT Zlín, jehož rozhodování bude probíhat až na 

podzim, kdy už má film natočený. 

 

Vzhledem k předloženému scénáři si lze představit, že by počet natáčecích dnů mohl být nižší. Také 

v rozpočtu je až neúměrně kalkulovaná položky spojené s ubytováním a cestovními náklady. Rozpočet je 

v žádosti prezentován jako ten nejideálnější koncept postihující všechny potenciality řešení realizace výroby. 

Žadatel by se však měl rozhodnout jen pro jednu z nich a to by pak vedlo ke snížení výše nákladů.  

 

Projekt doporučuji podpořit, nicméně díky výše uvedeným důvodům navrhuji podpořit projekt sníženou 

částkou ve výši 200.000,-ani. Nemělo by tímto dojít ke snížení produkční hodnoty snímky a podmínkám pro 

adekvátní uměleckou realizaci.  

 

Také za určitý nedostatek žádosti považuji absenci bližšího nástinu hereckého obsazení. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost je podána kompletní a srozumitelná. Adekvátně jsou doloženy potvrzené zdroje financování. Je 

zjevné, že mladá produkční společnost má už jistou zkušenost v tomto grantovém servisu pro audiovizuální 

díla svých spolustudujících vrstevníků. Za nedostatky žádosti považuji chybějící představení, nástin 

zamýšleného hereckého obsazení a domnívám, se že by rozpočet nákladů potřebných pro realizaci měl být 

nižší. 

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

 

Domnívám se, výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech filmu je neopodstatněná. 

Rozpočet je koncipován až příliš idealisticky a snaží se zahrnout všechny možné potenciality vyplívající z 

možností scénáře. Producent by však měl zvolit jednu z těchto potencialit v rámci realizace, např. vhodnou a 

dostupnou lokací odpovídající samozřejmě uměleckému záměru nicméně také ekonomizující náklady filmu, 

protože částky předloženého rozpočtu týkající se cestovních nákladů a ubytování jsou příliš vysoké. Obdobně 

lze revidovat i výše počtu natáčecích dnů. Opět si lze představit vzhledem ke scénáři nižší počet natáčecích 

dnů, což opět jasně signalizuje snížení rozpočtu. Také je uváděno, že všichni členové výrobního štábu 

v umělecky vedoucích pozicích jsou studenti, kteří na projektu pracují bezúplatně, především v rámci plnění 

svých studijních povinností ale také to berou jako investici do své budoucí profesní kariéry, což je 

pochopitelné, neboť se jedná především o praktickou výuku na umělecké škole, a tak moc nerozumím např. 

honoráři pro dramaturga, který je také studentem, sic doktorandského studia. Dokážu si proto představit 

poloviční výši dotace od Státního fondu kinematografie, aniž by došlo k narušení adekvátních podmínek pro 

úspěšnou uměleckou realizaci projektu. 

 

 

 

 

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

 

Producentská marketingová a distribuční strategie odpovídá tomuto typu projektu, tedy uměleckému filmu 

filmové školy s hypotetickým potenciálem festivalovému uvedení a realistickému uvedení na připravované 

VOD platformě jednoho z výrobců filmu (školy), a pak ve spolupráci s neziskovou organizací, která bude 

realizovat několik projekcí v rámci celovečerního pásma krátkých filmů mimo kino. Otázka opodstatněnosti 

lokální kinodistribuce je spekulativní a nerealistická. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Produkční společnost Perfilm s.r.o. byla založena na podzim 2018. Společnost se věnuje aktuálně 

koprodukování školních audiovizuálních děl svých vrstevníků.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu OSMÝ DEN

Evidenční číslo projektu 4498-2021

Název žadatele Perfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Maria Procházková 

Datum vyhotovení 5. 3. 2021 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Autorský krátký hraný film studenta režie FAMU Petra Pylypčuka Osmý den se soustředí na specifické 

období dospívání, zahrnující vzpouru proti autoritě i hledání vlastní cesty, hlasu, odvahy… Pocity mladé 

hrdinky Anny vygradují během jednoho víkendového setkání náboženské skupiny uprostřed lyrické přírody.  

Zdánlivě žádné velké drama citlivě pracuje s prostředím, detaily, emocemi. 

A právě subtilní přístup k tématu a jeho uchopení vnímám jako jednu z hlavních silných stránek projektu.  

Oceňuji a jednoznačně podporuji výběr tématu, protože příběhů dotýkajících se dospívání vzniká v naší 

kinematografii čím dál méně, přestože jejich potřeba rozhodně neklesá. V kombinaci s tematikou 

náboženských společenství jde o téma pro mnohé odtažité. Může se zdát, že na ploše krátkého filmu nelze 

tak obsáhlé táma dostatečně uchopit, že se ho lze jen letmo dotknout, ale právě tento dotek je zde 

autorským záměrem, divák dostane příležitost být přítomen důležité situaci, která ovlivní další životní 

směřování minimálně jedné postavy.  

 

V tandemu režisér-kameramanka (Helena Fikerová, studentka kamery FAMU) vzniklo už několik výtvarně, 

vizuálně a emočně zajímavých krátkých filmů, které hned nevyprchají. Jsem zvědavá na tento.  

 

Projekt je velmi pečlivě připraven k realizaci, počítá i s variantami možných komplikací během realizace 

(vlivem vnějších zásahů - počasí, epidemiologická situace). 

Energie a nasazení tvůrčího týmu je cítit nejen z dodaných materiálů (včetně referenční ukázky), ale 

potvrzuje ji i fakt, že celý hlavní umělecký štáb bude pracovat bez nároku na honorář.  

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

Téma náboženské komunity je pro režiséra osobní téma, týká se jeho širší rodiny, a i hlavní hrdinka 

filmového příběhu má předobraz v režisérově sestřenici. I z popisu příprav filmu je patrné podrobnější 

nepodceněné seznámení s tématem, a proto také jeho zpracování na krátké ploše filmu (plánovaných 20-

25 min) nepůsobí zjednodušeně, ale jde o pečlivý výběr reprezentující situace. 

 

Plánované obsazení neherci by mělo posílit dokumentární podtón, který si režisér představuje v jinak velmi 

promyšleném tvaru a formě. Věřím, že to bude fungovat stejně jako další kontrasty (ticho a křik, poklid 

přírody a vnitřní vzdor). 

 

Děj je čitelný a srozumitelný, nepatrné výhrady mám k některým dialogům, ale k tomu své napsal i 

dramaturg projektu Michal Böhm v explikaci. Natáčení je plánováno na začátek srpna, takže na pilování 

detailů je ještě prostor.  

 

Musím se ještě jednou vrátit k tvůrčímu spojení s výraznou kameramankou Helenou Fikerovou. Ostatně už 

poskytnuté ukázky jejich spolupráce jsou zpětně logickou přípravou na tento film. Mají výraznou atmosféru 

a čisté výtvarné zpracování, citlivou umírněně efektní kameru, všimnete si i zvuku a střihu. 

 

Z předložených podkladů (především ukázka a moodboard) je dobře představitelná atmosféra, ke které 

autoři směřují a pohybuje se mezi dramatem a romancí s výraznými prvky lyriky. Jde sice o studentský 

(bakalářský) film, ale z materiálů je patrná zdravá sebejistota tvůrců i jejich jasná vize. 

 

Projekt velmi dobře naplňuje kritéria a cíle výzvy - jde o projekt startující filmařské generace, která se nebojí 

opomíjených žánrů a kontroverzních témat. Filmeček má potenciál být vidět i v mezinárodní konkurenci. 

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

Jde o “školní” film, většina tvůrců jsou stále studenti FAMU a pro většinu jde o bakalářský film. 

Petr Pylypčuk - námět, scénář, režie - student FAMU, režie - 3. ročník 
Helena Fikerová - kamera - studentka FAMU, katedra kamery, 3. ročník 
Anna Žihlová - zvuk - studentka FAMU, katedra zvuku, magisterské studium + studio Soundsquere  
Kryštof Burda - producent - student FAMU, katedra produkce, 3. ročník 
Tomáš Pertold - producent - student FAMU, katedra produkce, magisterské studium 
Marek Mrkvička - hudební skladatel - student FAMU, režie - 3. ročník 
Michal Böhm - dramaturg - doktorand FAMU - střihač, spolupracoval na výrazných projektech Most!, 
Trpaslík, Chyby… 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Připravovaný film má rozhodně potenciál oslovit nejen mladé filmové publikum a to i za hranicemi. Jde o 

témata, která jsou srozumitelná i v jiných kulturách. Citlivý vizuálně působivý přístup může lehce ohladit 

hrany tématu pro někerého diváka komplikovaná a dostane se tak teoreticky k širšímu publiku. Vyprávění, i 

když jednoduché, není prvoplánové a rozhodně v něm lze hledat styčné momenty a prožitky i v jinak 

smýšlejících společenských komunitách. 

Minimum dialogů je ideální pro aglicky titulkované verze. 

 

Producent předpokládá kromě uvedení na festivalech a přehlídkách také návaznou distribuci VOD (v 

jednání). 

 

A ještě se vracím k žánru - lyrický přístup není pro současnou mladou generaci zrovna typický, o to větší 

může mít dopad a o to větší sílu pro diváka, který se s ním ztotožní. 

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

znaků) 

Film vzniká v koprodukci Perfilmu a FAMU (věcné i finanční plnění). 
 
Žadatel - Perfilm - je začínající filmová produkce zatím ještě studenta produkce FAMU Tomáše Pertolda, 
ale už je pilná, má umělecké ambice a objevují se první úspěchy (dokončené projekty). 
 
Všechny dodané informace a podklady jsou srozumitelné, přehledné a dostatečné. 
Harmonogram výroby je zcela realistický.  
 
Rozpočet je zcela přiměřený délce filmu a 8mi natáčecím dnům s ohledem na fakt, že většina štábu 
(producent, scénárista, režisér, kameramanka, zvukařka i její asistenti, střihač…) spolupracuje bez nároku 
na honorář.  
Většina zachovaných honorářů (hudba, masky, kostýmy) je na nejnižší hranici, ale to se dá u studentského 
filmu bez účasti hereckých osobností očekávat. 
 
Producent do filmu vkládá i vlastní finanční prostředky (doloženo). 
 
Bude podána žádost o podporu Nadačním fondem Film talent Zlín. 
 
Je domluveno věcné plnění od postprodukčního studia MagicLab (doloženo). 
 
Přes vše výše uvedené je příspěvěk fondu pro realizaci natáčení klíčový. 
 
Štáb i projekt jsou rozhodně připraveni. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu OSMÝ DEN

Evidenční číslo projektu 4498-2021

Název žadatele Perfilm s. r. o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková 

Datum vyhotovení 1. března 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Patnáctiletá Anna přijíždí s rodiči na podivný letní sraz náboženské sekty. Brzy  
se vyjeví napjaté vztahy mezi Annou a otcem, ale i podivný společenský řád v sektě, 
ve které je ženám přisouzena role posluhovačky a syn je největší požehnání. Anna 
se svým vrstevníkem Josefem utečou a zažijí iniciační den a noc. Nesmělý                     
a neúspěšný pokus o první sex, odvážný, ale neúspěšný pokus o útěk. Dobrovolný 
návrat a zařazení se zpět na své místo v sektě. Podvolení se?  
 

1. Hlavní silné stránky projektu: 
2.      Zajímavé a na malém prostoru plasticky zpracované téma sekty. 
3.      Atmosféra a autentičnost scénáře. 
4.       
5. Hlavní slabé stránky projektu: 
6.      Slabší stěžejní scéna konfliktu mezi oběma hrdiny. 
7.  
8. Konečné hodnocení: 
-      Osmý den je film, který je schopen na malé ploše velmi křehce odvyprávět příběh 

o životě v náboženských sektách, o prvním vážnějším vzdoru, vzpouře. Vzhledem    
k tomu, že se jedná o školní film a dá se tedy předpokládat, že se na scénáři může  
(a bude) dál pracovat, projekt doporučuji i v této fázi k realizaci.  

Udělení podpory                                                            Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

Hodnocená kritéria  

 



 

 

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

     Zajímavě minimalisticky odvyprávěný příběh – plynutí děje bez vnějších 
výrazných zvratů a akcí, jakési nedění, a přesto je cítit zvláštní napětí a nervozita.  
     S minimalními prostředky skrze náznaky je skěle vysvětleno fungování sekty, 
vztahy mezi členy, psychické i fyzické násilí. 
     Zamrzí spíše slabě (vzhledem k celku) zpracovaná scéna útěku 
protagonistů. Prvotní pocit osvobození (vykřikování sprostých slov) vyznívá ještě 
velmi hezky, euforicky, následná nervozita z toho jak dál, a strach z neznámého – to 
by si zasloužilo větší péči (zejména v dialozích, viz také dramaturgická explikace – 
příloha B5). Sexuální scéna působí spíše povinně. To, že útěk nakonec vzdá od 
začátku spíše se vezoucí Josef, se dá jaksi očekávat, Možná by byla zajímavější 
situace, kdy by útěk vzdala zprvu jasně dominantnější a sebevědomější Anna.  
 
     Velké plus je autorova osobní zkušennost s tímto problémem. Možná právě 
proto by se mohl pokusit o hlubší psychologickou sondu nedobrovolných členů 
sekty (dětí „věřících“ rodičů). Např. do subtilně a lyricky vyprávěného příběhu vložit 
kontrastní dokumentární mluvící hlavy „aktérů“? Tato poznámka je samozřejmě nad 
rámec smyslu expertní analýzy, demonstruje ale možnost natočit víc než film. 
Možnost posunout projekt k větší údernosti, angažovanosti. 
 
     Z dodaných materiálů (zejména příloha C1) je cítit jasná vizuální představa, cit 
pro atmosféru, vyprávění obrazem. 
 

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

     Dle rozpočtu je zjevné, že tvůrčí (převážně studentský) tým bude mít podporu  
profesionálních štábových profesí (tvůrci–studenti jsou nehonorovaní, profi štábové  
profese jsou honorované), což zajistí potřebný klid a servis na tvorbu.  
     Režisér je obklopen svými spolupracovníky, zejména napojení na kameramanku  
je u tohoto projektu velmi patrné a šťastné. 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Téma vzdoru (ať už mladického nebo vůči nějakému autoritařskému systému) je  
vždy žádoucí, zvláště daří-li se ho uchopit originálním způsobem (v případě tohoto  
projektu jde o jakousi křehkost, nedoslovnost, lyriku).  
     Látka svým tématem i plánovaným zpracováním má zahraniční přesah. 
 
 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné, srozumitelné, neobsahují rozpory         
a umožňují správně posoudit žádost.  
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii,    
viz velmi dobře formulovaný producentský záměr (příloha B1). 
     V přiložené Smlouvě o dílo a licenční smlouvě (příloha B8) v článku III (Odměna),  
bodu 1 je uvedena odměna autorovi za vytvoření AVD díla 0,- Kč, což ze zákona  
není možné (autorka EA během svých studií na FAMU pamatuje smlouvy                
za symbolickou 1,- Kč). 
     Ve smlouvě se objevuje klasický nešvar v čs. kinematografickém prostředí –  
délka trvání licence je stanovena na celou dobu trvání práv.  
     Diskutabilní je dohoda o autorově nepodílení se na případném dalším zisku  
(článek III, bod 2). V době nových možností (VOD platformy) a v okamžiku, kdy  
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pracuje za 0 Kč, byť se jedná o studentský film, je tento přístup opět vůči autorovi  
nespravedlivý. 
     Celkově je smlouva nevyvážená, výhodnější pro jednu stranu (producenta).  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Forest of the Crow

Evidenční číslo projektu 4502-2021

Název žadatele Mgr. Alexandr Pospěch

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 21. 2. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žadatel je současně autor námětu, scénáře, dramaturg, režisér, autor výtvarných návrhů a producent.  

Hloupý, naivní a hlavně zbytečný projekt, který si hraje na něco, čím opravdu není. Jaké je téma a o čem 

vlastně má být tento film? 25 minut běhá 6 maskovaných a po zuby ozbrojených chlapů převážně po lese 

z kouta do kouta, pro zvýšení atraktivity sebou vláčí dvě půvabné divy a hlavně permanentně po někom 

střílejí a divák se má třást strachy, protože nikdo neví kdo po kom a hlavně proč střílí.   

Žadatel evidentně nepochopil, že autor scénáře nemůže být sám sobě dramaturgem (alespoň v případě, kdy 

žádá fond o podporu). 

Záměrem natočit film v angličtině s českými titulky se žadatel navíc snaží dopředu zajistit svému projektu 

úspěch na mezinárodním poli a zdání světovosti na domácí scéně. 

Omlouvám se, ale silnou stránku projektu jsem nenašel, zato těch slabých je celá řada. 

Absence produkčního s alespoň nějakou zkušeností a odbornou znalostí ve fázi příprav je na projektu silně 

znát.  

Kvalita předloženého rozpočtu dokládá naprostou profesionální neznalost a to je, ve spojení s „hodnotou“ 

Producentského záměru, hlavním důvodem, proč nemohu tento projekt doporučit k udělení podpory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žadatel nesplnil podmínky fondu a scénář a posudek dramaturga předkládá v angličtině. (To, aby zdůraznil 

svůj mezinárodní rozměr.) Přesto si myslím, že poskytnuté informace umožňují správně posoudit žádost. 

(Je sice hezké, že žadatel ovládá podle svého názoru anglický jazyk „ekcellent“, ale mohl by se pokusit 

dohnat znalosti v rodném jazyku, např. „Natáčecí plány dále upravil Finský asistent režie“.) 

  

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

Rozpočet. 

Zásadním problémem předloženého rozpočtu jsou některé honoráře. (Švenkr - 1.500,- za den, ostřič totéž, 

skript totéž, mistr zvuku 2.500,- a další.) Natáčení podobného projektu bez postsynchronu pouze 

s kontaktem je nerealizovatelné a svědčí o nedostatku odborných znalostí. 

Který koproducent dostane honorář 20.000,-, když v žádosti ani ve finančním plánu není zmínka o nějakém 

koproducentovi.   

Jak může mít vedoucí produkce honorář za 8 dnů, když jenom vlastní natáčení je plánováno na 10 dnů? 

Proč má fotograf stejný honorář jako kameraman – 25.000,-?  

Bez kostymérek se pravděpodobně u tohoto projektu neobejdete. 

Bez maskérů u projektu, kdy osm herců potřebuje denně líčení a to takové, které v obraze nebude 

nesmyslně poskakovat, to také asi nepůjde. 

Postrádám v rozpočtu zbrojíře, protože alespoň v některých záběrech pro docílení reality, o které autor 

často mluví, bude nutno použít klasické slepé náboje.  

Jsou plánovány stavební úpravy lokací, ale žádný stavební dělník. 

Jednotlivé položky v dopravě nedávají dohromady smysl. 

Hudební skladatel má stejný honorář jako režisér a vyšší než kameraman a proč jsou v popisu projektu 

vedle sebe uvedeni dva autoři hudby: „Kompozitor“ a „hudební skladatel“? 

Co to je v nákladech tohoto projektu „drobný dlouhodobý majetek“ za 15,000,-? 

Finanční plán.  

Finanční plán má tři základní položky: 500.000,- fond; 300.000,- finanční vklad producenta; a 350.000, 

věcný vklad producenta. Další předpokládané zdroje jsou 60.000,- sponzoring a 69.100,- crowdfunding. 

Ta poslední položka je docela zajímavá, pravděpodobně se jedná o částku, která scházela na celkové 

pokrytí rozpočtu. 

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

Vím, že zdravé sebevědomí některým našim umělcům bohužel schází, ale tento žadatel na něm nešetří. 

Zatím nenatočil a veřejně neprezentoval ani metr, ale je přesvědčen, že svým prvním dílem přispěje k 

„chloubě české kinematografie“ a proto se svým dílem míří na Sundance a Berlinale. 

Práci na tomto projektu zahájil networkingem na Berlinále 2020. Myslím si, že by žadateli více pomohlo 

setkání s profesionálním dramaturgem. 

V marketingu klade žadatel „Důraz na mezinárodní publicitu, která dále podpoří atraktivnost pro česká 

média“. Jak té mezinárodní publicity dosáhne, nám neprozradil, respektive představa, že zahraniční novinář 

bude věnovat svůj čas press kitu od českého autora, který doposud nic nevytvořil, svědčí o naprosté 

neznalosti prostředí.  

Vědomosti žadatele jsou tak minimální anebo povrchní, že je škoda věnovat jim další řádky. 

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

Žadatel doposud nenatočil a neprezentoval ani metr. Jako autor se zatím prezentoval pouze v oblasti 

fotografie, přírodní, nebo vědecké. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Forest of the Crow

Evidenční číslo projektu 4502-2021

Název žadatele Mgr Alexandr Pospěch

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 11.3.2021 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Krátkometrážní hororový akční film sleduje skupinu vojáků, kteří se vydají do Lesa zachránit dvě turistky ze 

spárů teroristické skupiny. Brzo po úspěšné záchraně ale začínají sami vojáci umírat. Marně se snaží zjistit, 

kdo za útoky stojí a uniknout z lesa. Překvapující závěr odhaluje skutečné pachatele. Jedná se o projekt 

klasického žánrového filmu, který má vzniknout v anglickém jazyce, aby měl možnost přesáhnout hranice 

České republiky. Žadatel a autor nemá v kinematografii velké zkušenosti a u projektu, který je z velké části 

závislý na formálním zpracování a vložených financích mám proto obavy, aby projekt zdárně dokončil. V 

žádném případě ale nechci žadatele odrazovat od realizace, jen by bylo vhodnější najít jiné zdroje 

financování, SFK žánrovou tvorbu bez většího uměleckého či inovativního přesahu obvykle příliš 

nepodporuje. 

Projekt k podpoře nedoporučuji. 

 

Udělení podpory nedoporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Akční horor realizovaný v anglickém jazyce, Forest of the Crow, je zajímavým příspěvkem k danému žánru. 

Skupina vojáků se vydává do lesa zachránit dvojici turistek, které byly uneseny teroristy. Záhy se však 

vojáci sami stanou lovnou zvěří a umírají za velmi drastických okolností. Hlavními postavami jsou velitel 

Merrill a tým jeho pěti mužů. Příběh odpovídá žánru filmu a nechybí zde ani překvapení na konec, přežití 

hlavního hrdiny a vyvsětlení toho, co se vlastně v lese dělo. Autor se nepokouší žánr nějak inovovat, důraz 

zde tedy bude kladen na formální zpracování a věrohodné herecké výkony. Umělecký přínos je menší než 

u více artově laděných snímků. Bohužel nemůžeme z předchozí tvorby usuzovat na potenciál projektu. 

Osobní postoj autora či originální stylistické prostředky chybí, což vzhledem k typu filmu není překvapivé. 

Jedná se o krátkou žánrovou tvorbu od začínajícího tvůrce a v tomto ohledu snímek kritéria a cíle výzvy 

naplňuje. 

Samostatnou otázkou je angličtina. Tento jazyk samozřejmě otvírá dveře do zahraničí, ale podobných 

snímků existuje v angličtině hodně, zato v českém prostředí je žánrových filmů málo a film specifickou 

skupinu mít bude. Ta ale nebude na angličtinu reagovat se stejným nadšením jako na vlastní jazyk. 

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

Personální zajištění projektu je pro mne jedním z důvodů, proč jsem projekt nedoporučila k podpoře. Jedná 

se sice o výrobu krátkometrážního snímku, ale přesto je třeba hledat záruky, že projekt bude bez problémů 

a v termínu dokončen. Akční horor je žánr, který potřebuje kvalitní přípravu i realizaci, případně koncept, 

který by nedostatek zkušeností a financí vyrovnal. Tvůrčí tým má profesní zkušenosti hlavně z televizní a 

zakázkové tvorby. Žadatel, který je producentem i režisérem snímku nemá pro mne dostatečné zkušenosti 

a myslím, že by pro něj i jeho tým bylo v této fázi lepší začít nezávislou tvorbou a financováním z jiných 

zdrojů než SFK.  

Zároveň je v projektu jako dramaturg uveden opět žadatel ale posudek psala Kayla Hendy. Z textu mám 

pocit, že na scénáři ale nespolupracuje, pouze byla požádána o externí posudek. Zde by bylo dobré 

najmout interně dramaturga či alespoň přizvat někoho k psaní scénáře, již jen proto, že autor tento obor 

nevystudoval ani s ním nemá praktické zkušenosti. 

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

Hororový akční krátký film Forest of the Crow je žánrovou miniaturou a jelikož se bude natáčet v angličtině, 

tak má určitě šance na projekce na zahraničních festivalech žánrových filmů či odpovídajících online 

platformách. V rámci české kinematografie se může jednat o zajímavý příspěvek k žánru, kterému se u nás 

věnují hlavně amatérští filmaři a většina profesionálních produkcí se mu vyhýbá nebo vyrábí ale se 

smíšenými výsledky. 

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

znaků) 
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Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Umožňují žádost správně posoudit. Dle 

finančního plánu má SFK pokrýt 39% a žadatel ze svých vlastních zdrojů pokrývá 50% filmu. Což je u 

rozpočtu téměř 1 300 000 docela velká částka. Snímek je možné s daným rozpočtem realizovat, ale 

zaměřila bych se i na další zdroje financování, například prodej práv či crowdfunding. Myslím, že jsou v 

rozpočtu položky, které by bylo možné redukovat. Profil žadatele neodpovídá zcela zvolenému cíli, jelikož 

žadatel podává žádost na vcelku velkou produkci přes 1m na soukromou osobu, která není plátce DPH. 

Vzhledem k úrovni dalších žádostí a zajištění předložených projektů, považuji tento za nedostatečnou 

záruku, že žadatel tento projekt dokáže realizovat způsobem odpovídajícím kritéria této výzvy. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Forest of the Crow

Evidenční číslo projektu 4502-2021

Název žadatele Mgr. Alexandr Pospěch

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 21. 2. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Jedná se o krátký snímek, jenž chce skloubit žánr akčního válečného filmu a horroru. Scénář ale 

vykazuje řadu problémů. Samotný příběh není nijak originální a pouze kopíruje americké vzory. Už v 

expozici je poněkud matoucí, protože není příliš jasné, kde se odehrává. Postavy vojáků i českých 

dívek nejsou dostatečně propracované a neprocházejí žádným vývojem. Nečitelná je i pointa. 

Navzdory tomu, že se má jednat o horror s akčními prvky, scénář má slabiny i v práci s napětím a jeho 

budováním. Autor se netají vysokými mezinárodními ambicemi díla, které chce natočit v angličtině. 

Nenabízí ale žádné téma, které by bylo nějak významné pro domácí nebo zahraniční kinematografii, 

protože pouze obehrává schémata komerční filmové tvorby.  

Duší projektu je Alexandr Pospěch, který se 25 let věnuje fotografii a fotografické a kamerové technice 

a snímkem chce debutovat v hraném filmu. Zatím natočil pouze dvě jednominutová videa, ve kterých 

se jedná spíše o zachycení nálady a se zvoleným žánrem předloženého projektu nijak nesouvisí. Ani 

krátká audiovizuální ukázka nevypovídá dostatečně o schopnostech zvládnout zvolený žánr, i když je 

vizuálně po technické stránce přesvědčivá a naznačuje, že autor bude pracovat s velice kvalitní 

kameramanskou technikou. U projektu figuruje Pospěch nejen jako režisér, ale také jako autor námětu, 

scénáře, dokonce i „výtvarných návrhů“ a zároveň je sám sobě dramaturgem a film chce také 

produkovat. Jeho předešlé zkušenosti nejen jako režiséra a scénáristy, ale také producenta ovšem 

nevytvářejí dostatečnou záruku k tomu, aby byl projekt úspěšně realizovaný.   

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

  

Skupina vojáků má osvobodit dvě české turistky z rukou teroristů. To se jim poměrně snadno povede. 

Z mysteriózního lesa, kde byly dívky vězněny, není ale snadné uniknout, protože v něm řádí temné 

síly. Vojáci postupně umírají, až se jejich velitel na závěr dozví, že všechno souvisí s předešlým 

profesním selháním jeho týmu i jeho samotného.  

Jedná se o krátký snímek, jenž chce skloubit žánr akčního válečného filmu se žánrem horroru – něco 

jako Predátor skombinovaný s Blair Witch Project. Samotná ambice pohrát si se žánry, ve kterých 

dominují američtí filmaři, je v pořádku, jedná se o něco, co je populární i u nás, zejména u mladých 

diváků. Scénář ale vykazuje řadu problémů. Samotný příběh není nijak originální a pouze kopíruje 

americké vzory. Už v expozici je poněkud matoucí, protože není příliš jasné, kde se odehrává. 

Postavy vojáků i českých dívek nejsou dostatečně propracované a neprocházejí žádným vývojem. 

Nečitelná je i pointa. Navzdory tomu, že se má jednat o horror s akčními prvky, scénář (předložený 

v angličtině) nepracuje se žádným napětím a s jeho budováním, i když se v příběhu ztrácejí a 

postupně umírají jeho protagonisté. Na tyto slabiny upozorňuje i posudek zahraniční dramaturgyně, 

kterou ovšem žadatel nezahrnul do tvůrčího týmu, protože si chce scénář dramaturgovat sám.  

    

 

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

 

Duší projektu je Alexandr Pospěch, který se 25 let věnuje fotografii a fotografické a kamerové 

technice. Sám přiznává, že by se jednalo o jeho debut v oblasti hraného filmu. U projektu figuruje 

nejen jako režisér, ale také jako autor námětu, scénáře, dokonce i „výtvarných návrhů“ a zároveň chce 

film také sám dramaturgovat a produkovat. Jeho předešlé zkušenosti ale nevytvářejí dostatečnou 

záruku, aby byl projekt úspěšně realizovaný. Zatím natočil pouze dvě jednominutová videa, ve kterých 

se jedná spíše o zachycení nálady a se zvoleným žánrem předloženého projektu nijak nesouvisí. Ani 

krátká audiovizuální ukázka nevypovídá dostatečně o schopnostech zvládnout zvolený žánr, i když je 

vizuálně po technické stránce přesvědčivá a naznačuje, že autor bude pracovat s velice kvalitní 

kameramanskou technikou. To je ale stále málo. Velké zkušenosti se zvoleným žánrem nemá ani 

kameraman Petr Slanina, absolvent scenáristiky a režie na FAMO Písek. Film má být natočen 

v angličtině s méně známými českými herci a cizinci, kteří žijí v ČR.  

 

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

znaků) 

 

Autor se netají vysokými mezinárodními ambicemi svého díla, které chce natočit v angličtině. Nenabízí 

ale žádné téma, které by bylo nějak významné pro domácí nebo zahraniční kinematografii, protože 

pouze obehrává schémata americké komerční filmové tvorby. Z tohoto hlediska je šance projektu 

uspět na renomovaných mezinárodních festivalech hodně limitovaná.  

 

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

1000 znaků) 
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Alexandr Pospěch je vedle toho, že film napsal a chce ho režírovat, také jeho producentem a 

žadatelem. Podle přiloženého CV zatím žádný filmový projekt neprodukoval. S natáčecím plánem mu 

pomáhá finský student FAMU, vyloženě producentské problémy to ale neřeší. Rozpočet 1,279 mil Kč 

je vzhledem k ambicím snímku spíše skromný, s patřičnou dávkou nadšení lze ale snímek realizovat. 

Z hlediska financování je ale zatím zajištěn z 50 % finančním a věcným vkladem žadatele ve výši 

600 000 Kč. 10 % rozpočtu by chtěl žadatel pokrýt crowdfundingem a sponzoringem, vše je ale zatím 

jen ve fázi plánování. Příspěvek SFK ve výši 500 000 Kč tvoří 39% rozpočtu. Marketingová a 

distribuční strategie jsou nastíněny jen stručně. Žadatel se příliš spoléhá na to, že film uplatní na 

velkých komerčních VOD platformách (Netflix, Amazon, HBO), což je v případě krátkého filmu velice 

nepravděpodobné.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Ostrov svobody

Evidenční číslo projektu 4505-2021

Název žadatele Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 16.12.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Opětovně – avšak zdůvodněně – předkládaná žádost se týká podpory hraného filmu o 
plánované stopáži 30 min. vyráběného v koprodukci Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně (UTB), 
České televize a žadatele. 
 
Podklady jsou kompletní, dobře graficky upravené a zahrnují množství (vhodných) příloh. 
Jejich zvýšený počet souvisí s epidemickou situací v České republice, která si vyžádala k již 
existujícím smlouvám uzavírat nutné dodatky. 
 
Celkové náklady projektu činí 2 145 000 Kč, výše požadované podpory Fondu 400 000 Kč. 
Nižší rozpočet filmu je ovlivněn faktem vysokoškolské kvalifikační práce (klauzurního či 
absolventského film) pro většinu členů tvůrčího štábu, původně i pro režiséra, který je však již 
absolventem magisterského studijního programu a na UTB pokračuje ve studiu jako 
doktorand. 
 
Finanční zdroje k pokrytí rozpočtu jsou takřka příkladně diverzifikované, UTB jako hlavní 
producent navázala smluvní vztahy hned s několika partnery, takže případná podpora Fondu 
v požadované částce by činila pouze 18,65 % podílu plnění na celkových nákladech projektu. 
 

Producenti se asi stěží odkloní od atraktivního názvu filmu, ale měli by si připomenout 
nedávné (2017) vydaní stejnojmenné (!) knihy od Tomáše Kristla a Sofie Králové (příběh 
milostný, žánr konverguje k červené knihovně). Tato připomínka však asi spíše patří do 
kapitoly Realizační (marketingová) strategie. 
 

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 
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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) 

 
Koprodukční smlouva žadatele s výrobcem (UTB) má charakter smlouvy o smlouvě budoucí, 
navíc s omezenou platností. Obsahem je v podstatě závazek podat Fondu žádost o podporu. 
 
Žadatel měl usnadněnou pozici díky detailně promyšlené a skvěle připravené koncepci 
autora (komorní dobové – z roku 1981 – drama se odehrává výhradně na palubě letadla II-62 
Československých aerolinií na lince z Prahy do Havany a v noci), reálná dekorace je 
k dispozici (byť nikoli totožná, ale po malých úpravách nerozpoznatelná) nedaleko sídla 
hlavního producenta, což vše má pozitivní ekonomické dopady (viz níže). 
 
Údaje v realizačním harmonogramu se shodují s daty ve formuláři Žádosti, vývoj zahájen již 
v lednu 2019, vlastní realizace má proběhnout mezi 30.8.2021 a 3.9.2021 (5 FD), dokončení 
projektu je plánováno na 30.6.2022; z harmonogramu vyplývá i plánovaná premiéra v září 
2022 na TIFF (Toronto International Film Festival, kde budou přihlášky zřejmě přijímat pouze 
do konce února 2022). 
 
Jak již výše uvedeno, žádost je úplná a zcela srozumitelná. 
 

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

 
Eventuální dotazy k předloženém Rozpočtu by se týkaly jen maličkostí, resp. použití paušálů, 
např. v pol. 10-09 Kamerová technika paušál 132 000 Kč (v případě 5 FD?) či v pol. 26-07 
(Mezinárodní mix) paušál 150 000 Kč, kdy je zřejmě převzat bez komentáře odhad 
dodavatele. 
 
V prostoru pro úsporný přístup ke konstrukci rozpočtu hrál roli nejen shora zmíněný status 
školního filmu a perfektní autorova příprava, ale i s ní související výše zmíněná výhoda Zlínu 
blízké (cca. 30 km) lokace v Leteckému muzeu v Kunovicích. Tam je v perfektním stavu 
letoun TU 154M, který sice typově nebyl na linkách do Havany používán, ale interiérem 
(jednouličkovým) je snadno zaměnitelný za stroj typu IL 62 na těchto linkách provozovaný 
(viz též výše). 
 
Finanční plán plně odpovídá konstatování v Obecném hodnocení žádosti – viz výše. Zdroje 
pocházejí z mnoha stran/subjektů, což svědčí o schopnostech a dobré přípravě ze strany 
UTB. 
 

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

 
Autor absolventského filmu ke svému námětu přistoupil opravdu důkladně ve všech 
ohledech. Producent/žadatel se právem domnívá, že kromě vlastního příběhu bude film díky 
dobové věrohodnosti pozitivně přijat cílovou skupinou 40+. 

 
Pro marketingovou strategii UTB jako hlavní producent volí nasazení vlastních studentů a 
pedagogů, neboť Fakulta multimediálních komunikací UTB, kde film vzniká, patří k předním 
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pracovištím v oboru. 
 

Žadatel se nezabývá případnou kinodistribucí, dle mého názoru ke škodě projektu. Někteří 
provozovatelé kin – nejen jednosálových „art-kin“ – chystají a propagují programy sestavené 
z krátkých (krátkometrážních neboli shorts) filmů.   
 
Žadatel uvažuje spíše o intenzívním obesílání festivalů a některé konkrétně jmenuje. 
Televizní a on-line (a většinu dalších alternativních distribučních kanálů) šíření má film 
zajištěno díky koprodukci s Českou televizí. 
 

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

 
Analog Vision s.r.o. je od počátku existence – před více než čtyřmi lety (v roce 2016) 
založená nyní již absolventů FAMU Michala Kráčmera a Veroniky Kührové – velmi čilá a 
úspěšná. 

 
Výsledky aktivit společnosti Analog Vision s.r.o. včetně aktuálních i dalších plánů je za takto 
relativně krátkou dobu skutečně hodná respektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ostrov svobody

Evidenční číslo projektu 4505-2021

Název žadatele Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 10.03.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
Krátky film Ostrov slobody originálnym spôsobom spracováva tému emigrácie v špecifickom 
období 1980-tych rokoch, počas komunistického režimu v Československu, a zároveň ho 
obohacuje o širší filozofický podkontextu individuálneho preciťovania slobody. Ide o príbeh 
náhodného stretnutia dvoch hlavných postáv, tridsiatnikov Jindřicha a Evy, bývalých 
kamarátov a potenciálnych budúcich milencov počas letu Praha-Havana, na „ostrov slobody“ 
Kubu. Radosť z nečakaného stretnutia sa mení na napätie vyplývajúce z možného finálneho 
rozhodnutia Evy o emigrácii počas medzipristátia v Kanade, na ktorú ju nahovára Jindřich. Jej 
a jeho rozhodnutie odhalí až úplný záver filmu. Projekt sa kvôli pandémii nerealizoval minulý 
rok, tak ako bolo plánované, a preto sa producentská spoločnosť Analog Vision znovu 
obracia na SFK, na doplnenie potrebných chýbajúcich cca 18% celkového rozpočtu. Ide 
o unikátny projekt autora Petra Januschka, ktorý mal byť pôvodne absolventským filmom, ale 
prerástol do ojedinelej koprodukcie UTB, kde režisér natočí film v rámci svojho 
doktorandského programu v kombinácii so študentami a profesionálmi rôznych odborov. 
Vzácnym je tiež fakt, že pre originalitu námetu sa do projektu zapojila aj CZ TV a ďaľšie 
subjekty ako Barrandov Studio, Nadačný fond Filmtalent Zlín, Mesto Zlín, atď. Projekt sa 
bude točiť na špecifickej lokácii – Leteckom múzeu pri Uherskom Hradišti, kde sa prítomné 
lietadlo prispôsobí interiéru sovietskeho Iljušina 62, ktorý pôvodne na Kubu lietal. K projektu 
je pripojená ukážka s Jindřichom (potvrdeným hercom je Kryštof Hádek) dobre 
reprezentujúca plánovanú atmosféru filmu. Dramaturgovia filmu sú skúsení Jan Gogola ml. 
a z televízie Kristián Suda. Projekt je producentami do detailov prepracovaný a hotový 
k výrobe tohto krátkeho 30 min. originálneho filmu. 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Téma okamžitého rozhodovania o emigrácii tvorí vo filme existencálnu drámu dvoch mladých 
ľudí v špecifickom období komunistického Československa, kedy cesta do zahraničia 
znamenala len cestu do “bratských” komunistických krajín, pričom Kuba bola asi tou 
najexotickejšou. V príbehu ju Eva dostala ako odmenu za svoju prácu, Jindřich si ju 
naplánoval ako cestu, ktorá mu počas medzipristátia v Kanade otvorí dvere do slobodného 
sveta. Celý príbeh sa odohráva v jednom priestore a dráma spočíva v tom, že Jindřich 
navrhne svojej znovuobjavenej priateľke, aby počas medzipristátia emigrovala spolu s ním. 
Eva odmieta, jej pohľady na emigráciu a slobodu sa podstatne líšia od Jindřichových. Téma 
i jej spracovanie sa mi vidia ako veľmi originálne aj preto, že si myslím, že si zaslúži ďaľšie 
a širšie spracovanie v našich kinematografiách. Scenár je originálne vypracovaný, obsahuje 
dobové detaily v rôznych jeho sférach a ojedinelý dramatický moment rozhodovania sa Evy, 
ktorá na takúto konfrontáciu nebola pripravená. Oceňujem aj to, že autor necháva názor na 
správnosť rozhodnutia na diváka. Trefné sú aj vedľajšie postavy tajných, ktoré takéto lety 
v skutočnosti sprevádzali. Film má potenciál zaujať rôzne generácie divákov a mladším 
ročníkom obohatiť víziu na túto tému a toto obdobie vtedy ešte našej spoločnej krajiny, takže 
určite aktuálne aj na Slovensku (a možno by autenticita stúpla, ak by nejaké vedľajšie 
postavy prehovorili jednu-dve vety po slovensky?). 
 

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

Zdá sa, že režisér a scenárista Petr Januschek látku do hĺbky preciťuje a do detailov si 
naštudoval a pripravil dobové prvky takéhoto letu počas konzultácii s odborníkmi. Scenár za 
posledné obdobie vylepšil vďaka podpory a diskusiám dramaturga J.Gogola ml., ktorý trefne 
úskalia i silné stránky projektu špecifikuje vo svojej analýze projektu. Potvrdení sú aj 
dramaturg TV Kristán Suda, kameraman, architekti,kostými, zvuk, stihač a z hercov Kryštof 
Hádek, viacerí sú oslovení. Producenti poskytujú podrobnú analýzu projektu, financovania, 
prieskumu realizácie a PR a distribučnej stratégie.  

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

Ako som už spomínala, mne osobne sa téma emigrácie, ako aj téma slobody v nej zahrnutá 
javia ako originálne a aj v našom svete neustále aktuálne, aj keď žijeme v úplne inom 
kontexte. Pre staršie ročníky je oživením sveta už chvalabohu zabodnutého, pre mladšie 
ročníky môže byť objavom niečoho nového, ťažko uveriteľného. Verím tomu, že vznikne 
originálny krátky film európskeho a celkovo medzinárodného významu, ktorý navyše obohatí 
domácu kinematografiu. Verím tiež tomu, že sa môže stať divácky príťažlivým. 
 

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

Projekt mal byť realizovaný už minulý rok a podľa mňa je po všetkých stránkach pripravený 
k realizácii. Financovanie je zaistené na 81% a produkcia Analog Vision žiada zbytok od 
SFK, ktorý plánuje využiť na postprodukciu a náklady dokončovacích prác. Financovanie 
filmu je založené na viacerých zdrojoch, pričom silnými partnermi sú UTB a Česká televízia. 
Celkový rozpočet filmu sa javí ako veľmi skromný, ale to je hlavne vďaka faktu, že študenti 
UTB budú prácu vykonávať bezplatne a v rámci štúdia. Platené sú hlavne externé profesie, 
veľmi potrebné pre takýto realizačne náročnejší projekt. Všetci partneri sú zazmluvnení a 
zmluvy sú k projektu doložené.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ostrov svobody

Evidenční číslo projektu 4505-2021

Název žadatele Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 1. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Absolventský 30minutový film scenáristy a režiséra Petra Januschky (UTB) a producentky Veroniky Kührové 

představuje poměrně výjimečný, umělecky a producentky přesvědčivě připravený projekt: jde o dobové 

drama z počátku 80. let, v němž se proplétá milostná a emigrační zápletka v sevřeném tvaru daném 

jednotou místa a času během mezikontinentálního letu.  

 

Neobvyklé historicky situované téma, klasický styl vyprávění, pozoruhodné herecké obsazení (K. Hádek, J. 

Boková) slibuje zajímavý výsledek s oprávněnými festivalovými ambicemi. Talentovaný režisér a progresivní 

producentka navíc spojili síly hned s dvojicí zkušených dramaturgů (J. Gogola ml. a K. Suda) a opírají se o 

institucionální zázemí UTB (včetně zapojení dalších studentů) a o koprodukční účast České televize, což 

skýtá silné personální a produkční zajištění a také jistotu televizního uvedení. Nepominutelnou přidanou 

hodnotou je zlínský původ projektu a jeho tamní realizace (včetně zapojení studentů UTB), která dává filmu 

potenciál uměleckého ozvláštnění a současně má ekonomický i ekologický přínos. Rozpočet 2,145 mil. je 

přiměřený a odůvodněný, požadavek 400 tis. (necelých 19%) je skromný, ale zásadní, nadlimitní výše 

veřejné podpory je oprávněna kulturní náročností díla. Finanční zajištění je vysoké (81,5%) a vzorně 

vícezdrojové – pokrývá výrobu, dotace je požadována na postprodukci. 

 

Je překvapivé, že projekt nedosáhl při minulé žádosti na podporu, je tedy předložen opakovaně, doporučuji 

jej k plné podpoře, jde o projekt s uměleckým i společenským potenciálem, který navíc zajišťuje vstup 

začínajících tvůrců do profesionální kinematografie. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Z projektu je zřejmé autorovo zaujetí i pečlivá příprava, jak dokládají odborné konzultace v zájmu 

věrohodné rekonstrukce dobových společenských a technických reálií i dlouhodobý vývoj scénáře (uvádí se 

„více než“ deset verzí), přičemž na scénáři se pracovalo i po minulé neúspěšné žádosti na základě podnětů 

vzešlých z odborných posudků. Na projektu je to vidět – scénář je literárně dovedně zpracován, byť 

obsahuje kritické napětí mezi modelovou situací s rychlým dramatickým vývojem a přirozenou 

psychologickou motivací jednání. Jistá překotnost ale současně odpovídá hraniční „existenciální“ situaci i 

omezenému reálnému času – letu i filmu. Výsledek bude hodně záviset na hereckém ztvárnění, což si 

zjevně uvědomuje i režisér a důmyslně obsazuje profesionály s výraznými hereckými a osobnostními rysy. 

Otázkou také zůstává, nakolik srozumitelný bude historický politický kontext, resp. nakolik univerzálně bude 

působit výchozí situace, tím si nejsem jistý, obávám se, že pouhý úvodní lokalizační titulek a postava 

„tajného“ nebudou stačit (zejména pro mladší a mezinárodní publikum). 

Autor-režisér příhodně volí klasické vyprávěcí postupy, což vychází z dialogické formy dramatu a z důrazu 

na psychologickou kresbu, režijní koncepce je promyšlená a soudržná. Zajímavě působí zamýšlená 

zvuková dramaturgie využívající hukotu letadla. Vykřesat z toho minimalistického konceptu působivé drama 

je těžký úkol, ale stojí za to. 

Distribuční strategie se adekvátně zaměřuje na festivalový oběh, televizní uvedení a VOD. 

 

 

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

Personální zajištění je kvalitní, úplné a potvrzené, zajímavě se kombinuje elán začínajících tvůrců se 

zkušeností dramaturgů a s atraktivním hereckým obsazením. Oceňuje také zapojení dalších studentů 

UTB, a to nejen při výrobě, ale také při vytváření distribuční a marketingové strategie. 

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

Téma je společensky hodnotné a má svůj aktuální význam v souvislosti s problematikou migrace, 

v těchto ohledech má festivalový a mezinárodní potenciál. Současně jde o inspirativní studentský projekt, 

který má náročnou koncepci a profesionální parametry. 

 

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

znaků) 

Projekt je organizačně i finančně dobře zabezpečen, má rozložené finanční zdroje a vysokou míru 

zajištění. 

Nesrovnalosti jsou ve finančních podílech: např. u ČT se v producentském zámětu a ve finančním plánu 

uvádí 20,74% (445 tis.), v koprodukční smlouvě je 27,75%. V množství smluv a jejich dodatků jsem 

nenašel potvrzení o uváděném finančním a věcném vkladu UTB.  

Odkaz na AV ukázku je nefunkční. 

Realizační strategie je promyšlená a svědčí o dobré spolupráci všech složek. 

Žadatel je důvěryhodný, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat. 



 

 

Strana 3 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      ZA  POLEM

Evidenční číslo projektu      4508/ 2021

Název žadatele      BIONAUT s.r.o.  Viktor Šlajer, Anna Běliková

Název dotačního okruhu      Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy      Výroba krátkometrážního filmu

Číslo výzvy      2021 – 2 – 4 - 12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      20.2.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

     

 

     Jedná se o moravskou folklorní baladu  o smrti , s prvky komedie. Celý film se 
odehrává v místní hospodě a na závěr vychází masopustní průvod do typické krajiny 
jižní Moravy. 
Jde o studentský film FAMU  / 20 minut/ žánr černá komedie , v produkci  filmové 
společností Bionaut s.r.o. 
Film úspěšně prošel workshopem MFF Karlovy Vary. 
 
Rozpočet filmu 1,496.000 Kč   Příspěvek Fondu  400.000 Kč 
Dokončení filmu 31.1.2022,  první filmovací den 25.8.2021 / plán 10 FD/ ,premiéra 
1.3.2022 
 
Vzhledem k tomu, že jde o studentský film FAMU v koprodukci se zkušenou filmovou 
společnosti  Viktora Šlajera BIONAUT s.r.o. , 
 
DOPORUČUJI Fondu poskytnout žadateli požadovanou podporu. 

    

 

 

 

 

 

Udělení podpory doporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je pečlivě zpracována,obsahuje všechny požadované přílohy a poskytuje tak dostatek informací 

pro její posouzení.  

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

 

     Rozpočet je vypracován pečlivě ve standardním složení a cenách .Přímé náklady 1,466.000 Kč.    

    Např.121.000Kč herecké odměny, 100.000 Kč doprava, atd. 

    Je transparentní v celkové výši ,,496.000 Kč a příspěvek Fondu 400.000 Kč je   adekvátní.    

    Zafinancování projektu je reálné. -  400.000 Kč Fond, FAMU věcný vklad 450.000 Kč. a 86.000 Kč   

    finanční vklad, ČT 100.000Kč v jednání,Jihomoravský fond 80.000 Kč., obec Mutěnice 50.000 Kč., 

    Bionaft s.r.o 50+50.000 Kč. UTB Zlín 50.000 Kč., 

 

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

 

     Realizační, marketingové a distribuční  úvahy producenta jsou reálně sestaveny. 

     Je kladen důraz na ekologický průběh natáčení a eventuální potíže se současnou pandémií. 

      Lokace jsou autorům důvěrně známé a pečlivě vybrané. 

     Harmonogram realizace sestaven s dostatečnou rezervou. Plánovaná premiéra 1.3.2022 

 

 

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

     Filmovou společnost BIONAUT s.r.o. zaměřenou na výrobu krátkých filmů, založil v roce 1999 producent 

Viktor Šlajer- absolvent KP FAMU, člen EFA, ČFTA,APA V roce 2015 rozšířil působnost firny na další 

filmové žánry. První animované filmy Příušnice a Pod prahem, až po v roce 2020 Mlsné medvědí 

příběhy.Realizoval cca 12 celovečerních filmů od filmu Smradi v roce 2002 až po Yong Michal, Hrana zlomu 

v roce 2021.Dále produkoval cca 7 dokumentů – Hry prachu 2002 až po Králové Šumavy 2021. 

Firma má velmi dobrý profesní kredit. 

Na filmu dále spolupracuje producent Anna Běliková –nedávný absolvent KP FAMU, v současnosti pracuje 

ve firmě Hypermarket. Producent Jakub Košťál za ČT   

 Scénář a režie se ujala Hana Neničková- její debut Cizí syn pro ČT 2020. 

Dále na filmu spolupracují – dramaturg Jiří Dufek a Viktor Šlajer. kamera Zuzana Sýkorová 

architekt,výtvarník kostýmů Kateřina Boušková. střih Elvíra Dulskala.  

 

 

 

 

 

 



Expertní analýza

Název projektu Za polem
Evidenční číslo projektu 4508-2021
Název žadatele Bionaut s.r.o.
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla
Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu
Číslo výzvy 2021-2-4-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla
Datum vyhotovení 14. 3. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. alegorie, přechodový rituál, smrt
2. Hlavní silné stránky projektu: vizualita, syžet
3. Hlavní slabé stránky projektu: scénář, dialogy
4. Konečné hodnocení

- Za polem je alegorií, která zobrazuje cestu duše sebevraha do očistce a dál na věčnost. Jedná
se o ryze autorskou představu života po životě, která nevychází z konkrétní mytologie - očistec
je zde zobrazen jako zaplivaná putyka. Film stojí na napětí mezi alkoholickou všedností a
majestátem smrti a na výrazné vizualitě, která má symbolický obsah - kroje, masky, krajina,
západ a východ slunce.

- Syžet je osobitý, scénář však nijak nevyniká, omezuje se v podstatě na popis zásvětí, které
objevujeme skrze postavu sebevražedkyně Elišky.

- Jedná se o studentský film FAMU vyráběný ve spolupráci se zavedenou produkcí Bionaut.
- Projekt je dostatečně připraven k realizaci.
- Přes některé výhrady ke scénáři je třeba vyzdvihnout originální atmosféru a ucelenou

představu o výsledném díle.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

− Představy o smrti, bludných duších a zásvětí jsou v kultuře pochopitelně hojné. Film Za polem je
jednou z takových představ. Dramaturgická stavba stojí právě na popisu a postupném
odhalování zákonitostí oné přestupní stanice mezi životem a věčností. Katarzi tak nepřináší
prožití Eliščina příběhu, ale pochopení celé konstrukce.

− Průvodkyně Eliška se sice v očistci teprve rozkoukává, ale zároveń ví víc, než publikum. To
oslabuje prožívání s postavou a obecenstvo je tak spíše v roli pozorovatele.

− Fakt, že Eliška nakonec převezme roli servírky z ničeho nevyplývá. Lze jej číst spíše jako jeden
ze zákonů fiktivního světa. Duše Elišky je tedy pasivní postavou v divadle smrti.

− Dialogy jsou úsporné,  nicméně jim chybí vtip, což nezakryje ani jinak libozvučné moravské
nářečí. Jejich funkce je zejména v nastínění situace. (“Za co tu je?”, “To nepůjde holka. Odtud
se neodchází.”)

− Výtvarná stránka je promyšlená: děj v temném interiéru hospody je rámován scénami v širé
krajině nasvícené zapadajícím, respektive vycházejícím sluncem. Kostýmy a masky jsou téměř
jediným vychýlením z realismu.

− 16mm kamera je vhodný prostředek pro ztvárnění zaplivané hospody.

2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Na filmu spolupracuje sehraný tým. Vzhledem k tomu, že se jedná o absolventský film FAMU,

dá se očekávat, že tvůrci přistoupí k realizaci s plnou vážností.

3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Téma je univerzální, prostředí specificky lokální. To je kombinace, která může zaujmout také v

zahraničí.
− Z hlediska české kinematografie není film nijak inovativní.

4 Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
− Informace v žádosti jsou dostatečné k posouzení projektu.

− Vzhledem k zázemí FAMU je projekt s předloženým rozpočtem realizovatelný. Financování je
závislé na podpoře SFK.

− Společnost Bionaut patří po mnoho let k předním producentům českých artových filmů, není
pochyb o realizaci filmu včetně distribuční fáze.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Za polem

Evidenční číslo projektu 4508-2021

Název žadatele Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 27. 2. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Bionaut předkládá absolvenstský projekt scenáristky a režisérky Hany Neničkové, jenž v bizarní 

a ironické zásvětní stylizaci zpracovává osobní nutkání vyrovnat se s místem, kam patříme, aniž si to 

přiznáváme. Eliška, jenž svou jihomoravskou domovinu opustila a vytěsnila ze svého života, se s ní musí 

konfrontovat v jakémsi posmrtném pseudofolklorním iniciačním rituálu přijetí sebe sama, který má být 

přípravou na další cestu. Režisérce se na malé ploše daří dostatečně zohlednit proces Eliščiny vnitřní 

proměny, jenž vyniká zvláště v cílevědomém zapojení dalších tvůrčích složek, které dotvářejí scenáristické 

ztvárnění situací a významového přediva. Snímek založený na postupné transformaci postavy/prostředí 

přesvědčivě snoubí odstup od přízemního světa zvětšelých tradic (napojený na perspektivu Elišky a její 

zažitý postoj) s hlubšími kořeny lokálního koloritu, jež si nakonec postavu podmaňují. 

 

Na plánované natáčení (přelom srpna a září) je projekt ve velmi pokročilém stádiu příprav vč. uskutečněných 

kamerových testů pod mentoringem M. Štrby a zajištěných lokací, opírá se o již sehraný tým výrazných 

studentek FAMU a také o dobře sestavený multizdrojový finanční plán s výrazným věcným a finančním 

podílem školy. Po formální stránce je spolupráce mezi producentem a školou v pořádku – scénář vzniklý na 

půdě FAMU je předmětem podlicenční smlouvy mezi oběma subjekty a budoucí koprodukci vč. finančního 

vstupu potvrzuje letter of commitment (alokace platná pro r. 2021). Díky výrazným distribučním možnostem, 

jež nyní společnost Bionaut díky svým labelům poskytuje a aktivně rozšiřuje (vč. zajímavé možnosti 

regionálního zaměření, jež se v tomto případě rozhodně nabízí), nepochybuji o tom, že se film na rozdíl od 

řady studentských počinů dostane k širšímu publiku a osloví jej svou svéráznou poetikou. 

 

Celkově neshledávám slabé stránky, jež by bránily projekt přiměřeně naplňující formát absolventského filmu 

uskutečnit v zamýšlené podobě a rozhodně doporučuji podpořit začínající filmovou autorku zřetelně 

směřující k podmanivě osobité a upřímné tvorbě. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Velkým kladem projektu je, že začínající režisérka čerpá z vlastního prožitku a na scénáři se odráží proces 

přijímání vlastní identity, který není v současné době otevřených životních příležitostí pro mladou generaci 

samozřejmý. Kdesi v nitru však přetrvává přirozená inklinace, jen je třeba se jí, stejně jako autorka, otevřít a 

hodnotově z ní těžit. Na malé stopáži se jí podařilo stvořit poetický mikrosvět, který nemá ambice vytvořit 

výklad celkového fungování zásvětí, ale, jak vyjádřil dramaturg, nabídnout jeho variantu šitou „na tělo, na 

osud a na duši“ hrdince neztotožňující se s vynuceným návratem k vlastním kořenům. Propojení 

archetypálních postav slovanského folkloru s jeho lokálními atributy a osobitě aktualizovanou a ironizující 

autorčinou lokalizací jihomoravské „duše“ (časově navrstvený lokál vykazující v souznění s perspektivou 

protagonistky znaky zašlého nonstopu) je náležitě zdůvodněno a funkčně zapadá do magicky ztvárněného 

(záměrně částečného) přerodu dívčina přesvědčení.  

 

V rozsáhlé a velmi dobře strukturované explikaci se režisérka podrobně věnuje procesu proměny i 

z hlediska promyšlených stylistických voleb, které by jej zprostředkovaly v úzkém napojení na Eliščinu 

perspektivu – ať už se jedná o posuny ve vizuální náladě či skvělý popis kostýmní složky, která je silně 

významově napojena na charaktery postav a v závěru sehraje důležitou symbolickou roli. Režijní realizace 

je promyšlena do nejmenšího detailu, nicméně scénář v konfrontaci se synopsí v některých momentech 

postrádá jasnější vyjádření („Eliška je chytnuta v tanečním reji masek, které ji mezi sebe nepřijímají, ale 

zároveň nepouští ven. Zde je poprvé naplno ukázána její opuštěnost a bezbrannost“ – ve scénáři není 

konkretizováno, jak se v této scéně s důležitým vyzněním projevují Eliščiny reakce a pocity, nicméně 

kamerový test jde emotivnímu vyznění naproti; nechuť se podřídit, jelikož “tradice jsou pro Elišku 

pokrytectvím” – z čeho má toto konkrétněji vyplynout? Stačí pseudofolklorní pokleslost prostředí jako 

projekce tohoto Eliščina postoje?). U Elišky se i přes malou plochu dá její konečná volba přijmout, 

překonání strachu z neznáma u servírky však není tak motivačně podloženo a působí poněkud spontánně 

(v podstatě jen odhalí svůj strach a pak už nedostává impuls se s ním sama vyrovnat, těsně předtím, než 

uvolní místo Eliščině volbě prohlásí, že služba v baru je pro ni požehnáním). Vše ostatní do sebe díky 

šikovné zkratce a významově výmluvným motivům zapadá a záměr by měl na takto silných základech vyjít - 

o tom svědčí i podmanivý kamerový test ve zkušební lokaci odpovídající představám vyjádřeným v explikaci 

autorky. 

 

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

Tým je veskrze studentský a odpovídá absolventskému počinu na půdě FAMU, i tak lze z životopisů (a 

také z předloženého testu a nákresů) poznat, že do projektu vstoupily výrazné studentky z řady kateder, 

které mají za sebou již delší období společných příprav tvůrčí koncepce (a také vzájemně spolupracovaly 

na svých předchozích počinech). Tato sehraná „girl power“ rozhodně vnáší pozitivní energii a jistě výsledek 

dobře zviditelní. Věhlasný dramaturg Jiří Dufek má pro záměr dokonalé porozumění, jak svědčí jeho 

výstižná explikace, supervizorskou podporu, co se týče vizuálního ztvárnění, poskytl i Martin Štrba. Dobrou 

výchozí pozici režisérky a scenáristky snímku potvrzuje již realizovaný krátkometrážní snímek Cizí syn 

v koprodukci s ČT a také dramaturgem zmíněný celovečerní scénář s obdobně surreálnou stylizací a 

osobním tématem dívky v zajetí tradic. Štáb ještě není zcela kompletní, v případě zvuku se nicméně počítá 

se zapojením studentů UTB, což je dobrá producentská volba, hudební doprovod bude stát na převzatých 

skladbách. Trochu mi chybí specifikace představy o (ne)hereckém obsazení ve vztahu k záměru režisérky - 

jen v komentáři v rozpočtu je zmíněno, že se počítá s rodilými jihomoraváky z místa natáčení. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Režisérka těží ze svého osobního tématu, které však může sdílet s celou řadou spřízněných „duší“, které  

opustily své domovy a ještě nenašly vnitřní cestu zpět. Celkově ale jde o celospolečenské téma 

vykořeňování a ztráty pevných životních vazeb, zde pronikavě nahlédnuté silně generačním postojem. 

Bizarně magické a zároveň střízlivě ironické pojetí, v němž každý detail nese svůj význam a dobře slouží 

vnitřnímu posunu protagonistky, je pro naší dlouhodobě „přízemní“ kinematografii určitě svěží a způsob 

komunikace s imaginací lokálních tradic a jejich hodnotou rozhodně není uzavřený pro lokální skupinu 

diváků. Pro český film je navíc přínosné podpořit tvůrkyni s již nyní patrným osobitým nahlížením 

a bytostným tématem, které může kinematografii námětové obohatit a posílit pozoruhodný zájem řady 

mladých tvůrců o současné uchopení lokálně-historických zdrojů imaginace. 

 

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

znaků) 

 Žádost má, jak je u společnosti Bionaut zvykem, velmi kvalitní a podrobné podklady, jež se zabývají    

každým detailem plánované realizace. Dobré zviditelnění projektu zajišťuje jeho vyhovující zapojení do 

labelů společnosti, které získávají díky promyšlené strategii mezinárodní přesah. Důraz na zajištění 

regionálních distribučních příležitostí a také zapojení místních zdrojů v rámci financování je dobře uvážená 

strategie (určitě by se nabízelo i lokální zohlednění LFŠ), nápad využit osobitého vizuálu pro marketing je 

také silnou stránkou uvažování o komunikaci zejména s mladým publikem. Na projektu jsou sympatické 

úsporné předpoklady – nekalkuluje se s honoráři na pozicích obsazených studenty (což je v případě 

absolventského filmu správné), u techniky a dopravy se plánuje využít bližší zázemí UTB ve Zlíně, 

vyzdvihuji velmi svědomité uplatnění metody udržitelného filmové natáčení. U finančního plánu je silný 

předpoklad, že se podaří naplnit vícezdrojové financování – finanční podpora FAMU je výrazná (+ možnost 

získat další prostředky v rámci FAMUFESTu ještě před zahájením natáčení), ČT již předtím podpořila 

režisérčin krátký počin (jednání dosud neproběhla a tak nelze podložit LOI, jedná se však jen o věcné 

plnění), vzhledem k tématu a regionálnímu zohlednění realizace/distribuce se dá očekávat zájem 

Jihomoravského filmového fondu (harmonogram realizace je v souladu s termíny výzev). Pokud by vše 

klaplo, byl by podíl podpory SFKMG na sympatických 25%. Pojetí snímku nesvědčí o výraznějších 

realizačních výzvách (většina děje se odehraje v 1 místnosti), tvůrci jsou již ve velké míře připraveni vč. 

lokací a testování vizuálního stylu – nepředpokládám, že by cestu k výsledku něco vážněji zkomplikovalo. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Rituály

Evidenční číslo projektu 4509-2021

Název žadatele Cinémotif films

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Rozvaldová 

Datum vyhotovení 4.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

O podporu žádá film společnosti Cinémotif films "Rituály". 

 

Krátkometrážní film Damiána Vondráška. Rezonující téma dětských gangů. Dva hlavní představitelé - 

mladíci - snažící se dostat se do místního gangu formou přijímacího rituálu. 

 

Detailně propracovaná příprava na realizaci - zpracování dané problematiky. 

 

Natáčení plánováno na léto 2021, 10 natáčecích dní. Počet dní odpovídá povaze a scénáři projektu. 

 

Předchozí práce D.Vondráška nominovány ve svých kategoriích na Českého lva a na Cenu Magnesia. 

 

Spolupráce s Českým filmovým centrem, Nadačním fondem Filmtalent. 

 

Po finanční stránce zajištěno více než 60% nákladů.  

Rozpočet velmi úsporný - tento stav docílen jednak podporou Studia FAMU, jednak i vzdáním se honorářů v 

podstatě u všech zásadních profesí - režie, kamera, produkce, zvuk, kostýmy, architekt atd. 

 

Harmonogram natáčení a následného dokončení naplánován realisticky, změna pravděpodobně jen díky 

sitauci s covidem. 

 

Finanční plán dosažitelný, producent dokládá záměr FAMU podílet se na projektu. Ostatní položky 

Finančního plánu reálně odhadnuté a realizovatelné. Požadovaná podpora od Fondu kinematografie rovněž 

realistická a dle mého soudu dosažitelná. 

 

K projektu a jeho připravenosti nemám zásadní výhrady a proto ho doporučuji k podpoře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Předkládaný projekt je již více než rok ve Vývoji a v přípravných pracech. 

Režisér a zároveň scénárista předkládaného filmu byl již nominován na Českého lva ve své kategorii za 

předchozí film „Hranice“. 

Scénář je připravený, realizační tým sestaven. Smlouvy zatím přiloženy nejsou, ale na to je dostatek času. 

Nehledě na to, že budou na nulovou částku, vzhledem ke vzdání se vlastních honorářů. 

Producent má promyšleno jak s filmem naloží, bude muset poskládat pásmo, které bude možno promítat ve 

standardním kině. 

Je otázka, jestli se produkčně stihne začátek natáčení v červnu letošního roku. Rozhodnutí Fondu bude 

nějakou chvíli trvat a v případě, že by na dotaci nedosáhli, budou muset řešit dofinancování. Je ale možná 

varianta natočit materiál a postprodukci odložit až do chvíle, kdy se podaří najít alternativního 

koproducenta. 

Finanční plán je jednoduchý a jasný. Studio FAMU do projektu najisto vstupuje a tím zajistí většinu 

potřebných věcí k samotnému natáčení. 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je vyplněná, obsahuje vyčerpávající počet příloh. 

Přiloženy požadované dokumenty. Rovněž přiložena obsáhlá prezentace obsahující podrobnosti týkající se 

příprav a následné propagace, distribuce. 

Harmonogram projektu přiložen, samotná realizace problém není, k možnému problému může dojít 

následně, pokud producent nezíská dotaci Fondu (viz Podrobná analýza) 

K rozpočtu přiložen komentář, který vysvětluje jednotlivé položky. 

 

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

Předkládaný rozpočet je na celkovou částku přesahující 2mil Kč. Na první pohled je zřejmé, že se jedná o 

nízkonákladový projekt filmových nadšenců.  

Autorské honoráře zcela absentují, téměř (nebo možná všichni) autoři se vzdali svého honoráře ve 

prospěch realizace.  

Ponechané položky jednotlivých profesí jsou ve standardních výších. Našlo by se několik položek, které 

jsou naopak nestandardně vyšší (např. zvuková technika za 10.000,-/den), ale to jsou spíše výjimečné 

jednotlivosti. Jinak je rozpočet velmi úsporný. 

 

Finanční plán je sestaven jasně a srozumitelně. 

Zásadní položkou je vstup FAMU, která poskytuje jak věcné plnění formou využití vlastní techniky a dalšího 

zázemí, tak finanční plnění v zajímavé výši. Vše potvrzeno doloženým dopisem. 

Záměr oslovit Nadační fond Filmtalent má svou logiku a úspěch není nereálný. Stejně tak jako požadovaná 

výše dotace ze strany Fondu je realistická a dle mého soudu dosažitelná.  
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Producentova uvedená strategie je relativně dobře sepsaná. 

Téma filmu je rezonující, do této covidové doby možná ne příliš optimistické, nicméně důležité. 

Autor scénáře a zároveň režisér se tématu věnuje delší dobu a realizaci má dobře promyšlenou. 

Spolupráce s Krutonem navázána, postará se o distribuci i v alternativních prostorách. 

Herci vybráni, smlouvy zatím nepřiloženy. 

Finanční plán je jednoduchý a realizovatelný. 

Harmonogram filmu rozvržen na letošní rok, uvidí se, do jaké míry bude vlastní realizace možná. 

V případě neúspěchu v žádosti o dotaci bude třeba najít alternativní zdroj k dofinancování projektu. 

Plán distribuce v této chvíli asi těžko odhadovat. Teoreticky je sepsán dobře, s variantami připojení k jiným 

krátkých filmům nebo samostatné uvedení v alternativních prostorách. 

Nenacházím zásadní problém v podané Žádosti. 

 

Cinémotif films je mladá produkční společnost založená v roce 2016. Věnují se převážně produkci 

autorských filmů. Spolupracují s mladými umělci a autory. Producent, který firmu před 5 lety zakládal, je 

absolventem FAMU. Absolvoval několik mezinárodních platforem jak je EURODOC, IDF Academy nebo 

Mnichov MarketPlatz. Společnost zatím bez větších úspěchů na poli festivalů. 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

Cinémotif films je mladá produkční společnost založená v roce 2016. Věnují se převážně produkci 

autorských filmů. Spolupracují s mladými umělci a autory. Producent, který firmu před 5 lety zakládal, je 

absolventem FAMU. Absolvoval několik mezinárodních platforem jak je EURODOC, IDF Academy nebo 

Mnichov MarketPlatz. Společnost zatím bez větších úspěchů na poli festivalů. 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 

 

Název projektu Rituály

Evidenční číslo projektu 4509-2021

Název žadatele Cinémotof Films s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 22. 2. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o projekt 25-minutového krátkého hraného filmu, absolventského snímku studentů FAMU. I 

když jsou jeho hlavními hrdiny dva mírně handicapovaní 12-letí kluci ze sídliště na okraji Prahy, kteří 

touží vstoupit do místního gangu, aby je už nikdo nešikanoval, film míří i na dospělého diváka. Autorům 

se totiž na malé ploše povedlo napsat komplexní drama se silným příběhem i katarzí, výrazným 

dramatickým obloukem a důležitým morálním poselstvím, a také s plastickými a přesvědčivými 

charaktery, které procházejí dramatickým vývojem. Režisér Damián Vondrášek a scenárista Lukáš 

Csicsely jsou již sehranou autorskou dvojicí a jejich školní práce byly několikrát oceněny. K žádosti 

přiložili působivou brožuru s přesvědčivými explikacemi režiséra i kameramana. Už z moodboardu je 

patrné, že film bude mít i silnou vizuální stránku. Režisér rozebírá obzvlášť podrobně casting a strategii 

hledání dětských představitelů, což je pro projekt klíčové. Téma je velmi významné nejen pro 

současnou českou, ale i evropskou kinematografii. Po formální stránce se sice nejedná o žádnou 

zásadní inovaci, režisér ale už svými předešlými snímky přesvědčil o dobrém pozorovacím talentu a 

schopnosti postihnout atmosféru. To všechno včetně zásadního morálního poselství zvyšuje šance 

snímku uspět i v zahraničí. Tvůrčí tým je složen ze studentů nebo čerstvých absolventů FAMU, kteří už 

s režisérem pracovali. Také delegovaná producentka Martina Netíková dokončuje studia na FAMU. 

Žadatelem je produkční společnost založena v roce 2016 s ambicí spolupracovat s mladými 

začínajícími filmaři a vyvíjet projekty s mezinárodním potenciálem. Financování je zabezpečeno z více 

zdrojů, téměř polovinu nákladů pokryje FAMU. Projekt je po všech stránkách dobře připraven. Žadatel 

předložil propracovanou distribuční a marketingovou strategií, chce se pokusit získat také 

renomovaného mezinárodního sales agenta (New Europe Film Sales). Zájem o distribuci potvrdila 

společnost kruton, z.s. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Ondra a Michal, dva mírně handicapovaní 12-letí kluci ze sídliště na okraji Prahy, touží vstoupit do 

místního gangu, aby je už nikdo nešikanoval. Budou muset ale absolvovat vstupní rituály. Během nich 

pochopí, že to není tak jednoduché a že by museli překročit dříve nepřekročitelné morální hranice. Nic 

už nebude jako předtím. Jedná se o projekt 25-minutového krátkého hraného filmu, absolventského 

snímku studentů FAMU. I když se jedná jen o krátký film, autorům se i na této malé ploše povedlo 

napsat komplexní drama se silným příběhem i katarzí, výrazným dramatickým obloukem a důležitým 

morálním poselstvím, plastickými a přesvědčivými charaktery, které procházejí dramatickým vývojem. 

To je ale prezentováno nenásilně, je na divákovi, jak příběh přečte. Je to výpověď o generaci na prahu 

dospívání, která musí řešit podobné volby a dilemata jako hlavní hrdinové, i když možné v jiné formě. 

Už i z přiloženého moodboardu je patrné, že film bude mít i silnou vizuální stránku. Vše navíc doplňuje 

velice jasná představa režiséra o hlavních protagonistech. 

 

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

Režisér Damián Vondrášek a scenárista Lukáš Csicsely jsou již sehranou autorskou dvojicí a jejich 

školní práce už byly několikrát oceněny. Celý tvůrčí tým působí velice organicky, jedná se většinou o 

studenty nebo čerstvé absolventy FAMU, kteří už s režisérem pracovali. Ve vývoji scénáře se autoři 

můžou opřít o svou pedagožku Jasminu Blaževič, která je také zkušenou scenáristkou a režisérkou. 

Režisér předložili velice detailní explikaci, která jasně demonstruje jeho představu o příštím filmu a 

obzvlášť podrobně rozebírá casting a strategii hledání dětských představitelů, což je pro projekt 

klíčové. Přesvědčivou explikaci předložil také kameraman Kryštof Melka, jenž má na svém kontě už 

několik oceněných krátkých filmů.   

 

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

znaků) 

Téma je velmi významné nejen pro současnou českou, ale i evropskou kinematografii. Po formální 

stránce se sice nejedná o žádnou zásadní inovaci, režisér ale už svými předešlými snímky přesvědčil 

o svém precizním přístupu, dobrém pozorovacím talentu a schopnosti postihnout atmosféru. To 

všechno včetně zásadního morálního poselství zvyšuje šance snímku uspět i v zahraničí.  Žadatel má 

v této oblasti vysoké ambice.  Ohledně mezinárodní exploatace filmu vychází ze zkušeností s jinými 

svými krátkými snímky a chce se pokusit získat také renomovaného mezinárodního sales agenta 

(New Europe Film Sales). Zájem o distribuci potvrdila společnost kruton, z.s. (LOI připojeno).  

 

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

1000 znaků) 

Žadatelem je produkční společnost Cinémotif Film, která byla založena v roce 2016 s ambicí 

spolupracovat s mladými začínajícími filmaři a vyvíjet projekty s mezinárodním potenciálem. Takovým 

je i realizovaný celovečerní dokument The Sound Is Innocent a další projekty, které jsou ve výrobě. 

Předložený projekt do jejího profilu dobře zapadá, i když se zde nejedná o mezinárodní koprodukci. 

Rozhodnutí produkovat film pouze z domácích zdrojů je ale rozumné vzhledem na jeho povahu i 

nebezpečí omezení z hlediska koronavirové situace. Delegovaná producentka Martina Netíková 
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dokončuje studia na FAMU. Rozpočet se povedlo zredukovat na 2,25 mil Kč, a to hlavně díky tomu, že 

se klíčoví členové tvůrčího týmu vzdali svých honorářů. Financování je zabezpečeno z více zdrojů, 

téměř polovinu nákladů pokryje FAMU. Potvrzen je i věcný vklad postprodukčního studia Magic Lab. 

Podána byla také žádost o podporu Nadačního fondu Film talent Zlín. Požadovaná podpora SFK ve 

výši 750 000 Kč tak tvoří pouze 32,68% rozpočtu. Projekt je po všech stránkách velice dobře 

připraven. Žadatel předložil působivou brožuru s vizuálním materiálem i detailně propracovanou 

distribuční a marketingovou strategií.        
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rituály

Evidenční číslo projektu 4509 /2021

Název žadatele Cinématof Films s.r. o

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba hraného krátkometrážního filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Rituály jsou  projektem   absolventského filmu   Damiána Vondráška ,scénář napsal společně  s Lukášem 

Csicselym. Jde o iniciační rituály, které  umožňují vstup do sídlištního gangu ,ale  v přeneseném slova 

smyslu jde o  vstup do dospělosti Dva hrdinové ,dvanáctiletí chlapci , jsou lehce postižení a jejich atypický 

vzhled  si přímo říká o šikanu  a výsměch vrstevníků. Aby si zajistili prestižnější postavení a ochranu, 

rozhodnou se  požádat o členství  v gangu, který operuje na kraji sídliště ,a podstoupit zkoušky ,které  jim 

gang uloží Ovšem situace se zvrtne a oba kluci musí řešit otázky, které  přestávají být hrou, byť krutou, a 

dotýkají se jejich  vnitřní existence, formují jejich příští  povahy  a vztah ke světu. Ondra je z nich dvou ke zlu 

rezistenčnější, rozpozná ho  a nakonec na něj nepřistoupí ,i když si vytrpí  surovou nakládačku. Michal se  

toho kamarádova výprasku dokonce aktivně zúčastní, ale nakonec ho trápí svědomí,  přijde se vlastně 

omluvit a Ondra ho vezme na milost. 

Příběh je vyprávěn  věcně, bez patosu , s citem pro detail,  pro zkratku, nepolopatisticky. Jeho postavy jsou 

věrohodné, jejich  morální dilema je úměrné věku protagonistů ,a přesto je   jeho hloubka   zásadní. Ti kluci  

budou   i v dospělosti jednat ste.jně:  Ondra  má slitovné  srdce a  je statečný ,umí říct zlu ne, kdežto  na  

MIchala nebude spolehnutí., uvědomuje si  své selhání, ale pravděpodobně podlehne  zlu znova Ondra mu 

sice odpustí, i autoři se domnívají, že Michal má před sebou nadějnou budoucnost, že se poučil, že 

poznal,že byl jen hříčkou cynických darebáků,ale já se domnívám,že  mez jeho selhání byla tak nízká, že 

k takové situaci může dojít znovu.    

Zdá se mi ,že charakteristika  zejména dvou hlavních  postav a  situace vybudované tak ,aby  byla sdělná , 

je docela zralý počin obou autorů .  

Udělení podpory Doporučuji /) 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

 Filmů o pubertálních proměnách a prožitcích existuje nesčíslné množství , a přesto si D.Vodráška  a 

scénárista L.Csicsely našli   neotřelý příběh a  zpracovali ho po svém, osobitým způsobem.. Příběh je 

srozumitelný a jeho skladba ,byť stavěná  bez  zjednodušujících klišé, působí přehledně a soudržně. O 

charakterech hlavních figur jsem už hovořila výše, ale děj je zalidněn i   dobře napsanými členy gangu, 

chlapci  už s deviantním chováním, kteří se nebojí loupit, tvrdě šikanovat až mučit a hlavně  upálí klidně i 

živou bytost ,hlídačova psa. To je klíčový moment, v němž se láme  Michalův charakter a Ondrův se 

naopak upevňuje.Je to podle mne i  okamžik, kdy s příběhem nejvíc souzní i jeho tvůrci, je to mez, kterou 

si vytyčili, aby  za ní ten, kdo má ještě jakž tak  morální povědomí, jít nemohl. Režisérská explikace  nás 

ujištuje v tom, že ´D.Vodráška dobře ví, jaké úkoly před ním stojí: má vysoké nároky na  obsazení 

dětských rolí, hledá a pořádá konkurzy,i když epidemiologická situace  mu práci zatím neulehčuje.Má 

představu o výtvarné podobě  filmu, o brutální barevnosti předměstských paneláků, o architektuře,která 

roste na pomezí  polí a města, a je neosobní a jakoby moderní. 

 Domnívám se, že režisér k projektu přistupuje velmi odpovědně a originálně, že nechce  vytvořit tuctové 

sociální drama, ale popsat  duše chlapců ze znevýhodněných menšin postižených dětí .Jeho hrdinové,ač 

jsou na okraji společnosti, se musí  poprat se svou situací stejně, jakoby své handicapy neměli, ale o to 

jejich poznání je cennější. 

 Projekt splňuje výzvu FF. Je humanistický a  posiluje naději, že se dobro alespoň většinou  nakonec 

prosadí.  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

  

 Damián Vondrášek je ještě studentem FAMU,ale už prokázal, že své filmy netočí Pánu Bohu do 

oken.Jeho první film Spolu získal  cenu na Filmfestu,další snímek Vězení (2016) byl v rámci Českých lvů 

nominován na  cenu Magnesia Litera a uveden na festivalu v Sanu Sebastiáu a v Karlových 

Varech.Zatím poslední film Hranice získal cenu  poroty v Trieste, promítal se v Portugalsku a Sao 

Paulu.Ta ocenění jsou příslibem ,že i Rituály natočí Vondrášelk stejně  pečlivě, s invencí a  

promyšleně.Ostatně jeho režijní explikace a rozvaha nad obsazením tomu nasvědčují.  

 Lukáš Csicsely ,scénárista,vystudoval drtg na FAMU a ještě  filmovou vědu na FF UK.Kromě Hranice, 

kterou napsal spolu s Vondráškem, získal první místo na FAmufestu  svým dílem V předvečer svatého 

Mikukláše. Láktu zpracoval i jako beletriii.,což často  svědčí o skutečném literárním potenciálu. Debutoval 

v Revolver Revue novelou  Svaátek.  Pracoval také pro Český rozhlas,kde v rámci projektu Česká 

kronika  vytvořil na třicet her. 

 Producentská společnost,která film Rituály vyrábí, je založena  Kristýánopu Machálek 

Květovou.Zaměřuje se na krátké i celovečerní filmy,  které mají naději na to, že se neztratí v   

  mezinárodní konkurenci.  Společnost dává přednost tomu, aby bylo financování zajištěno  raději 

z menších   zdrojů, kterých  může být víc, protože  tak  snáze  se vyhne při realizaci kompromisům.  
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 Z úspěchů jejích filmů lze jmenovat  celovečerní snímek  Road movie.(rež. Jelínek) Velmi úspěšný je 

celovečerní dokument  rež.Johany Ožvold :The Sound is Innocent. Byl promitán na mnoha festivalech, 

od Jihlavy po Dokfest Muenchen a Sheffield. Na Berlinále měl v r. 2014 film Danielův svět. 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

 Projket slibuje poctivý přemýšlivý film, jehož význam se ukáže teprve po realizaci Nedomnívám se, že  

strhne  všechny vavříny,ale rozhodně to není lokální látka, je to téma,které má co říct  k podobným 

osudům  na celém světě. Určitě doma i na některých festivalech zarezonuje,nemylsím, že by znamenal 

nějakou prudkou inovaci kinematogrfie.  

  

  

  

 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v materiálech k žádosti o podporu FF jsou jasné ,umožnily mi jednoznačné rozhodnutí.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Rekolekce

Evidenční číslo projektu 4510-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 19.2.2021 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

 

Projekt krátkého absolventského filmu školy FAMO a společnosti COFILM. Standartně vypracovaná Žádost 

doplněná Dohodou o budoucí spolupráci mezi FAMO a společnosti COFILM. Rozpočet je poněkud 

nestandartní, neboť na studentském filmu pracuje štáb zdarma. Otázkou tedy je zda by honoráře či mzdy 

neměly být ohodnoceny finančně a poté vloženy formou věcnéhého vkadu. Tím by bylo možno “ocenit” 

skutečnou finanční hodnotu filmu. Ale to je jistě spíše formální záležitost.  

 

Žadatel by měl při Slyšení či reakci na tuto analýzu blíže doložit svůj vztah k autorským právům budoucího 

filmu. Autor scénáře sice Čestným prohlášením potvrzuje svoje autorství a výše uvedená Dohoda o budoucí 

spolupráci pottvrzuje technickou a finanční spolupráci FAMO a společnosti COFILM, ale  převod autorských 

práv či příslušné části práv na Žadatele ani jeden dokument nepotvrzuje. Tuto nesrovnalost je nutné vyjasnit 

ev. upravit, neb bez autorských práv není možné podporu Žadateli udělit.  

 

Projekt je připraven k realizaci a Žadatel pravděpodobně bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené 

podobě. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji s výše uvedenou výhradou 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

– Přílohy Žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace. 

– Žádost je nutné doplnit o doložení autoských práv - viz výše.  

– Žádost lze po doplnění  správně posoudit. 

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

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná - poznámka k věcnému plnění a tím celkové 

ceně - viz výše. 

 

– Představa o financování je reálná. 

 

– Jednotlivé potvrzené zdroje financování jsou dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich 

závazné zajištění. 

Doporučuji doplnit Čestné prohlášení fi. COFILM o svých finančních i věcných vkladech. 

 

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

 

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento film. 

 

– Žadatel má představu o marketingové strategii, byť exploatace krátkých filmů má jistě své limity a 

Žadatel si je toho vědom. 

 

– Časový harmonogram je zvládnutelný. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

 

– Jedná se o novou produkci, deklarovaný dokončený dokumentární film zaznamenal úspěch. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rekolekce

Evidenční číslo projektu 4510-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 11. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 Žadatel předkládá projekt komorního psychologického dramatu, v němž matka a syn prožívají „krizi 

víry“ po smrti otce v prostředí rekolekce, jež by paradoxně měla jejich víru utvrdit. V rutině rituálů a 

modliteb však stále jasněji vysvítá nesoulad a nezpracovaná ztráta, kterou obě postavy řeší po 

svém.  

 Silnou stránkou projektu je jeho bohatá tematická rovina, kontrastní využití prostředí (klášter x vodní 

nádrž) a odvaha vyprávět „mimo dialog“, tedy především obrazem, v němž autor hodlá využít 

především statické snímání.  

 Scénář je po strukturní stránce suverénně vystavěný, dobře pracuje s rytmem (rituály x úniky 

hlavního hrdiny), v potenciálně příliš vyhrocených momentech udržuje distanci a ambivalentnost.  

 Jedná se o režijně náročný projekt, který bude vyžadovat důsledné komponování i přesnou práci 

s herci, kteří mají minimum prostoru vyjadřovat hluboké emoce a poměrně „epický“ dramatický 

oblouk slovy. V dodaných podkladech ale vidím zárodek působivého vyprávění s výraznou 

atmosférou i „moderní“ interpretací spirituality.  

 Jedná se navíc o velmi dobře zpracovanou a podloženou žádost (snad s výjimkou synopse, která 

by si zasloužila poněkud subtilnější formulace), jejíž podporu jednoznačně doporučuji.  

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 Scénář pracuje s omezeným množstvím postav (dvě ústřední postavy – syn a matka – a několika 

epizodními figurami), na malém prostoru ale zkouší odvyprávět velice komplexní psychologický příběh ve 

třech dějství s tragickým twistem.  

 V podobě synopse, která je možná až zbytečně doslovná ve vykládání spirituální a vztahové roviny, zní 

zápletka poněkud krkolomně až plytce, nicméně samotný scénář nabízí podstatně subtilnější, 

ambivalentnější přístup k zobrazení narušeného vztahu syna a matky, v němž symbolicky i prakticky 

chybí otcovská figura.  

 Struktura i rytmus vyprávění, který je docílen kombinací repetic v rámci samotné rekolekce a útěky 

protagonisty do „druhého světa“, prozrazují autorskou ujasněnost a vytvářejí základ pro dialogicky strohé, 

ale obrazově bohaté vyprávění, v němž statické záběry mohou příkře kontrastovat s bohatostí dějů 

(nabízí se paralela k filmu Lurdy Jessicy Hausner, který kombinuje eliptický psychologický portrét a 

prostředí duchovního „azylu“).  

 Kontrast striktního řádu rekolekce a svobodného letního světa kolem nádrže slibuje i na malé ploše 

sloužit jako funkční dějový hybatel a charakterizační prostředek dvou psychologických stánek hlavních 

postav (v něčem může připomenout pozoruhodný seriál Lucy Guadagnina Jsme, jací jsme). 

 Rekolekce slibuje osvěžující, modernější přístup k tématu duchovního prozření a bezpodmínečné lásce. 

Prezentace se nenápadně odvolává na mezinárodně úspěšný film Corpus Christi Jana Komasy, který 

dokázal výrazně polidštit téma víry a pochyb. 

 Domnívám se, že zpracování tématu ztráty, narušeného svazku syna a matky a tématu víry je díky určité 

významové otevřenosti dostatečně nosné. 

 Za jedinou slabinu pokládám stylistickou úroveň poměrně ojedinělých dialogů. Autor používá dvě 

paralelní verze, ale je zřetelné, že v tomto ohledu může finální podoba potřebovat až samotnou 

přítomnost herců na place a zkoušku.      

 

 

 

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

 Za projektem stojí mladý, talentovaný tým, který sice nemá hluboké zkušenosti, ale rozhodně nejde o 

začátečnický ansámbl. Volba zástupců jednotlivých profesí je adekvátní povaze projektu.  

 

 

 

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

 Film o novém prožívání spirituality a sebe sama patří k produktivním segmentům nezávislého filmu (v 

české distribuci byly uvedeny např. snímky Lurdy, Ida, Modlitba, Corpus Christi), prostředí kláštera je 

navíc osvěžující změnou, obzvlášť, když je použito v kontrastu s naladěním postav a okolním světem. 

 Téma narušené rodiny, chybějící otcovské autority a krize víry je dostatečně univerzální, v české 

kinematografii navíc tato forma psychologizující spirituality stále spíše absentuje – možná proto čekáme 

na podobný mezinárodní průlom, jakým byl film Corpus Christi.   
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 Žádost je vyplněna vzorově, s úplností a zřetelným záměrem, zacílením i distribučním plánem. Žadatel se 

profiluje jako svěží a invenční producent s vazbou na prostředí, ze kterého film vychází.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rekolekce

Evidenční číslo projektu 4510-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 5.3. 2021 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Matka se synem se vydávají na křesťanské soustředění zvané rekolekce, aby se zde pokusili najít usmíření 

s úmrtím manžela a otce. Zatímco syn se snaží navázat přátelství se svými vrstevníky, matka nachází 

porozumnění a útěchu u jednoho z účastníků. Následně ale dochází ke konfliktu a matka po ztrátě víry končí 

v léčebně. Vztah mezi matkou a synem se ale prohloubil a dává naději pro oba do budoucna.  

Projekt krátkometrážního filmu je školním absolventským filmem režiséra. Většinu jeho spolupracovníků 

tvoří logicky spolužáci a kolegové z filmové školy. 

Obsahově ambiciozní projekt se na ploše dvaceti minut snaží odvyprávět dramatický příběh, který by 

vystačil na celovečerní debut. Zde vidím i hlavní slabinu projektu. Jestliže se autor pokusí odvyprávět vše, 

pak nezbude prostor pro postavy a pro vytvoření pouta mezi nimi a divákem. Motivace a vývoj postav budou 

tedy divákům nepřístupné. Na druhou stanu, pokud se pokusí zaměřit na postavy, jejich vnitřní život a 

prožitky, pak bude muset příběh být vyprávěn ve zkratce. Doporučila bych scénář přepracovat buď na menší 

příběh nebo naopak rozpracovat na scénář celovečerní.  

Projekt je pečlivě připraven včetně scénáře, rozpočtu a angažování všech kreativních složek. 

Přes výhrady projekt považuji za připravený k realizaci a k podpoře SFK jej doporučuji. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 tématem a příběhem jako takovým nemám žádný velký problém. Matka se synem se vyrovnávají se 

ztrátou manžela a otce (v jedné osobě) na katolickém setkání zvaném Rekolekce. Oba si musí najít cestu k 

sobě vzájemně, k tomu, aby se o svoji bolest podělili a zároveň řešit svůj život v sociální interakci s 

ostatními. Syn se snaží sladit s vrstevníky a matka najít oporu a potenciálního nového partnera. To vše píši 

zkratkovitě a nechci téma opravdu schazovat. Když bude citlivě dobře propracován včetně dialogů, tak 

může velmi dobře fungovat. U nás se víra “moc nenosí”, ale máme křesťanské autory, filmaře i diváky, kteří 

s tím budou rezonovat.  

 

Hlavním problémem předloženého projektu je chyba, kterou vidíme u studentských a krátkometrážních 

filmů často. Když jsem četla předložené materiály, tak jsem měla o postavy zájem i o jejich příběh a 

odpustila bych, že některé věci mi nepřipadají realistické a psychologicky odpovídající, ale jedná se o 

námět celovečerního filmu. Ideální materiál pro celovečerní hraný debut, který nemusí mít více něž hodinu 

jako třeba Indiánské léto. Ale toto je žádost psaná na 20 minutový film. Jak chcete nejen odvyprávět celý 

příběh, vysvětlit lidem, co to je rekolekce, představit hlavní postavy tak, abychom k nim měli citový vztah, a 

obsáhnout od pobytu na rekolekci přes všechny interakce až po setkání v psychiatrické léčebně? Pokud 

žadatel a tvůrci cítí, že toto je jejich téma a že stojí za to se mu věnovat, pak bych doporučovala natočit 

tento film se zaměřením jen na část příběhu, vše výrazně osekat a rozhodnout se zda nám jde hlavně o 

Syna nebo o Matku. A nebo lépe rovnou začít pracovat na scénáři k debutu. V této formě se obávám, že 

film buď dokáže vytvořit atmosféru a oslovit diváky a nebo odvyprávět celý příběh. Oboje těžko. 

 

Děj je srozumitelný a soudržný. Charaktery postav zapadají do celkového pojetí filmu. Osobní postoj autora 

k látce není dostatečně zřetelný a bylo by zajímavé dostat autorskou explikaci, která by byla více textu a 

méně vizuální, upřímně je mi jedno jak bude kdo oblečený, poznámky ke kameře a zvuku jsou dost obecné 

a pomohlo by asi použít odkazů k inspiračním zdrojům, ale to je problém žádostí nejen na krátký film. 

 

Projekt naplňuje kritéria a požadavky výzvy a je připraven k realizaci. 

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

Projekt Rekolekce předkládá mladý tým, z velké části tvořený studenty Filmové akademie Miroslava 

Ondříčka v Písku. Výzva SFK na výrobu krátkometrážního filmu má za jeden z cílů podporu nových, 

začínajících tvůrců a proto považuji personální zajištění projektu za odpovídající a zkušenosti týmu za 

dostačující.  

Jediné, co bych snad považovala za problematické, je profil produkční společnosti, který uvádí, že se 

společnost výhradně orientuje na dětskou a animovanou tvorbu a projekt Rekolekce do těchto 

kategorií pro mne nezapadá. Zároveň z životopisu producenta nejsem schopna usoudit na jeho 

skutečné zkušenosti z filmové produkce. Ovšem opět jedná se o projekt na výrobu krátkometrážního 

filmu a zde bych tedy na výrazných zkušenostech až tolik netrvala. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jedná se o zajímavý příběh zasazený do u nás stále nepříliš vytěženého prostředí, který je ale přenesitelný 

i jinam, a může promlouvat k divákům i Čechách i zahraničí. Krátký absolventský hraný film má jen 

omezené možnosti jak významně obohatit českou a evropskou kinematografii. Hlavním cílem je důstojně 

absolvovat a zároveň přinést nový originální pohled na filmovou tvorbu. Pokud se toto alespoň částečně 

podaří, bude to dostatečný úspěch. Vzhledem k tématu a zpracování si nejsem jistá, jak velký úspěch může 

film mít na zahraničních festivalech, ale to se v této fázi těžko posuzuje, tedy i zde může projekt positivně 

překvapit. 

 

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

znaků) 

Předložené informace jsou srozumitelné a úplné a umožňují žádost posoudit. Projekt je relizovatelný s 

daným rozpočtem, který považuji za adekvátní až na některé drobnosti jako 22400 na dopravu osvětlovací 

techniky. Finanční plán je také odpovídající. K profilu žadatele více v personálním zajištění projektu. 

Celkově věřím, že je žadatel tento projekt schopen realizovat. Otázkou zůstává, ale toto je spíše obecná 

poznámka, jak moc chce SFK podporovat školní filmy, ale k tomuto jsem ve výzvě nenašla vodítko a 

nechávám na Radě a jejím poučeném rozhodnutí. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Absolventský film Skrytí

Evidenční číslo projektu 4511-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 01.03.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Predložená žiadosť je súčasťou série štyroch krátkych absolventských filmov študentov FAMO v Písku, na 

ktorých žiadateľ spolupracuje ako externý mentor a koproducent. Takáto iniciatíva umožňuje študentom 

realizovať svoje filmy v kvázi profesionálnom nastavení, čo je nesmierne dôležité pre ich skúsenosť a pre 

budúce zapojenie sa do profesionálneho života. Producent si tým buduje vzťahy s nastupujúcou generáciou 

talentovaných filmárov a prácou s filmami na medzinárodných festivaloch a v distribúcii (štyri filmy majú 

vytvoriť jedno distribučné pásmo) si buduje svoju reputáciu a rozširuje vlastnú sieť. Je to teda obojstranne 

prospešné, aj pre študentov, aj pre producenta. Rozpočet je nastavený tak, že okrem vypožičania 

profesionálnej techniky a technikov sa prakticky všetko na filme realizuje formou participácie, teda že sa 

všetci zúčastnení vzdávajú nároku na honorár, respektíve, že škola a producent vkladajú vecné a finančné 

vklady. Vzhľadom na charakter študentského filmu je to akceptovateľné. Požadovaná výška podpory je 

adekvátna k plánovaným šiestim dňom nakrúcania. Film sa mi zdá dobre produkčne a producentsky 

zabezpečený, otázkou je hlavne, či sa dobrý nápad dokáže zrealizovať tak, že vznikne aj kvalitný film, čo je 

teda vecou dramaturgie, scenára a réžie. Osobne vidím najväčší priestor na zlepšenie práve v 

dramaturgickej výstavbe príbehu. Projekt odporúčam podporiť. 

Udělení podpory Doporučuji  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žiadosť je zrozumiteľná a obsahuje všetky potrebné prílohy pre posúdenie. V žiadosti je vysvetlené, že 

žiadateľ podal až štyri samostatné žiadosti týkajúce sa štyroch krátkych absolventských filmov, ktoré 

koprodukuje ako externý producent so školou FAMO v Písku. Táto žiadosť sa týka jedného z nich. 

  

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

Rozpočet je transparentný. Vzhľadom na charakter študentského filmu sa zúčastnení študenti rozhodli 

participovať za symbolickú korunu na deň. Vďaka tomu sú jediné reálne náklady rozpočtu náklady na 

prenájom profesionálnej techniky a ľudí, ktorí ju obsluhujú. Ceny za prenájom svetiel, zvukovej a kamerovej 

techniky zodpovedajú štandardom priemyslu. Tak isto producenti participujú bez nároku na honorár, čo 

istým spôsobom predstavuje tiež vklad producenta nad rámec deklarovaných vecných a finančných 

vkladov. 

 

Predstava o financovaní je realistická, aj keď pomerne jednoduchá. Skladá sa z troch zdrojov: vklad školy 

FAMO (vecný aj finančný), vlastné zdroje producenta (vecné vo forme strižne, aj finančné), a zdroje 

SFKMG. Tieto posledné majú ísť na pokrytie nákladov na prenájom profesionálnej techniky. Pre študentov v 

záverečných ročníkoch je takáto kvázi profesionálna skúsenosť nesmierne dôležitá. Dostávajú tak pracovné 

návyky, aké im školské prostredie nevie ponúknuť. Zároveň však škola sama o sebe zdroje na takéto 

prenájmy profesionálnej techniky a štábu nemá zdroje. Je, myslím si, adekvátne, aby SFKMG takúto 

aktivitu podporil.  

 

Potvrdené zdroje sú doložené koprodukčnou zmluvou medzi FAMO a žiadateľom. 

 

Výška požadovanej podpory je adekvátna k rozpočtu aj k plánovanému výsledku, teda krátkemu hranému 

absolventskému filmu s festivalovým potenciálom. Pomer 49% k celkovému rozpočtu je v poriadku. 

 

Projekt má obmedzené možnosti ďalšieho spolufinancovania. Vzdanie sa honorárov celého realizačného a 

producentského štábu sa dá vnímať ako istá forma zabezpečeného spolufinancovania, aj keď nie je vo 

finančnom pláne vyčíslená. 

 

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

Producentská stratégia sa týka nie len tejto žiadosti, ale celkovo štyroch žiadostí na samostatné hrané 

krátke absolventské filmy zo školy FAMO, ktoré producent externe koprodukuje a do ktorých vstupuje 

vlastným vecným a finančným vkladom. Stratégia producenta spočíva v tom, že študentom mentorsky 

pomáha realizovať producentské, aj výrobné zabezpečenie projektu v profesionálnych podmienkach, čím im 

ponúka možnosť efektívnej prípravy na pracovný život po škole. Prepojenie výučby a reálneho priemyslu je 

nesmierne dôležitá vec a v západných krajinách funguje ako štrukturálna súčasť pedagogického programu. 

V tomto prípade ide o viac menej súkromnú iniciatívu, ale s rovnakým zámerom. Pre producenta je takáto 

iniciatíva zaujímavá, pretože udržuje kontakt s mladými talentami, s ktorými bude mať možnosť vytvoriť si 
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dobré pracovné vzťahy a v budúcnosti spolupracovať. Producent má taktiež distribučný a festivalový zámer 

s týmito štyrmi absolventskými filmami, ktoré by mohli fungovať ako ucelené pásmo. Touto cestou si 

producent môže budovať kredit a medzinárodnú reputáciu. Je to teda správna producentská stratégia. 

 

Žiadateľ má predstavu o zaradení projektu, ktorý je predmetom tejto žiadosti, do uceleného pásma štyroch 

filmov. Žiadateľ má dokázateľnú skúsenosť s cieľovou skupinou 16-35 a najmä s nástrojmi sociálnych sietí. 

 

Časový harmonogram je zvládnuteľný. Film sa už vyše roka pripravuje, lokácie sú zabezpečené, a na 

prípravu 6 dní nakrúcania v máji 2021 je stále dostatok času. 

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

Profil spoločnosti plne zodpovedá zvolenému cieľu. Spoločnosť žiadateľa je relatívne mladá spoločnosť, 

mala však už merateľné úspechy a jej členovia dokázateľne investujú svoj čas aj prostriedky do 

sebavzdelávania a sú aktívne prítomní na medzinárodných industry fórach. Zároveň aktívn spolupracujú so 

školou v Písku. Preto projekt tejto žiadosti zodpovedá profilu, finančným, ale aj aktuálnym časovým 

možnostiam spoločnosti. Z prezentácie žiadateľa oceňujem najmä snahu zbierať know-how na 

medzinárodných platformách, budovať si sieť zahraničných partnerov a snahu rozmýšľať o projektoch ako 

určených pre medzinárodné publikum. Zároveň oceňujem úspechy v oblasti kampaní na sociálnych sieťach 

s projektom Plešouni. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Skrytí

Evidenční číslo projektu 4511-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Skupa 

Datum vyhotovení 5. března 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Scénář k magisterskému absolventskému snímku (FAMO Písek) je zasazen do blízké budoucnosti a rozvíjí 

myšlenku „propůjčování“ lidských těl. V centru vyprávění se ocitají dva mladí lidé, jejichž mozky „opanuje“ 

dvojice seniorů, která se však „vypůjčených“ mladých těl nechce jen tak vzdát. 

 

Přes primárně žánrové ladění na pomezí sci-fi, dramatu, komedie (a do jisté míry hororu) se scénář pokouší 

také o společenskou výpověď vázanou například na aktuální téma kultu mládí. Základní linie vyprávění s 

titulní mladou dvojicí nepostrádá cílenou bizarnost, dramatickou akci i gradaci. Do ní vstupuje druhá linie 

napojená na aktivitu společnosti, jež „propůjčování“ těl zprostředkovává a jež má více vysvětlující funkci – ve 

vztahu k publiku a jeho chápání vyprávění působí poněkud návodně.  

 

Klíčovou otázkou zůstává, zda a jak úspěšně se podaří ztvárnit svět předestřený ve scénáři tak, aby se do něj 

publikum skutečně ponořilo (nebo aby nevzbuzoval nechtěně úsměvným dojmem). V tomto případě bude 

velmi záležet na režijním a stylovém pojetí, které mohlo být v žádosti rozvedeno více podrobněji. Přes některé 

dále zmiňované výhrady se přikláním spíš k podpoře projektu. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory                                                DOPORUČUJI  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

Hodnocená kritéria  

 



 

 

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

 

Příběh odehrávající se v blízké budoucnosti rozvíjí možnost „vypůjčování“ lidských těl. Za pomoci 

zvláštního zařízení takto do mozkových ústrojí dvou mladých lidí „vstoupí“ pár zestárlých, nemocných 

seniorů, kteří se však pobytu v mladých tělech odmítnou vzdát ve stanovenou dobu, což má ve výsledku 

tragické následky pro obě strany. 

 

Podstatně zajímavější je dějová linie s titulní mladou dvojicí, která je akční, dramatická, sympaticky bizarní 

a náležitě graduje. Druhá linka, která do ní vstupuje, je poněkud „slabší“, a to i proto, že má v rámci příběhu 

dovysvětlující funkci, která čtenáři / divákovi (někdy snad až příliš okatě) poskytuje návodné informace o 

tom, co se vlastně děje a nadto se snaží ve zkratce vypovídat cosi varovného o budoucí společnosti. 

 

Z žánrového hlediska scénář kombinuje prvky sci-fi, dramatu, komedie a částečně hororu. Zejména u 

pronikání komediálních prvků lze spekulovat, nakolik se skutečně podaří příběh obdařit černým humorem, 

anebo se výsledek přiblíží kategorii „nechtěného humoru“. Domnívám se, že scénář místy balancuje na 

neurčité hranici mezi těmito dvěma rovinami a že prvek „nechtěného humoru“ může proniknout i tam, kde o 

to tvůrci ani neusilují. 

 

To však bude záviset na zpracování, na kterém v tomto případě záleží více něž jindy. Nakolik se podaří 

publikum vtáhnout do světa předestřeného ve scénáři, se bude silně odvíjet například i od herecké 

stylizace, o které se z žádosti nic moc nedozvídáme (ideální skladba hereckého obsazení je pouze 

naznačena). Jako referenční dílo je uváděn mimo jiné snímek Humr J. Lanthimose, jehož „divná“ poetika a 

bizarní svět však v porovnání s přeloženým scénářem působí daleko suverénnější a který také bez potřeby 

dovysvětlování více věří svým divákům. 

 

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

 

Jde o magisterský absolventský film, čemuž odpovídá i personální zajištění projektu – téměř všichni 

zainteresovaní jsou studenti FAMO v Písku. Od takového tvůrčího kolektivu lze očekávat souhru a „nadšení 

pro věc“ (jak jinak si ostatně vysvětlovat, že do realizace se většina členů štábu zapojuje za symbolický 

honorář 1 Kč). Klíčovou osobností projektu je Ondřej Burda – scenárista a režisér, který za svůj bakalářský 

film Hovor získal několik zahraničních ocenění. Produkčně projekt zaštiťuje zkušený Jiří Sádek, taktéž 

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

 

Vezmeme-li v potaz výše naznačenou žánrovou kombinaci, jde o vcelku zajímavý příspěvek do současné 

české filmové tvorby, která je na originálnější žánrové počiny spíše chudá. Sympatická je inspirace u 

pozoruhodných zahraničních filmařů (již zmiňovaný Lanthimos), ale i pokus autorů z vlastních pozic 

modifikovat prakticky zaniklou tradici domácích sci-fi propojených s komediálním žánrem. 

 

Vítaným přídavkem k zábavní žánrové inklinaci díla je i snaha o výpověď směřující například k tématu kultu 

mládí v dnešní společnosti. V případě podařeného ztvárnění nelze vyloučit divácký úspěch, případně i 

ohlas na půdě specializovaných festivalů. 

 

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

 

Žadatelem je společnost COFILM zastoupená Jiřím Sádkem, která se ve své činnosti soustřeďuje hlavně 

na tvorbu pro děti a mládež (především animované seriály). Projekt se zdá v naznačené variantě 

realizovatelný. S otazníkem zůstávají honoráře v symbolické hodnotě 1 Kč pro většinu členů štábu, což je 

však patrně diskutabilní záležitost nad rámec této žádosti a tohoto hodnocení (kde začíná a končí hranice 

„studentského projektu“, v němž se počítá s pracovním nasazením v rámci školních povinností, a nakolik je 

pro jednotlivé členy štábu skutečně motivující pracovat na realizaci filmu zcela zadarmo...?).  

 

Žádost obsahovala všechny nezbytné náležitosti pro posouzení. Drobná nesrovnalost se vyskytuje v 

celkové částce rozpočtu uvedené ve finančním plánu (990 697 Kč) a v samotné žádosti a rozpočtu (980 

697 Kč). Vzhledem k tomu, co bylo vyjádřeno v předešlých oddílech hodnocení, by bývalo dobré připojit 
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podrobnější představy o audiovizuální koncepci díla (režisérská explikace je spíše stručná a opírá se více o 

ilustrační obrazové odkazy na inspirační zdroje, dramaturgická explikace působí spíš dojmem formálního 

splnění povinnosti odevzdat v rámci žádosti nějaký takovýto dokument). 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Skrytí

Evidenční číslo projektu 4511-2021

Název žadatele Cofilm

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Alena Prokopová 

Datum vyhotovení 5. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel se uchází o příspěvek na výrobu absolventského filmu Ondřeje Burdy – 26minutové autorské sci-fi 

tragikomedie Skrytí. Vzniká na FAMO, která se na Fond prakticky nikdy neobrací (na rozdíl např. od FAMU), 

jak správně připomíná žadatel Jiří Sádek ze společnosti Cofilm (který nyní zaštítil tuto a další tři žádosti týkající 

se tamních studentských filmů). Předložený projekt je dobrým důkazem toho, že absolventi FAMO jsou schopni 

nejen realizovat kvalitní snímky, ale rovněž je profesionálně prezentovat v podobě žádosti na Fond. 

Skrytí se odehrává v roce 2037 jako minimalistická, komorní hříčka s humanistickým apelem skrytým za 

hororovým nádechem. Protagonisty jsou dívka a mladík, kteří, jak se ukazuje, se nechali najmout, aby pronajali 

prostřednictvím futuristické technologie svá mladá těla dvojici staříků.  

Vzhledem k Burdovým předchozím filmům vzniklým na půdě FAMO můžeme očekávat svižnou, nápaditou a 

profesionálně zvládnutou práci v duchu klasických československých žánrových děl typu „Pane, vy jste vdova!“ 

či uváděného referenčního snímku Humr. V tom ho zjevně podpoří štáb kolegů-spolupracovníků. Cofilm zajistí 

vedle konzultační záštity i prostor střižny a barevné korekce. 

Ambicí tvůrců je primárně průnik do festivalové distribuce, a to i zahraniční, na přehlídky studentské tvorby a do 

televize. Marketing přes sociální sítě dává s ohledem na žánr a primární cílovou skupinu mladších diváků smysl. 

Projekt zajímavého a talentovaného autora s výjimečným smyslem pro inteligentní žánrovou tvorbu vřele 

doporučuji podpořit.  

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

V rámci populárního žánru (sci-fi s hororovými prvky) autor nabízí příběh o touze vyhnout se stárnutí a zůstat 

věčně mladý, ale také úvahu o hranicích vlastní identity a nebezpečí totality spojené s konzumem. Navazuje 

vědomě jednak na slavné tradice československé literární a filmové sci-fi, jednak na současné úspěšné 

„nehollywoodské“ filmy tohoto typu (vedle ikonického snímku „Pane, vy jste vdova!“ tak uvádí jako reference 

ještě Humra nebo Potomky lidí). Obecně jde o díla založená na vtipně a inteligentně rozehraném nápadu a 

myšlence a na atmosféře, nikoli na nákladným tricích a výpravě. To vše dokáže Ondřej Burda vměstnat do 

studentského, nízkorozpočtového krátkého filmu, což si zaslouží obdiv. 

Příběh je situován do roku 2037 a je vystavěn jako drama, které se rafinovaně rozkrývá postupně: Tomáš a 

Veronika pronajali prostřednictvím futuristické technologie svá mladá těla dvojici staříků - manželů, kteří si 

chtějí spolu v životě aspoň na chvíli ještě něco užít. Starý pár však poruší pravidla, aby si pronájem prodloužil, 

což umožňuje situovat těžiště příběhu mimo futuristické kulisy - do osamělé chaty. I zde však zasahuje 

všemocná agentura Hundun, reprezentovaná bezohledným Simonem a jeho pohůnky, což otevírá prostor ke 

krvavému zúčtování… Krátký formát dovoluje nesoustředit se na psychologii hrdinů, s nimiž se divák nemůže 

ztotožnit, což by bylo problémem v delším formátu.  

Rafinovaně vystavený příběh dává ve scénáři jasnou představu o tom, jak bude realizován, a z projektu je cítit 

scenáristovo/režisérovo osobní zaujetí pro žánr, příběh i způsob, jak a proč ho vyprávět. To vše je plně v souladu 

s požadavky konkrétní výzvy Fondu.  

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

Ondřej Burda jako scenárista a režisér svého absolventského filmu na FAMO se obklopil mladými 

spolupracovníky z okruhu školy (kameraman Matěj Kosák, střihač Petr Jileček, mistr zvuku Ludvík Nedvěd, 

produkce Julian Boháč). Absolventem FAMO je i producent a režisér Jiří Sádek, který svou pozoruhodnou 

Polednicí prohloubil zkušenost českého hraného filmu s inteligentní žánrovou produkcí. V tomto směru je jeho 

podpora Skrytých logická. Zjevnou oporou byl Ondřeji Burdovi i zkušený dramaturg a pedagog Bedřich Ludvík. 

Z charakteru žádosti je zjevné, že dané personální složení bude velmi pravděpodobně základem dalšího zdařilého 

krátkého filmu, kterým Burda završí svá studia a současně se posune do hrané režijní praxe. 

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

Projekt Skrytí je hezkou ukázkou „malého“ filmu, jehož autor dokáže uvažovat v živých, mezinárodních 

kontextech, a to myšlenkových i žánrových. Žánr sci-fi nemusí mít jen podobu hollywoodského blockbusteru, 

ale může rovněž – bez nákladného zázemí – inteligentně pracovat s atmosférou a nápaditě využít skrovné, 

„studentské“ prostředky, které má k dispozici. A to současně vůbec neznamená, že by se nemohl dotýkat 

závažných a aktuálních témat.  

Film Skrytí má tak nakročeno k tomu, aby obohatil domácí a případně i evropskou kinematografii o důkaz, že 

důležitý je vždy zvláště nápad a osobní energie vložená do jeho realizace.  

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

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, bez rozporů. Děkuji za ukázky předchozích prací 

Ondřeje Burdy, které mi pomohly udělat si dobrou představu o jeho talentu. To vše mi – jak doufám – 

umožnilo žádost správně posoudit.   

Realizace daného projektu vychází ze zkušeností výroby filmů na FAMO zajišťované studenty, kteří si na 

projektu ověřují své schopnosti za symbolickou částku jedné koruny. Společnost Cofilm zajistí vedle 
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konzultační záštity prostor střižny a barevné korekce. Vzhledem ke komornímu charakteru je realizace 

představitelná i v podmínkách omezených přetrvávajícím řáděním epidemie Covid-19.  

Daný projekt považuji za realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Vzhledem k talentu 

režiséra si myslím, že by se mohla uskutečnit festivalová distribuce filmu i spolupráce s Českou televizí (jakkoli 

jsou tamní finanční kapacity ve vztahu k podpoře studentských filmů momentálně a zřejmě i dlouhodobě 

omezené).  

Profil společnosti Cofilm je v souladu se směřováním projektu začínajícího, nadaného filmaře do distribuční 

sféry. Žadatel je nepochybně schopen danému projektu poskytnout oporu, zkušenosti i potřebné technické 

zázemí, a přispět tak k jeho realizaci.  

 



 
 

Strana 1 
 
 

 

Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Dřevo na příští zimu

Evidenční číslo projektu 4512-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 3.3.2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel předkládá krátký hraný film Dřevo na příští zimu studenta magisterského stupně na FAMO v Písku, 
jenž má být jeho absolventským filmem. 
V žádosti je přiložen zajímavý předchozí snímek autora Why So Sirius?, který se účastnil festivalů jako 
goEast (Německo) nebo Fest – New Films, New Directors (Španělsko). Doložen je i moodboard 
k současnému filmu a herecké obsazení, který vyznívá velmi zajímavě a slibuje intimní drama dvou 
dospělých sourozenců na prahu tragické životní události. 
Harmonogram natáčení se kryje se stávajícím školním rokem a hotový film by se měl představit u státnic 
v září letošního roku. S velkou pravděpodobností se film, v nějakém menším omezení, natočí i bez udělení 
finanční dotace. Žel z doloženého finančního plánu je patrné, že možnosti filmové školy v Písku nejsou 
v rámci absolventského filmu takové, jakými disponují studenti FAMU.  
Scénář považuji za zdařilý, a tedy by si pro dosažení maximálního potenciálu film dotaci zasloužil. Téma je 
možné dobře využít v distribuční strategii, ta bohužel zaostává. V českém měřítku je naznačena a je v ní 
vidět naději, v zahraničním měřítku je nulová i přes to, že se žadatel pasoval do role zahraničního 
distributora a sales agenta. Strategie tedy předložená není žádná. V úvodním dopise se žadatel odkazuje na 
to, že žádost vypracoval student produkce a že on jako producent do ní ze svojí pozice nezasahoval. Ale 
měl. Nedostatky a nesrovnalosti v žádosti jej mohou diskvalifikovat z bodového hodnocení, a to je proti 
smyslu podání této žádosti – tedy získat dotaci. Nejsme si jistá, jestli tohle je to správné místo k dávání lekcí. 
Jako zásadní problém vidím v tom, že v žádosti není přiložena povinná příloha B8. Smlouva prokazující… 
Více se o problému rozepisuji níže. Za těchto podmínek neměl být projekt vůbec připuštěn k posuzování 
experty a měl by být vyloučen. Dále nacházím nejasnosti ve finančním plánu. 
 
Je mi líto, ale kvůli zjevné procesní chybě, tedy chybějící povinné příloze B8., nemohu projekt 
doporučit k podpoře.  
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji 
 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Předkládaný projekt je magisterským filmem na FAMO v Písku. Film je předkládán pravděpodobně jako 
soubor několika krátkých filmů (informace se nacházejí v úvodním dopise žadatele, ale protože se 
k expertce dostal jen jeden projekt, nemohu soudit komplexnost nebo kvalitu celého souboru).  

Podle výše zmíněné dopisu je žádost vyplňována studentem produkce FAMO bez následné producentovi 
kontroly. Z pohledu producentky a expertky SFKMG mohu jen konstatovat, že se jedná o velkou 
producentskou chybu a žádost si žadatel musí vždy překontrolovat, protože např. v tomto případě se 
v ní nachází několik nejasností a nesrovnalosti (podrobněji viz níže), což může ve finále vézt k nižšímu 
bodovému ohodnocení, a tedy i možnému nedosažení na podporu, což je ale paradoxně podstatou této 
žádosti. Ve finále je předložená žádost vizitkou producenta jako žadatele, nikoliv studenta produkce, 
jehož jméno není v žádosti uvedeno. Stejně tak členové Rady v kontextu ostatních žádostí nebudou 
mhouřit oči na žádosti méně kvalitní jen proto, že ji dělal student poprvé. 

Projekt je spolupráce FAMO jako minoritního koproducenta a produkce COFILM (žadatel), kde podle 
přiložené dohody o budoucí spolupráci, jsou procenta rozděleny 49x51 ve prospěch žadatele bez ohledu 
na finální objem finančního vstupu do projektu. Zásadním problémem této dohody je ale fakt, že zde 
není uvedeno, že na žadatele (podle smlouvy Koproducenta 1) přechází licence nebo sublicence 
(smlouva na scénář) a součástí této dohody není ani klauzule o potvrzení zajištění práv FAMO 
(Koproducent 2) či smlouva na scénář s Koproducentem 2 (FAMO) (tedy není vůbec doloženo, že 
nějaká smlouva existuje a zda je v ní ujednání o převodu práv na třetí osobu) a tedy je podle pravidel 
SFKMG nedoložená povinná příloha B8. Smlouva o zajištění práv. V příloze B8. se nachází pouze 
čestné prohlášení žadatele o tom, že smlouvy jsou řádně uzavřeny s FAMO (ten ale není žadatelem a 
ani v rámci dohody nepřevedl za účelem zamýšlené koprodukce část licence na žadatele a ani žádnou 
jinou smlouvu prokazující získání práv na dílo) – tedy žadatel v době podání nedržel žádný podíl na 
licenci a ani nepředložil důkaz, že ji koproducent 2 FAMO vůbec drží, a tedy jeho žádost má být podle 
pravidel z posuzování vyloučena. Povinná příloha B9. Čestné prohlášení o autorství autora sice 
doloženo je, ale to je požadování pouze v případě, že žadatel je fyzická osoba, která je zároveň autorem 
námětu nebo scénáře. Vzhledem k tomu, že scénárista a režisér není spolumajitelem firmy COFILM, je 
takové prohlášení bezpředmětné. Bohužel by bylo bezpředmětné i kdyby spolumajitelem firmy byl, pak 
by stejně musela být doložena smlouva mezi firmou a jejím jednatelem, čestné prohlášení by bylo podle 
pravidel SFKMG nedostačující.  

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

Celkový rozpočet na film je 987 tis Kč (podle dohody je rozpočet 947.880.-). Z podstaty studentského díla 
se Koproducenti dohodli, že studenti nebudou nijak finančně ohodnoceni. Rozpočet považuji za 
standartní bez excesů.  

Finanční zajištění projektu je čtyřzdrojové, doložený finanční plán nekoresponduje s dohodou o budoucí 
spolupráci, kde jsou vyčísleny i vstupy.  
- Vstup FAMO v Písku – podle dohody je vstup 226.332.-, podle finančního plánu potom 281.761.-  
- Vstup COFILM – podle dohody 271.548.-, podle finančního plánu 175.300.- 
- Nadační fond Filmtalent Zlín – 90.000.- (není specifikováno, kdo bude podávat, protože doložená 

dohoda je pouze za účelem podání žádosti na SFKMG) 
- Žádost na SFKMG 440.000.- 

Je mi jasné, že rozpočty se mění a čísla ne vždy mohou sedět třeba v případě, že dohody jsou podepsány 
před nějakou skutečností, změnou událostí, změnou natáčení či přistoupením jiného partnera, ale 
Dohoda byla podepsána 3 dny před podáním žádosti, tedy zde bych předpokládala, že bude sedět se 
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žádostí na SFKMG nebo bude alespoň v komentáři vysvětleno, proč tomu tak není. 

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

Projekt je magisterským filmem na FAMO. Podle slov žadatele se jedná o první projekt, který FAMO vyslala 
na SFKMG. Primárním důvodem výroby filmu je tedy splnění studentských povinností v rámci studia na 
FAMO. Sekundárně má žádost o finanční podporu pomoci talentům z FAMO v jejich budoucí kariéře a 
konkurenceschopnosti, protože na SFKMG se hlásí primárně filmy studentů FAMU. S tímto souhlasím i 
proto, že např. na zmíněné FAMU mají studenti lepší jak finanční, tak technické zázemí, než FAMO 
nebo studenti UTB. Jejich cíl je sice stejný, ale startovací pozice výrazně rozdílné.  

Žadatel uvádí, že krom obrazové postprodukce, nabízí filmu servis distribuční a mezinárodní sales (bez 
vyčíslení své práce) – bohužel právě tato část žádosti výrazně zaostává, protože to prostě nechal na 
studentech FAMO.  Od nich je mi velmi sympatická snaha o propojení s neziskovkami (pro rodinné 
příslušníky nevyléčitelně nemocných) za účelem propagace a exploatace, ovšem i tato idea je velmi 
povrchní a více nerozvedená. Je mi líto, že studenti na FAMO mají velmi nízké ambice svůj projekt 
exploatovat v zahraničí – i přes své přání uvedení filmu skrz festivalové strategie se objevují pouze 
jména Pragueshorts a iShorts (což není festival, ale přehlídka v Bio Oku). Napadá mne tedy, zda se 
jedná o pouhou neznalost festivalového prostředí nebo nezkušenost v oblasti distribuce filmu a 
získávání zkušeností. Od žadatele bych čekala ucelenou distribuční a marketingovou strategii, když je to 
právě jeho know-how, o které se opírá v rámci spolupráce s FAMO. Bohužel v žádosti neexistující. I 
studentský film má mnoho festivalových možností, včetně Cinefondation v Cannes a je tedy s podivem, 
že ta ambice se neobjevuje alespoň na papíře.  

V rámci ČR mi celkově chybí způsob komunikace s potenciálním divákem, přes jaká media či vůbec jaký 
bude časový horizont událostí.  

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

COFILM je mladá produkce, založená v roce 2016. O rok později uvedlai do kin zatím jediný dokončený 
projekt dokument Nesledovanější (2017) v režii Jiřího Sádka (žadatele).  Ve vývoji má 3 animované seriály, 
mj. seriál Plešouni (o dětech s onkologickým onemocněním). Jiné projekty ve výrobě nebo postprodukci, 
žadatel nezmiňuje.  
Producent Jiří Sádek je vystudovaný scénograf a režisér (FAMO). Pracoval na TV Nova a v ČT jako 
scénárista u dokumentárních cyklů. Debutoval filmem Polednice (Barletta Production, 2016), dále natočil 
film Nejsledovanější. Producentské zkušenosti prozatím nemá.  

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Dřevo na příští zimu

Evidenční číslo projektu 4512-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern 

Datum vyhotovení 28.2.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Dáša (26 let) má rakovinu v posledním stádiu a jde strávit poslední chvíle do rodinné chaty. Její bratr David 

(33 let) se rozhodne zpestřit jí poslední chvíle výletem v obytném voze, který koupil, a řadou eventových 

atrakcí, které pro ní zorganizoval (seskok padákem ve dvojicích, zorbingová koule). David to myslí dobře, 

vychází z obecné představy - mýtu živeného řadou filmů o tom, jak si lidé na konci života chtějí splnit dávné 

sny a zařádit si. Jenže Dáša mu do této představy nějak nepasuje. Chce klid a prostor pro meditaci. Dělá 

nesmyslné věci, jako třeba že se začne učit hrát na harmoniku, nebo objednává dříví na zimu, které se 

nedožije. Nejvíc si přeje, aby si s  Davidem docela obyčejně opékali buřty u ohníčku. 

David však dogmaticky trvá na extatickém prožívání konce života a vnucuje Dáše svoje představy. Dáša 

vzdoruje mírnou pasivní resistencí vůči jeho křečovitému nadšení pro atrakce, které jí zorganizoval, což 

Davida dráždí a roste v něm agresivita. Stupňující se napěti v Davidovi vyvrcholí v okamžiku, kdy Dáša jí 

hůlkami špagety, které jí opakovaně vyklouzávají a nedaří se jí dostat je do úst. David zuřivě popadne lžicí 

špagety a narve je Dáše do úst.   

Ukazuje se, že ten kdo se nesmířil se smrtí není Dáša, ale David. Výbuch vzteku a současně zoufalství nad 

bezmocí vůči blížící se smrti odhalí Davidovi, že vlastně pořádně sestru ani nezná, že jí vnucuje v dobré víře 

něco, co jí vůbec není vlastní. Že celý ten kolotoč nesmyslných atrakcí pořádal vlastně kvůli sobě, aby 

zahlušil vlastní bolest.  

Dáša uteče do lesa, kde jí po nějaké době David najde. Aniž by potřebovali slova, dojde k jejich sblížení. 

David si sedne do jogínského posedu, v němž sedí Dáša a přijme její hru. Tím dá najevo s jistým humorem, 

že s ní souzní. Oba se vrací domů, kde od krátkého spojení chytl karavan a beznadějně shoří. V dalším 

záběru sedí Dáša s Davidem u zbytku karavanu a opékají si buřty na ohníčku, jak si to vždycky Dáša přála.  

 

Na malé ploše a s minimem slov se odehrává silný příběh dvou sourozenců v mezní situaci, kdy se musí 

smířit nejen se smrtí jednoho z nich, ale i se vzájemnou odlišností.  Vyprávění je vystavěno na visuálně 

silných obrazech akcentujících prvky vyprávění: sestra a bratr, život a smrt ... a buřty, aby se to zas tak 

nebralo vážně.  

Scénář přesně a nenásilně rozehrává nedorozumění mezi sourozenci v tak příšerné otázce, jako je prožití 

posledních týdnů života. Přitom to dokáže udržet v civilní a uvěřitelné podobě. Ukazuje víc akcí a gesty než 

slovem.   

Režijní explikace plasticky definuje visuální a zvukovou strukturu vyprávění.  

Výborné herecké obsazení -  Jiří Mádl a Martina Šindelářová. 

 

Slabší stránky v projektu nenacházím. 

 

Projekt doporučuji k udělení podpory. 
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Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Téma i způsob zpracování se mi zdá originální. Film vypráví drama dvou sourozenců, kteří se mají srovnat 

se smrtí a přitom nalézt jeden druhého.  Vyprávění přitom balancuje na hraně srozumitelnosti, protože se 

záměrně vyhýbá polopatičnosti a řadu věcí si musí divák domyslet.  

 

Projekt promyšleně pracuje s originálními stylistickými prostředky. Kamera jinak snímá Dášu (časté velké 

detaily) a jinak Davida (nerozzáběrované celky). Režijní koncept je založen na "snaze velké téma vyjádřit 

malými zdánlivě nesouvisejícími motivy" (viz režijní explikace). Spoléhá se na představivost diváka.  

 

Žánr je psychologické komorní drama, které je postaveno na hereckém výkonu hlavních představitelů V 

tomto projektu je tedy klíčový velmi dobrý výběr obou hlavních herců (Jiří Mádl a Martina Šindelářová).  

 

 

 

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

Režie a scénář Karel Šindelář, má za sebou řadu studentských filmů oceněných na různých festivalech. 

Producent Albert Otevřel, producent studentských filmů, vedoucí výroby v reklamní agentuře. Kamera 

Jaroslav Kostelník, je kameramanem filmů Karla Šindeláře, má praxi v reklamě. Jde o tvůrčí tým pracující 

už nějakou dobu spolu, který je zárukou úspěšné realizace projektu.   

 

 

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

Přínos pro českou nebo evropskou kinematografii nevidím a ani u tohoto formátu nepředpokládám. 
 
 

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

znaků) 

Informace o projektu jsou srozumitelné a úplné. Žadatel je schopen projekt úspěšně zrealizovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Dálio

Evidenční číslo projektu 4513-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 5.3.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky  

- studentský film 
 
Hlavní slabé stránky  

- nutné úpravy scénáře 
- podceněný rozpočet 
- nesrovnalosti v koprodukčních podílech 
- nedostatečná distribuční a marketingová strategie 

 
Producent žádá o podporu krátkometrážního studentského filmu, scénář filmu však zatím není ve finální 
verzi, což potvrzuje i přiložená dramaturgická explikace. Rozpočet je velmi podceněný, projekt se v jeho 
intencích jeví jako nerealizovatelný. Řešení koprodukčních podílů považuji za nesprávné, finanční plán má 
nejasnosti. Marketingová a distribuční strategie jsou nedostatečné.  
 
 
 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  
 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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. Projektem je studentský film, žádá o dotaci ve výši 49% rozpočtu. 
V žádosti jsou uvedené odkazy na předchozí studentské práce autora. Projekt předpokládá uplatňování 
metody udržitelného natáčení, předpokládaná předsevzetí jsou reálná.   

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

     
Rozpočet je nízký, což lze částečně přisuzovat tomu, že se jedná o studentský film. Podíl požadované 
dotace na nákladech projektu je adekvátní.  
 
Obecně považuji za chybné rozpočtovat při realizaci studentských filmů nulové (či korunové honoráře), 
především v momentě, kdy do projektu vstupuje komerční subjekt. Honoráře by měly být vyčísleny 
v obvyklé výši (spíše na dolní hranici rozpětí) a následně započítány jako věcný vklad koproducenta 
(školy), jinak jsou koprodukční podíly subjektů špatně definovány. Vzhledem k nekomerční povaze 
projektu považuji tuto nesrovnalost za nepodstatnou.  
 
Kromě honorářů studentů bych si dovolila i komentář k dalším položkám, které však již považuji za 
podstatné. Většina „komerčních honorářů“ je pod hranicí rozpětí běžných honorářů v oboru, proto lze 
rozpočet považovat za podceněný a projekt v jeho intencích za nerealizovatelný. Herecké honoráře jsou 
velmi nízké, mají-li být obsazeni herci uvedení v žádosti, považuji za nutnost navýšení hereckých 
honorářů (dokonce vedu-li v patrnost, že honoráře mohou být vzhledem k charakteru mnohem nižší než 
obvyklé). Naopak honoráře komparzu jsou běžné (800,-Kč/den), této disproporci nerozumím. Všechny 
ostatní honoráře jsou velmi nízké, např. honorář architekta, který se má zároveň starat o kostýmní 
výpravu 1000,-Kč denně, není snad reálný ani v studentské atmosféře. Naopak rozpočtované pronájmy 
techniky vycházejí z reálných částek, není jednodušší se dohodnout na nižších pronájmech techniky a 
zaplatit její obsluhu nízkým, ale reálným honorářem? Rozpočtované pronájmy lokací jsou opět velmi 
nízké, zvláště má-li se jednat o pražské lokace, jak je v žádosti uvedeno. Rozpočet vůbec nepočítá se 
zábory pro techniku a auta při natáčení, což je položka, kterou nebude možné dohodnout v nižší než 
běžné ceně. Rozpočet na testování na Covid vychází ze zvláštních položek (100 x 350,-Kč), antigenní 
testy jsou v ČR zdarma, PCR testy naopak stojí od 1.600,-Kč výše, strategie testování není jasná a 
položka nepřehledná.  
 
Finanční plán je také trochu nejasný. V komentáři k finančnímu plánu nejsou do koprodukčního podílu 
žadatele započítány zdroje z Fondu. Položka soukromého vstupu pod názvem Student také není blíže 
vysvětlena. Bude tento Student koproducentem filmu? Přiložená koprodukční smlouva neváže 
koprodukční podíly na vklad koproducentů (navíc velmi zkreslený v neprospěch filmové školy – viz 
výše), což je velmi neobvyklé.  
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Producent žádá o podporu krátkého studentského filmu. Scénář však není pro realizaci připraven (což 
dokládá i dramaturgická explikace), v žádosti mi chybí informace a termíny vázající se na další vývoj 
scénáře. Kromě připomínek dramaturga, se kterými veskrze souhlasím, považuji za zbytečné velké 
množství postav, které nejsou dostatečně vykresleny, divák nechápe jejich jednání, nedokáže se s nimi 
sžít (Proč Rút krade? Ve scénáři je nesympatická, její jednání odsouzeníhodné…to je záměr?).  Také je 
třeba se vyhnout stereotypizaci postav (barman v bílém tílku?, Pendrek ve smokingu?). Je třeba ujasnit, 
jak bude vypadat stěžejní scéna, tedy reakce publika na vystoupení skupiny (Je to výsměch? Proč 
neodejdou? Nakonec se jim to líbí?). 
 
Cílová skupina je zvolena velmi úzce (18-25 let), přitom hlavní protagonista je starší (v roli i ve 
skutečnosti), cílovou skupinu lze rozšířit do 30 let. Sekundární cílová skupina tvořená festivalovými 
diváky je zcela opominuta. Marketingová strategie je založena na propagaci filmu prostřednictvím 
soukromých účtů herců na sociálních sítích, to nepovažuji za úplně šťastné, tato strategie nesměřuje 
k celé zvolené cílové skupině. Také distribuční strategie je zatím spíše výčet nápadů než konkrétní 
strategie.  
 
Harmonogram projektu je pro realizaci dostatečný, bude-li k dispozici včas konečná verze scénáře a 
zajištěn štáb za uvedené honoráře. 
 

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

 
Žadatel má dosavadní zkušenosti s realizací dokumentárních filmů a animovaných sérií, hraný film 
(ačkoli krátkometrážní) bude pro žadatele prvotinou. Realizace krátkometrážního filmu lze považovat za 
správný směr k rozšíření portfolia producenta. Autor a štáb (se zázemím filmové školy) mají předpoklady 
k úspěšné realizaci projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dálio 

Evidenční číslo projektu 4513-2021  

Název žadatele COFILM s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-2-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 1.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt krátkometrážního hraného filmu Dálio, který těží z dobré znalosti jeho autorů s atmosférou 

hudebních klubů a problematiky světa dospívající mládeže, je z mého pohledu velmi sympatický a po 

formální stránce i zdravě ambiciózní. Otázky autenticity umělecké tvorby a její možné degradace ve světě 

komerčního umění považuji za závažné nejen v rámci teenagerovsky laděné miniatury. Ve stále znovu 

nastolovaném a řešeném problému, jak zůstat v uměleckém provozu sám sebou a současně tím 

nerezignovat na zájem publika a na úspěch a neuchýlit se se svým estetickým cítěním a přesvědčením do 

umělecké i lidské izolace, vidím nadčasové a v rámci konzumní společnosti obecně lidské téma.  Má-li být 

ale sdělení filmu opřené o silnou dramatickou zápletku, která by umožnila výrazně gradovat charakterovou 

kresbu jednotlivých postav, a nikoli pouze o invenční vizuální a zvukové zpracování, bude ještě nutné na 

projektu zapracovat. Výhrady uvedené v dramaturgickém posudku naprosto sdílím a považuji je za natolik 

závažné, že udělení finanční dotace tomuto projektu nemohu doporučit (jakkoli bych poznamenal, že učinit 

součástí vlastní žádosti takto přísný posudek, nemusí být zrovna taktické). Je určitě pravda, že scénář 

vykazuje řadu evidentních chyb. Pozornost tak krátkého příběhu nemůže být rozprostřena mezi tolik postav, 

protože není naděje dát každé z nich náležitý prostor. Dialogy, které mají evokovat konkrétní prostředí, 

působí jako obecná otřepaná klišé. Chybí tu soustředění na hlavního hrdinu a jeho dilema, jakýsi zvrat přijde 

ve vyprávění příliš pozdě a řešení dilematu, které se tu objeví, je příliš rychlé a hladké, bez jakékoli zajímavé 

peripetie. Velmi bych zde doporučil spolupráci se zkušeným scenáristou. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

V tomto projektu se jedná o povědomý žánr teenagerovského příběhu z hudebního prostředí. Režijní 

explikace svědčí o velmi zajímavém a ambiciozním audiovizuálním pojetí a o značné zkušenosti mladého 

autorského týmu s využitím specifických kvalit barevně a světelně stylizovaného obrazu pro příběh, v jehož 

rámci jde o intenzivní a expresivní zpodobení vnitřního světa jeho protagonistů. Promyšlenost a invenčnost 

tohoto přístupu zatím bohužel nemá oporu ve stejně dobře připraveném, řemeslně přesně vystavěném 

scenáři. Bez této složky by se ale výsledný film nutně musel stát jen audiovizuální exhibicí. Projekt proto za 

připravený k realizaci nepovažuji. 

 

 

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

Projekt se opírá o kolektiv složený z mladých filmařů z okruhu písecké FAMO a zdá se mi být z 

hlediska personálního složení dobře zajištěn jak produkčně, tak technicky. Také dramaturg 

projektu je soudě podle explikace kompetentní se na projektu podílet. Největší slabinu spatřuji ve 

scénáři a z mého pohledu se tady pravděpodobně projevuje jistý limit nebo menší zkušenost 

režiséra Jindřicha Voseckého s prací scenáristy. Chápu, že kumulace funkce režiséra a 

scenáristy bývá vnímána jako výraz svrchovaného autorství, mladými tvůrci je proto ale mnohdy 

brána skoro jako samozřejmá věc, jako by ve scenáristice šlo o nadání, které správný režisér 

prostě také musí mít. Nebývá to vždy ale pravda, cesta s dobrým scenáristou po boku může být 

daleko úspěšnější, aniž by omezovala a ohrožovala režisérovo autorské gesto. 

 

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

Projekt mi v dané fázi vývoje připadá zajímavý zejména svou formální stránkou, jeho příběh 

zatím za příliš silný a přínosný nepovažuji. 

 

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

znaků) 

Organizační zabezpečení projektu považuji za dobré, je znát, že jde o spolupráci sehraného týmu, 

který spolu nedělá poprvé, což je skvělé. Žádost je srozumitelná a obsahuje všechny potřebné 

informace. Projekt je nepochybně realizovatelný. Jeho žadatel má za sebou řadu drobných, ale 

výrazných prací, které svědčí o jeho režisérském talentu. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Dálio

Evidenční číslo projektu 4513-2021

Název žadatele COFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 22. 2. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Jedná se o absolventský film studenta filmové školy FAMO v Písku, který reflektuje myšlení a životní 

postoje současných mladých lidí a dilemata, jenž musí řešit. Dotýká se smyslu umělecké tvorby a 

údělu umělce. Dělá to upřímně, bez tezovitosti a pseudointelektuálnosti. Autor / režisér Jindřich 

Vosecký, jenž má na svém kontě několik studentských filmů solidní úrovně, evidentně zná prostředí, o 

kterém píše, a sám je činný také v oblasti hudby, což je ze scénáře patrné. K žádosti je přiložena 

kvalitní prezentace, která naznačuje formální a vizuální stránku zamýšleného filmu, ve kterém chce 

režisér hodně stylizovat a podřídit vše subjektivnímu pohledu hlavního hrdiny na okolitý svět. Kompletní 

tvůrčí tým typický pro studentský film je složen převážně ze studentů FAMO. Dobrou volbou je obsadit 

do hlavní role Dalia dnes už populárního Jana Cinu. Téma je nadčasové a překračuje hranice. Je 

srozumitelné a film dokáže oslovit mladé lidi všude na světě. Snímek má šance uspět na studentských 

přehlídkách.  

Žadatelem je společnost Cofilm, při jejímž založení stáli vedle producenta Jindřicha Trčky také režisér 

Jiří Sádek a kameraman Antoan Pepelanov, oba absolventi FAMO. V současnosti se společnost 

orientuje především na dětskou a animovanou tvorbu, do kin uvedla dokument Nejsledovanější, mířící 

na mladé diváky. Záměrem je podpořit 4 studenty FAMO s absolventskými filmy a vytvořit pro ně 

profesionální podmínky, což je bezesporu chvályhodný počin. Ohledně distribuce chce žadatel oslovit 

Aerofilm a exploatovat film také v rámci hudebních festivalů.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji   

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

 

Dalio je lídr a zpěvák hudební skupiny, složené z mladých lidí žijících v menším českém městě. 

Kapela nadchne filmového dokumentaristu Pendreka, jenž ji promluví k účasti v soutěži talentů 

v Praze. V prvním kole se ale diváci kapele vysmějí. Dalio chce skončit. Když ale jeho band postoupí 

do dalšího kola, pochopí, že navzdory tomu, že je jeho zpěvácký projev bizarní až směšný, může 

lidem rozdávat radost. Jedná se o absolventský film studenta filmové školy FAMO v Písku. V rámci 

této kategorie je projekt sympatický, reflektuje myšlení a životní postoje současných mladých lidí a 

dilemata, které musí řešit. Dotýká se smyslu umělecké tvorby a údělu umělce. Dělá to upřímně, bez 

tezovitosti a pseudointelektuálnosti. Jistým úskalím může být, že režisér hraje s diváky až do konce 

jistou hru, když jim neodhaluje pěvecké „kvality“ hlavního protagonisty. Autor / režisér evidentně zná 

prostředí, o kterém píše, sám je činný také v oblasti hudby, což je ze scénáře patrné.  Scénáři by 

přesto nezaškodila jistá revize, například zvážení motivu kleptomanské / alkoholické bubenice, který je 

příliš silný a nedořešený. K žádosti je přiložena kvalitní prezentace, která naznačuje formální a 

vizuální stránku zamýšleného filmu.   

 

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

 

Projekt má být absolventským snímkem studenta režie písecké FAMO Jindřicha Voseckého, jenž si 

také napsal scénář. Na svém kontě má několik studentských filmů solidní úrovně. Jedná se většinou o 

stylizovaná ateliérová cvičení, a jejich atmosféru chce předložený projekt v jistém smyslu zachovat. I 

když je pozadí příběhu zakotveno v realitě, režisérovým záměrem je hodně stylizovat a podřídit vše 

subjektivnímu pohledu hlavního hrdiny na okolitý svět, což je zajímavý záměr. Kompletní tvůrčí tým je 

typický pro studentský film, je složen převážně ze studentů FAMO. Profese architekta má být 

obsazena absolventem scénografie na pražské DAMU. Dobrou volbou je obsadit do hlavní role Dalia 

dnes už populárního Jana Cinu. Režisér má představu už i o dalších hercích. 

 

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

znaků) 

 

Téma je nadčasové a překračuje hranice. Je srozumitelné a film dokáže oslovit mladé lidi všude na 

světě. Snímek má šance uspět na studentských přehlídkách. Ambice prezentace na A-festivalech jsou 

poněkud přehnané.  

 

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

1000 znaků) 

 

Žadatelem je společnost Cofilm, při jejímž založení stál producent Jindřich Trčka pocházející z Písku, 

a dále režisér Jiří Sádek a kameraman Antoan Pepelanov, oba absolventi FAMO. V současnosti se 

společnost orientuje především na dětskou a animovanou tvorbu. Do kin uvedla dokument 

Nejsledovanější, jenž mířil na mladé diváky. Širším záměrem je podpořit rovnou 4 studenty FAMO 
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s absolventskými filmy a vytvořit pro ně profesionální podmínky, což je bezesporu chvályhodný počin. 

Rozpočet 778 819 Kč je poměrně skromný, financování má být pokryto z větší části vkladem samotné 

filmové školy FAMO a také studentů a samotného žadatele. Požadovaný příspěvek ve výši 385 000 

Kč tvoří necelou polovinu rozpočtu. Žadatel by chtěl pro distribuci oslovit zkušenou společnost 

Aerofilms, což je dobrá volba, zatím ale není nic potvrzeno. Dobrým nápadem je exploatovat film také 

v rámci hudebních festivalů. Patrné jsou i festivalové ambice, které ovšem jsou až příliš optimistické 

(Toronto, Berlinale, Sundance). Nicméně autor se už svými předešlými snímky několika menších 

festivalů účastnil. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu #CoupleGoals 

Evidenční číslo projektu 4514-2021 

Název žadatele DAWSON films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-2-4-12 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 5. 3. 2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel předložil žádost o podporu krátkometrážního filmu českého režiséra studujícího na londýnské LFS, 
která se řadí k těm prestižnějším školám v UK. Film by mohl být zajímavou generační výpovědí, protože umě 
spojuje lidské reálné a virtuální vztahy. Zároveň je to de facto i komentář ke koronavirové pandemii. 
 
Silné stránky: 

- Zajímavý současný námět ze života městských mileniálů 
- Poměrně vysoké procento zajištěných financí 
- Zajímavé obsazení 
- Díky natáčení v angličtině může lépe penetrovat anglofonní trh 

 
Slabé stránky: 

- Distribuční strategie v ČR 
- Distribuční strategie VOD 
- Méně podrobný festivalový plán 
- Chybí smlouva na scénář 
- Není potvrzeno financování žadatele 
- Nejedná se o oficiální mezinárodní řesko-britskou koprodukci 

 
Obecně vzato mi projekt přijde sympatický, a tak ho doporučuji k podpoře, ale pouze za podmínky, že 
žadatel napraví níže vyjmenované chyby, především dodání smlouvy na scénář (tuhle žádost bych ani 
neměl jinak posuzovat, měla být odmítnuta kanceláří SFKMG). 
 
 

Udělení podpory Doporučuji po odstranění nejasností 
 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 není bohužel úplná – chybí smlouva na scénář s autorem. V příloze je pouze smlouva režijní, nikoli 
scénáristická. Žadatel by měl tedy smlouvu doplnit před slyšením, jinak by správně žádost ani neměla být 
přijata dle pravidel SFKMG! 

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

ROZPOČET 
Rozpočet je naplánován precizně a realisticky. Rozhodně je film možné za těchto podmínek realizovat. 
 
Jediná otázka vyvstává, proč jsou honoráře některých klíčových štábových profesí věcné plnění producenta 
(např. architekt, kostýmní návrhář, atp.). Jedná se tedy o to, že tito lidé budou pracovat bez nároku na 
honorář a stanou se podílníky na zisku? Bohužel vysvětlení postrádám a prosím žadatele, aby ho doplnil. 
 
FINANČNÍ PLÁN 
Financování je vícezdrojové a realistické. Určitě je velmi dobře, že se žadatel snaží pro projekt najít 
nejrůznější bartery nebo sponzoringy, ale pro takovýto typ projektu (krátkometrážní film) je přeci jenom tato 
možnost velmi omezená. Byl bych tedy obezřetný v takovém plánování. Dále chybí čestné prohlášení nebo 
jiný důkaz o vkladu žadatele do projektu + nesrovnalost s věcným financováním hlavních štábových profesí 
(viz výše). Ostatní zdroje jsou potvrzené.  
 

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

Projekt je vhodně zvolený pro danou cílovou skupinu a juniorní producentku i pro začínajícího režiséra. 
 
Chybí mi poznámka o jazyce distribuce. Z materiálů jsem pochopil, že se bude zřejmě natáčet v angličtině 
(hlavní herci jsou Britové), ale tím pádem je otázka, jak se film bude distribuovat v ČR, a jak konkrétně chce 
žadatel takový film v ČR propagovat. Jinými slovy, k zahraničímu castu budou mít čeští diváci dále než 
k českému. Navíc film bude asi spíše s českými podtitulky a nikoli s dubbingem. Ocenil bych tedy 
podrobnější marketingovou strategii a vytýčení cílů pro distribuci v ČR i v zahraničí. Pokud se bude natáčet 
v angličtině, tak je pochopitelné, proč žadatel míří spíše na anglofonní festivaly, nicméně chybí úvaha o 
evropské, resp. britské premiéře. Obecně strategie usazení filmu na VOD je správná a sedí tomuto 
projektu, nicméně, chybí úvaha, s jakými konkrétními platformami chce žadatel pracovat (ať už v ČR, UK 
nebo v jiných teritoriích) a proč. Stejně tak je na zvážení distribuce přes sociální sítě (např. k Youtube lze 
mít externí platební bránu nebo lze film distribuovat přes Vimeo, atp.). Chybí mi konkrétní promyšlení 
spojení obsahu filmu, propagaci po soc. med. a zároveň distribuce tamtéž, což by dávalo zřejmě největší 
smysl. 
 
Poznámka o koprodukci: vzhledem ke koprodukčním poměrům (UK 8,33%) nepůjde o oficiální mezinárodní 
koprodukci, a tak film bude čistě český.  

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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DAWSON je velmi zkušená filmová a reklamní produkční společnost. Z filmů mají za sebou úspěšné 
projekty jako Na střeše režiséra Jiřího Mádla nebo 3 sezóny v pekle režiséra Tomáše Mašína. Ačkoli tento 
projekt vede juniorní producentka, žadatel má určitě dostačující zkušenosti pro zvládnutí tohoto projektu. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu  
#COUPPLE GOALS

Evidenční číslo projektu 4514-2021

Název žadatele Dawson films s. r. o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková 

Datum vyhotovení 8. března 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Lehce odcizený pár, on příliš zaměstnaný svými problémy v práci (copywriter), 
ona příliš zaměstnaná svým obrazem na sociálních sítích a svou novou firmou. On ji 
začně provokovat skrze jinou identitu právě na sociálních sítích, ona to po čase zjistí, 
rozejdou se. 
 

1. Hlavní silné stránky projektu: 
2.      Zvolené téma. 
3.   
4. Hlavní slabé stránky projektu: 
5.      Převládá snaha o atraktivní (ve výsledku však ne příliš invenční) formu nad 

obsahem – nedotažený scénář. 
6.  
7. Konečné hodnocení: 
-      Další z projektů, kdy tvůrce má jasnou představu JAK film realizovat, a již tolik 

neřeší CO realizovat. Resp. základní idea a téma jsou sice zajímavě artikulované     
v producentských, režijních i dramaturgických explikacích, ve scénáři ale vyjádřeny 
nejsou, takže ve výsledku projekt působí jako formálně vytříbené cvičení bez 
přesahu. Což je škoda, protože potenciál v sobě má. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Odcizení ve vztahu, neschopnost komunikovat otevřeně navzájem, upínání se                 
k sociálním sítím – aktuální a věčné (až na ty soc. sítě) téma.  
     Příběh Davida a Emmy je odvyprávěn zručně, bez zádrhelů, s hezkými nápady, hladce 
plyne. 
 
     Chybí ovšem to, co slibuje synopse a dodané explikace – jakási rafinovanost, napětí 
(co je v synopsi vyjádřeno slibnou větou „Tam začne trollovat její kosmetický salón, aby ho 
poškodil“, je ve scénáři naplněno jednou ironickou zprávou), zvraty. Výborný nápad            a 
moment stále přátelštější komunikace mezi Emmou a trollem (Davidem) je nevyužitý, 
naplněn jen mechanicky. Bez vnitřního napětí. 
 
     Rovněž některé děje se dějí, protože je autor potřebuje nebo chce, nemají však oporu 
v předchozích či následujících akcích: Netušíme, jak přišla Emma na to, že falešný profil je 
David (pokud to zjistila už tehdy v kuchyni, pak nedává logiku její další chování, ani z toho 
nevyplývá, že by si s Davidem pohrávala). Netušíme, jak se na závěrečném večírku objevil 
skutečný Petr Van. Závěrečná Emmina replika „...jestli spolu zůstaneme, tak se prostě 
zničíme“ je sice efektní, ale nemá žádnou oporu v předchozím ději. Nic fatálního se mezi 
dvojicí nedělo, žádná hádka, žádné dusno (jeden pozdní příchod Emmy nestačí). 
 
     Je těžké se s postavami identifikovat, žádné nefandíme...  
 

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

     Tvůrce se obklopil svými spolupracovníky, navíc je jištěn profesionální produkcí, není  
tedy důvod k pochybám, že by se projekt nezrealizoval. 

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

     Téma odcizení se navzájem skrze sociální sítě je jistě aktuální, univerzální, bohužel, tak  
jak je zpracováno, nenabízí žádný přesah.   
     Předložené vizuály a úvahy k formálnímu zpracování převážně kopírují nejrůznější styly,  
než že by autor přicházel s něčím novým, nevyzkoušeným, objevným. Jistou míru atraktivity  
to samozřejmě má, v souvislosti s nedotaženým obsahem se toto však stává spíše  
prázdnou formou.  
 
 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné, srozumitelné, neobsahují rozpory         
a umožňují správně posoudit žádost. Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet     
a předloženou strategii. 
     Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli.  
     Z předloženého rozpočtu vyplývá, že autor dostane zaplaceno za režii (po odevzdání  
díla, viz příloha B8 smlouva) 60 000 Kč a za scénář 20 000 Kč, nikde v rozpočtu není  
zmínka o 20 000 Kč, které dostane autor za licenci, viz příloha B8 smlouva.  
     Celkově je smlouva velmi nevyvážená v neprospěch Autora. Což korunuje bod 6 článku  
V Licence: „Bude-li AVD podle této smlouvy dokončeno Producentem proti autorskému  
přesvědčení Autora...“ 
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Expertní analýza 
 

Název projektu #CoupleGoals 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele DAWSON films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 5. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

#CoupleGoals je absolventský projekt Kiliána Vrátníka, kterým plánuje ukončit magisterské studium na LFS 

pod vedením režiséra Richarda Kwietniowského LFS má také přispět minoritním koprodukčním vkladem. 

Etablovaná reklamní a filmová produkční společnost Dawson jako hlavní koproducent deklaruje zájem 

s Vrátníkem spolupracovat na vývoji dalších filmů. Jedná se tedy o projekt, který má především sloužit 

k nastartování jeho režijní kariéry a posílit jeho reputaci před celovečerním debutem.  

 

#CoupleGoals se v žádosti prezentuje jako „mileniálské drama“ a hlásí se k estetice sociálních sítí a 

reklamní vizuality, pomocí nichž chce rozkrývat odcizenost v partnerských vztazích, narušených 

komunikačními technologiemi. Tato společensky relevantní, ale umělecky již poměrně otřepaná premisa 

hrozí vyústit v banální moralitu o škodlivosti sociálních sítí, zabalenou do „cool vydesignovné“ estetiky. 

Vrátníkovi se ale ve scénáři daří této vnějškové efektnosti vyhnout a příběh soustředit na vnitřní pochybnosti 

hlavního hrdiny o sobě i o partnerském vztahu. Hrdinovu frustraci znázorňuje pomocí dobře zvolených 

detailů, děj omezuje na komorní rozsah a chytře pracuje s gradací napětí a s náznaky, které zesilují efekt 

klíčových bodů zvratu (konflikt a hádky, prozrazení, rvačka, rozchod). 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 ztvárňuje ústřední myšlenku o ničivém účinku sociálních sítí na partnerský vztah umělecky efektní, 

ale rozpětím účelně soustředěnou, komorní formou. Většina scén stojí na nedořečených, ale psychologicky 

nosných detailech z nenaplněného citového života, kde sdílení nahrazuje veřejná sebeprezentace na 

internetu. Děj se prostorově omezuje na byt a dvě exteriérové lokace. Explikace, mood board i scénář 

ukazují, že autor má ujasněnou představu o funkčním začlenění obrazovek a textových zpráv do kompozice 

filmového obrazu i interakcí postav.  

Projekt není vyloženě originální nebo natolik umělecky působivý, aby se dal očekávat výrazný festivalový 

úspěch, je ale solidním základem pro další tvůrčí dráhu nadaného autora. 

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

Jedná se o školní projekt začínajícího autora, který zaštítila LFS a etablovaná produkční firma Dawson 

films. 

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

Projekt není tématem ani formální koncepcí natolik originální či výjimečný, aby znamenal podstatný přínos 

pro českou či evropskou kinematografii, ale může pomoct nastartovat mezinárodní tvůrčí dráhu 

profesionálně zručného a nadaného autora. 

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

znaků) 

Za původně školním projektem stojí etablovaná producentská firma, scénář i vizuální koncepce odpovídají 

realizační strategii a rozpočtu, umělecké pojetí díla může naplnit deklarovaný cíl posílení spolupráce mezi 

autorem a producentem. 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Commander
Evidenční číslo projektu 4515-2021
Název žadatele Farma v jeskyni z.s.
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla
Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu
Číslo výzvy 2021-2-4-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 4.3.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Známý a inspirativní soubor Farma v jeskyni z.s. žádá Radu Fondu o podporu experimentálního filmu v 
režii svého principála Viliama Dočolomanského a Kristýny Bartošové, která je současně producentkou. 
Jedná se o doprovodný film ke stejnojmennému představení, které paralelně vzniká za podpory MK a 
Magistrátu hl.m. Prahy.

1. Hlavní silnou stránkou projektu je velká zkušenost celého souboru a spolupracovníků s podobnými
projekty a synergie jak v přípravě tak při výsledné prezentaci.
 

2. Hlavní slabou stránkou projektu je dle mého názoru synopse s absencí příběhu, které výrazně 
omezují potenciál samostatné distribuce díla na fanoušky souboru a experimentálních filmů.

3. Konečné hodnocení
         Protože ekononomické přílohy žádosti jsou na rozdíl od scénáře v zásadě správně, lze žádost 
velmi opatrně doporučit. Na Radě Fondu je pak posouzení vzhledem k ostatním žádostem, zda a do
jaké míry si momentálně může dovolit podpořit taneční soubor, který je dlouhodobě saturován z 
jiných zdrojů a zabývá se jiným odvětvím kultury, byť nepochybně úspěšně.

Udělení podpory Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria 

Strana 1



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

– Žádost je poměrně jasná. Trošku zvláštní je, že u téměř všech profesí je v žádosti o zajištění výroby 
užito sousloví slovní dohoda (namísto ústní dohoda). V jediné písemné smlouvě na vytvoření scénáře 
od Viliama Dočolomanského je pak překvapivé pojetí licenčních ujednání. Předně je sice uvedeno, že 
licence je na 5 let výhradní, ale kupodivu není nikde stanoven její rozsah a to ani účelem ani 
teritoriálně. To v kombinaci s faktem, že licence je oceněna na 1000 Kč (samotné vytvoření díla je 
přitom ohodnoceno na 14 000 Kč), dává prostor spekulaci, že soubor ani producentka ne úplně chápou
princip obchodování s AVD a patrně jim primárně jde o doprovodnou koláž ke svému novému 
představení.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je téměř ve všech položkách skromný a až podhodnocený.  Zejména ve vztahu k popisované 

náročné kamerové technice(drony, termografie a SFX) a práci s dětmi. Přesto si vyžaduje téměř 2,2 
mio, které se nezdají být zcela adekvátní výsledku.

Přesto je důležité ocenit, že se podařilo přesvědčit postprodukční společnost IO post, která do projektu 
hodlá vložit 100 000 Kč v kapacitách. Dále pak film mají zafinancovat zejména instituce: Státní fond 
kultury 285 000 Kč, část z dlouhodobého grantu souboru od Magistrátu hl.m. Prahy ve výši 395 000 Kč 
(zde může být problém s vyúčtováním), bilaterální fond EHP ve výši 106 000 Kč a sponzoring (nadace 
O2 a společnost NIC.CZ) ve výši 400 000 Kč. Samotný soubor hodlá z prodeje vstupenek do projektu 
vložit 150 000 Kč. Na Fond kinematografie pak zbývá 750 000 Kč.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Strategie v oblasti výroby je jasně popsána. Půjde o natáčení patrně u lomu, kde se divadelní soubor 

během léta i s dětskými herci hodlá na jeden měsíc ubytovat (za 80 000 Kč) a celý projekt i natočit.

– V otázce distribuce půjde tedy jednak o zmíněný doprovod připravovaného stejnojmenného představení,
jednak o samostatné projekce v holešovické rezidenci souboru DOX a dále pak na jednorázových 
akcích po celé Evropě, kam je soubor zván. Samostatná distribuce bude patrně předně po specifických
festivalech.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit žadatelky i souboru je myslím dostatečný. Zejména vzhledem k zamýšlenému tvaru vizuální 

koláže, která bude pracovat zejména s rytmem a emocemi. Případný horší projev některého z dětských
protagonistů bude moci být ve střižně snadno eliminován a tím sníženo i riziko, protože práce s 
dialogem je ve scénáři poměrně volná.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Commander 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Farma v Jeskyni z. s. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 5. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt 20 min. thrilleru o dětských a dospívajících členech extremistické online skupiny, založený na reálné 

události z Estonska, je z hlediska filmové podpory zajímavý především mezioborovým přesahem. Tento 

krátký film má totiž sloužit jako stavební kámen v komplexnější umělecké aktivitě renomovaného 

alternativního divadelního souboru Viliama Dočolomanského „Farma v jeskyni“. Scénář proto nelze 

posuzovat obvyklými dramaturgickými měřítky, protože sám o sobě není zcela autonomním dílem s vlastním 

sdělným poselstvím – to získá až v kontextu doplňkových divadelních, galerijních a osvětových aktivit 

souboru. Přesto má svou uměleckou působivost, vycházející z  kontrastu mezi abstrahovaným dějem, 

stylizovanou scénou a hereckým projevem na jedné straně a expresivními fragmenty z  reálných online chatů 

na straně druhé. Dočolomanský zároveň spolupracuje se zkušenými filmaři – úspěšnou dokumentaristkou 

Kristýnou Bartošovou a dramaturgem Vítem Poláčkem –, kteří by měli zaručit jeho umělecky působivou 

audiovizuální realizaci. 

 

Projekt podle mého názoru stojí za podporu z důvodu společenské závažnosti tématu, zpracovaného na 

základě rozsáhlých rešerší reálných případů online extremismu, které je navíc vtěleno do formy, jež 

překračuje zavedené hranice mezi uměleckými druhy a institucemi a má potenc iál překračovat i hranice 

států. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Scénář má povahu jakéhosi abstraktního modelového dramatu bez tradiční psychologie postav. 

Protagonisté budou hrát s výraznou stylizací a budou natáčeni záměrně deformujícími obrazovými a 

zvukovými postupy, ale dialogy jsou převzaty doslova z  chatů reálných online skupin. Umělecká působivost 

díla má plynout právě z těchto vnitřních, znejišťujících rozporů mezi abstrakcí či přiznanou umělostí 

umělecké formy a deklarovanou reálností výchozího materiálu.  

 

Tradiční formu nebude mít ani casting a samotný proces realizace: tvůrci plánují tvořit komunitně na 

uzavřeném místě a hlavní role obsadit dětskými neherci. Vzhledem k alternativnímu divadelnímu zaměření 

umělecké skupiny lze tuto koncepci přijmout jako realizovatelnou a odpovídající tvůrčímu záměru projektu.  

 

Projekt má experimentální, mezioborovou povahu a pokud přijmeme jeho premisy, lze jej považovat za 

odpovídající cílům výzvy. Je dobře rešeršně připraven a navazuje na dlouhodobou a úspěšnou činnost 

divadelního souboru. 

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

Renomovaný divadelník, zakladatel a vedoucí alternativního divadelního souboru Dočolomanský tvoří 

autorský tým se zkušenou dokumentaristkou Bartošovou, dramaturgii zajišťuje rovněž zkušený V. Poláček. 

Toto personální složení nejužšího tvůrčího týmu kompenzuje filmařskou nezkušenost divadelního souboru.  

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

Projekt svým tématem přesahuje do veřejných diskusí o kořenech online extremismu, manipulace a 
digitálních závislostí, jež v nedávné době dostaly úspěšnou filmovou formu i v ČR (V síti, #martyisdead), 
může se stát zajímavou inovací na pomezí divadla, instalace a filmu, ale výraznější přínos přímo pro 
českou nebo evropskou kinematografii není pravděpodobný.  

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

znaků) 

Projekt má solidní grantové zajištění díky přesahům mezi obory  (městský a ministerský grant), rozpočet je 

přiměřený náročnosti projektu (včetně dlouhé přípravy). Kredit žadatele je vysoký – byť mimo oblast filmu. 

Přistoupíme-li na transmediální povahu projektu, lze říci, že odpovídá výzvě i předložené strategii.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Commander

Evidenční číslo projektu 4515-2021

Název žadatele Farma v jeskyni z. s.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 1. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Tento pozoruhodný 20minutový projekt zaujme již svým původem z dílny Farmy v jeskyni a jedinečným 

tvůrčím tandemem – režiséry Viliamem Dočolomanským, šéfem Farmy a umělcem několika řemesel 

s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi, a Kristýnou Bartošovou, která na sebe výrazně upozornila 

kontroverzním dokumentem Nebezpečný svět Rajka Dolečka (2015) i připravovaným enviromentálním 

esejem o včelách a lidech „Human Beeing“ a která je současně producentkou. Oba tvůrci mají navíc 

speciální zkušenost v oboru krátkého a tanečního filmu, jak dokládají i přiložené tituly „Efeméry“ (2020), 

který je pro Farmu debutem, a skvostná choreografická studie „Insomnia“ (2015) K. Bartošové. Jistým 

rizikem je obecný nedostatek filmových zkušeností na straně tvůrců i producenta, to však bohatě vyrovnávají 

jednak další dosažené zkušenosti (včetně divadelní a multimediální praxe), jednak koprodukční účast i/o 

postu. 

 

Projekt, označený jako thriller s prvky komedie, reflektuje vážná společenská témata radikalizace mladých 

lidí, společenské polarizace a mediální manipulace v éře internetu a online technologií. Má vysoce 

sofistikovanou a komplexní realizační strategii, založenou na provokativním apelativním konceptu: stojí na 

pomezí divadla a filmu, resp. dokumentárního, hraného, experimentálního a tanečního filmu, vychází 

z důkladných rešerší a odborných konzultací v mezinárodním měřítku, využívá citací online komunikace 

skutečné extremistické organizace, zapojuje dětské protagonisty – neherce, kombinuje reálné prostředí 

s expresivně stylizovanou akcí, exponuje groteskní kontrasty. Ve výsledku dílo směřuje k mezinárodnímu 

publiku a festivalovému oběhu a současně k edukativnímu využití a k další exploataci v podobě speciálních 

formátů a platforem.  

 

Rozpočet 2,18 mil. je přiměřený stejně jako požadovaná výše podpory 750 tis. (34%), nadlimitní veřejná 

podpora (70%) je oprávněna kulturní náročností projektu, finanční plán má potřebnou vícezdrojovou 

strukturu. Problém je ve vykazovaném zajištění (41%), které není ničím doloženo a představuje tak rizikový 

faktor posílený brzkým termínem realizace (od května t.r.). Realizační harmonogram se jeví napjatý i 

z hlediska další předprodukční přípravy, která má být teprve realizována – casting dětských rolí (ten není 

vůbec pojednán), herecké zkoušky, výběr lokací. Produkční a finanční zajištění představuje slabší stránku 

projektu. 

 

Originální projekt má značný umělecký i společenský potenciál a silné kreativní zázemí: jeho aspirace jsou 

oprávněné, lze předpokládat intenzivní výsledek s mezinárodním dosahem. Projekt splňuje podmínky a cíle 

výzvy.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Scénář a celý umělecký koncept svědčí o autorsky zaujatém a promyšleném komplexním, kompaktním a 

originálním pojetí. 

Projekt je umělecky přesvědčivý a zralý k realizaci. 

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

Kreativní tým je složený z výrazných uměleckých osobností a představuje záruku úspěšné realizace. 

V žádosti panuje nejasnost ohledně osoby producenta – uvádějí se dvě jména, ale jedno pouze pro 

„žádost“ a druhé pouze pro „dokončení a administrativu“. 

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

Projekt vyniká původní uměleckou i společenskou hodnotou, představuje inovativní umělecký i produkční 

koncept, má vysoký potenciál mezinárodního a festivalového uplatnění.  

 

 

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

znaků) 

Realizační strategie má přesvědčivý koncept, rezervy jsou ale v reálné míře produkčního a finančního 

zajištění. 

Deklarované financování zajištění není doloženo, jediný doklad je na úrovni LOI a neobsahuje vyčíslení 

podílu. 

Projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je důvěryhodný a úspěšný a představuje záruku úspěšné 

realizace. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Poslední patro

Evidenční číslo projektu 4516-2021

Název žadatele Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 24.2.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Poslední patro, krátkometrážní film Antonia Veljanoski od producentské společnosti Frame Films je 

krátkometrážní metaforická anekdota o poslovi uzamčeném v činžovním domě, jehož putování napříč 

domem vyústí v nečekaně (reinkarnační?) pointu. 

 

Poněkud šokujícím okamžikem hodnotitele se pro mne stala situace, kdy po shlédnutí krátkometrážního 

autorského cvičení FAMU Z(s)tracený pes jsem se ocitl v podobné situaci jako hlavní hrdina, stárnoucí 

poněkud nedůtklivý profesor (Jan Kačer), který neváhá zatelefonovat na inzerát o ztraceném psovi (který ho 

následně nepochopitelně pronásleduje při jeho anabázích) jen kvůli gramatické chybě ve vylepeném 

inzerátu. Bohužel životopis autora by si pravděpodobně vykoledoval podobnou reakci  

( https://www.youtube.com/watch?v=bZ54Xf73QOc ) , neboť neprošel ani elementární jazykovou korekturou 

a v oficiálním životopise žadatele působí doslova kontraproduktivně. Jsem si vědom, že nejde o vinu 

samotného režiséra, ale jde na vrub žádající producentky, na druhou stranu z mého pohledu tento 

producentský přístup pravděpodobně odráží i situaci celé žádosti a přístupu k ní: Dramaturgická explikace 

odkazuje na výrazný posun ve vývoji scénáře od jeho prvních verzí (zásadní změna konceptu), přesto zcela 

otevřeně přiznává: „Byť za dobu dosavadního vývoje látky došlo ke značnému posunu, jsme si 

vědomi jistých nedostatků současné verze scénáře…. Věříme ale, že zvolená poetika je správnou cestou ke 

zdárnému dokončení příběhu a že se nám podaří tyto nedostatky v dalších verzích scénáře odstranit.“ 

Dtto producentka projektu: „I tak vnímáme některé nedostatky, rádi bychom v následujících měsících 

pracovali na řadě detailů….Společně s řadou dalších dramaturgických detailů potřebujeme nad tématem 

získat nadhled a věnovat následující čas k nastíněným úpravám. Tato práce nás čeká v následujících 

měsících.“ 

 

Chápu velmi dobře, že i vývoj krátkometrážního filmu má své časové a realizační načasování, na druhou 

stranu je mi upřímně líto času všech zúčastněných, kteří prezentují nebo hodnotí projekty ve fázi polotovaru.  

 

Bohužel se mi to u této výzvy nestalo poprvé, nevím zda je to dáno typem výzvy nebo šlo jen o náhodu? 

  

Za mne bohužel fakt nehotovosti scénáře spolu s neprofesionálním přístupem k některým korekturám 

skutečností, která projekt diskvalifikuje z možné podpory, byť by byl po ekonomické stránce připraven 

sebelépe. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ54Xf73QOc
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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) 

Projekt obsahuje příslušné náležitosti včetně deal mema s makedonským koproducentem Award Film Video 

z 19.ledna 2021 i LOI českého zvukového studia Frame Films z 20. 1.2021 (datum uzávěrky výzvy bylo 

21.1.). Oceňuji i čestné prohlášení o vlastním vkladu žadatele (16% plánovaného rozpočtu, z 21.1. 2021) 

O jazykové nekorektuře CV viz výše. 

Po formální stránce žádost obsahuje i opční licenční smlouvu na dobu 20 měsíců od popisu, opce je 

poskytnuta bezúplatně. 

–   

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

Rozpočet je koncipován na 5 natáčecích dnů, samotné natáčení je plánováno na březen 2022 

s plánovanou premiérou v dubnu 2023. 

Rozpočet pracuje s relativně skromnými částkami pro většinu profesí, jedinou relativně vysokou částku 

představuje nájem střižny, který nepracuje s paušálem, ale s denní sazbou 3.000,-Kč (jde o věcný vklad 

žadatele). 

I režijní náklady nebo producentské fee se pohybuje ve velmi nízkých částkách celkových nákladů (2,3% 

režijní náklady, 1,88 % fee) 

 

Projekt jedná o minimální 20% minoritní koprodukci s makedonskou stranou, která má relativně vysokou 

šanci na úspěch v případě podpory české strany (žádost srpen 2021). Makedonská strana předpokládá 

zapojení makedonského režiséra, kameramana, skladatele a obrazovou postprodukci. 

Na financování se vedle zahraničního koproducenta podílí samotný žadatel, zvukové studio Beep, 

předpokládá se zapojení zdrojů z Filmtalent Zlín, granty Prahy v oblasti kultury. 

 

 

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

– Producentsky je realizace i festivalová premiéra promyšlená, s ohledem na bilaterální charakter 

koprodukce není třeba účast na pitchingu pro potřeby financování. 

 

Harmonogram pracuje s návazností financování obou stran i dalších zdrojů, je zde patrná zkušenost 

z dalších mezinárodních koprodukcí. I pro samotnou postprodukci pracuje s dostatečnou rezervou 

včetně plánované premiéry na jaře 2023. 

Projekt předpokládá distribuci formou předfilmu, z žádosti není jasné, zda by mělo jít o znovuuvedení 

některého z existujících referenčních titulů nebo i o nové filmy mířící do tradiční distribuce. Další 

distribuci by měl být propojení do pásma v rámci i Shorts nebo uvedení jako předfilm pro kina bez 

ohledu na distribuovaný titul. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Frame Films vznikla v roce 2013, od svého vzniku tvoří portfolio jak hraný film (Sněží!), tak řada 

celovečerních dokumentů (Central Bus Station - scénář a námět Kristina Nedvědová - autorka Sněží), 

Kibera, příběh slamu, minoritně Never Happened) nebo animovaný Ant Hill Marka Náprstka nebo širší 

mezinárodní koprodukce dokumentu Ivo Briedise Soviet Man (Lotyšsko, Litva, ČR). 

Projekt Budovatelé říše získal cenu Pavla Kouckého za nejlepší dokumentární debut v rámci Elbe Dock 

2018. Poslední dokument Vlci na hranicích  získal Zvláštní uznání poroty JiHlava2020 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Poslední patro

Evidenční číslo projektu 4516-2021

Název žadatele Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 1. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je 14minutový snímek makedonského režiséra, absolventa FAMU Antonia Veljanoského 

a producentky Jitky Kotrlové, který vzniká jako česko-makedonská koprodukce (s podíly 80 a 20%). Projekt 

s kultovními a festivalovými aspiracemi se opírá o originální nápad ústící v překvapivý závěr a o evokaci 

světa na pomezí snu a skutečnosti. Vyprávění nesené surrealistickou poetikou působivě kombinuje obyčejný 

příběh každodennosti s otázkami, které přesahují pozemskou logiku a empirii. Co se mohlo jevit jako 

domovnická fraška, stává se existenciální alegorií. Projekt má potenciál groteskně zábavné absurdní hry o 

záhadných zákoutích života, svým principem propadu do „jiného světa“ i svou strukturou putování připomíná 

Juráčkovu středometrážní „Postavu k podpírání“.  

 

Scénář ale vyžaduje ještě další vývoj. Dobrou záruku úspěšné realizace poskytuje autor s poměrně bohatou 

zkušeností s formátem krátkého filmu, jež zahrnuje i festivalové úspěchy, a také progresivní producent 

s vytříbeným portfoliem a mezinárodními zkušenostmi a úspěchy. Producent je současně distributorem 

s odpovídajícím profilem a předkládá sofistikovanou distribuční strategii založenou vedle festivalového 

oběhu na specifických a alternativních formátech. 

 

Rozpočet 1,983 mil. je přiměřený, finanční plán počítá s vícezdrojovým zajištěním, nicméně hlavní a vysoký 

podíl leží na podpoře Fondem (800 tis., resp. 40%) a zajištěno je zatím jen 22%, v těchto ohledech 

představuje financování slabší stránku projektu. Nadlimitní veřejná podpora (66%) je oprávněna kulturní 

náročností projektu. 

 

Žadatel si dosavadní rezervy scenáristického vývoje i producentské přípravy uvědomuje: uvádí konkrétní 

kroky, které zamýšlí vykonat, a realizační harmonogram počítá s natáčením až v březnu 2022, takže je 

relativně dost času na další nezbytnou přípravu. Producentská strategie je celkově promyšlená, koncepční a 

podrobně rozpracovaná a dává záruku úspěšné realizace. 

 

Jakkoli projekt vyžaduje další scenáristickou a producentskou přípravu, jde o projekt velmi slibný a zasluhuje 

podporu. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt zdobí neotřelý situační nápad a narativní strategie vyprávění, která pracuje s matením stop a 

přeskupenou posloupností, přičemž v závěru poskytuje nový výklad. 

Režisér předkládá sofistikovanou koncepci, která kombinací realistické a surrealistické stylizace vytváří 

specifickou vizuální formu. 

Projekt svědčí o ucelené a promyšlené autorské koncepci. 

Předložená 5. verze scénáře i celková umělecká koncepce jsou dobrým východiskem, nicméně ve shodě 

s producentkou i dramaturgem doporučuji další propracování systému snového světa vyprávění i projasnění 

celé alegorické konstrukce, aby film nesklouzl k svévolné autorské hříčce, ale aby dosáhl diváckého 

porozumění. 

Nicméně nemohu si pomoci, ale téma života před životem, resp. „duše před narozením“, které je 

deklarováno jako ústřední, se mi jeví jako umělá ideová konstrukce, kterou příběh vlastně vůbec 

nepotřebuje. Závěrečnou scénu porodu chápu jako existenciální alegorii evokující absurdní koloběh života. 

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

Realizační tým je zkušený a lze předpokládat, že je schopen projekt úspěšně zvládnout. Autor vykazuje 

více než deset krátkých hraných a dokumentárních filmů a výrazný festivalový úspěch se snímkem 

„Z(s)tracený“. Jen dramaturg nevykazuje potřebné zkušenosti, nicméně přiložená explikace svědčí o 

poučeném přístupu. 

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

Projekt slibuje originální dílko s diváckým, festivalovým i mezinárodním potenciálem. 

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

znaků) 

Projekt zatím není dostatečně finančně zajištěn, nicméně žadatel předkládá realistický vícezdrojový finanční 

plán. 

Realizační strategie je přesvědčivá a projekt je realizovatelný. 

Projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je důvěryhodný, má mezinárodní zkušenosti a vytříbené, 

festivalově úspěšné portfolio, a je zárukou úspěšné realizace projektu.  
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Expertní analýza 
 
Název projektu Poslední patro

Evidenční číslo projektu 4516-2021

Název žadatele Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 03.03.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
Režisér Antonio Veljanoski v námete svojho krátkeho filmu Poslední patro naväzuje na svoju 
fascináciu mystiky existencie človeka v rôznych fázach života, vrátane prenatálnej fázy 
i afterlife. Hlavnou postavou filmu je poslíček, ktorý sa zhodou okolností vyskytne 
v mystickom dome bez kľučky a hlavne na jeho schodisku, kde sa odohrávajú bizarné 
situácie pomocou ktorých sa tiež spoznáva s jeho obyvateľmi. Tí ho viac či menej nejakým 
spôsobom ohrozujú. Tak ako sa Alenka prepadá do ríše divov, tak sa poslíček postupne 
prediera schodiskom až na jeho vrch, kde nájde útočisko v byte mladej mamičky, ktorú 
predtým skoro na ulici prešiel. Obyvatelia domu ho však nájdu a jediným jeho východiskom je 
útek po rímse, ktorý sa končí pádom. Pád znamená nový začiatok, film je alegóriou príchodu 
na svet. Z obyvateľov sa vykľuje budúca rodina novonarodenca. Scenár je napísaný príťažlivo 
a jednotlivé scény pôsobia surealisticky, bude záležať od realizácie ako úspešne sa podaria 
rôzne tvorivé nápady realizovať do obrazu. Dramaturg Radek Hosenseidl vo svojej explikácii 
zdôrazňuje ďaľší vývoj scenára a odstránenie menších nedostatkov. Celková plánovaná dĺžka 
je 14 minút. Projekt je koprodukciou ČR so Severným Macedónskom, ktorého účasť je 20 
percent a obsadenie tvorivých pozícií v štábe ako kameraman a hudobný skladateľ. 
Producentka Jitka Kotrlová podáva podrobný a realistický plán vo svojom producentskom 
zámere, vrátane financovania filmu, marketingu a jeho distribúcie. Žiadosť o podporu 
realizácie prichádza s časovým predstihom a podpora filmu je dôležitým predpokladom pre 
úspech možnej podpory z macedónskej strany, kde bude koproducentom podaná žiadosť na 
fonde na jeseň 2021. Projekt sa javí ako profesionálne pripravený a hotový k ďaľšiemu vývoju 
a realizácii. 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Námet a jeho spracovanie sa mi vidia ako originálne, scenár sa číta príťažlivo a plynule a 
nepostrehla som nedostatky, hoci dramaturg filmu zdôrazňuje, že spolu s režisérom naďalej 
pracujú na určitých nuansách a kódoch. Celý príbeh sa mi javí ako surealistický a vyvoláva 
vo mne pocit filmu odohrávajúceho sa spätne. Hlavná postava sa vracia pomocou týchto 
zážitkov spätne do lona matky, pričom jeho budúcnosť, ktorú si takto prežije je vlastne 
mystifikáciou jeho budúcej rodiny. To sa divák však dozvedá až na konci, dovtedy môže mať 
dojem reálného príbehu. Táto hra s časom a realitou, či realistickým vnímaním 
neuchopitelných vecí je v mojich očiach silnou stránkou projektu a zároveň jeho výzvou. 
Keďže ide o krátky film, kde sa musí všetko vyjadriť v koncentrovanej forme, jeho úspech 
bude záležať od prekladu príbehu do jazyka filmového. Tím autor-producent sa zdá byť na 
jednej vlne, projekt je producentkou precízne vypracovaný, rozpočet podrobne vystavaný a 
v producentskom zámere aj logicky oddôvodnený. Pripojený predchádzajúci projekt bol 
úspešne medzinárodne prezentovaný, hoci mne sa javil ako mierne zjednodušený. Oproti 
nemu je podľa mňa predložený projekt omnoho vyzralejší. Režisér vo svojej explikácii jasne 
vysvetluje svoju víziu príbehu (aj pomocou priloženej moodboard), vrátane jeho formálnej 
stránky a počita s  kreatívnou podporou tvorivých zložiek svojho medzinárodného tímu.  

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

Tvorivý tím je už v tomto momente väčšinou zabezpečený alebo v jednaní, jeho súčasťou sú 
aj macedónske zložky- kameraman Dejan Dimeski a hudobný skladateľ Igor Vasilev 
Novogradski. Producentka má film v rôznych jeho fázach do detailov premyslený a 
nepochybujem o tom, že sa film podarí zrealizovať. Zdá sa, že je producentkou kreatívnou a 
že je aktívne zapojená aj do jeho tvorivej časti a o finančné zabezpečeni sa snaží s časovým 
predstihom ďaleko pred samotným natáčaním, čo považujem za pozitívne. V jednaní sú už aj 
herci pre jednotlivé role. 

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

Námet a téma sa mi zdajú originálne a nadčasové, existenčné a filozofické enigmy sú  
ľudstvu vlastné a globálne, preto môže film osloviť divákov v širšom kontexte. Ak sa vydarí,  
mohol by mať aj určitý festivalový úspech a navyše má producentka dobre premyslenú 
stratégiu jeho distribúcie ako predfilmu pred celovečerními hranými filmami. Režisér uvádza  
vo svojej explikácii ako inšpiráciu majstrov ako R.Polanski, O.Wells, A.Hitchkock - verím  
tomu, že sa bude snažiť formálne vytvoriť mladé kino filmovým jazykom svojej generácie,  
ktoré bude schopné komunikovať so širším medzinárodným publikom. 

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

Žiadosť je zabezpečená potrebnými relevantnými informáciami a podpísanými dokumentami, 
LOI. Financovanie projektu bude zabezpečené z viacerých zdrojov, je podľa mňa dobre a 
logicky premyslené tak v ČR ako aj v Severnom Macedónsku. Producentská spoločnosť 
Frame Films poskytuje vlastný vklad a kamerovú techniku. Macedónska strana zabezpečuje 
postprodukciu a niektoré honoráre. Podpora SFK představuje 40,34 %, celkový rozpočet sa 
mi zdá celkom skromný na to, že pôjde aj o koprodukciu. Film bude síce mať len 5 
natáčacích dní, ale pôjde aj o zložitejšie scény, ako lezenie po rímse a nasledovne 
spracovanie VFX, teda postprodukčné navýšenie. Projekt je podľa mňa aj realisticky 
naplánovaný, čo sa týka časového harmonogramu a dáva si dostatočne veľa času na 
dofinancovanie, obhliadky a ďaľšiu potrebnú prípravu, natáčanie je naplánované na marec 
2022.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Inverze

Evidenční číslo projektu 4517 - 2021

Název žadatele Helium Film s.r.o.

Název dotačního okruhu 2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Luboš Vála 

Datum vyhotovení 7.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

       
 
   Žádost a materiály předložené společností Helium Film představují projekt, který splňuje 
představu o způsobu realizace a jeho zajištění v současné době.  
 
Představuje scénář, který je realizovatelný a kde základní ukazatele v harmonogramu odpovídají 
scénáři a v explikacích navrženému postupu realizace.  
 
Je popsána oblast distribuční strategie a marketingu. 
 
Slabou stránkou je Finanční plán a jeho vztah na rozpočet a přílohy k žádosti. 
 
Projekt je právně zajištěn Opčími smlouvami s autory literární předlohy. 
 
Projekt bude připraven k realizaci s podmínkou vyjasnění otázek kolem Finančního plánu, které 
jsou rozebrány v podrobné části. 
 
          
 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji s podmínkou 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

    
 Předložená žádost a přílohy jsou srozumitelné a umožňují odpovědně posoudit kvalitu. 
 
Opční smlouvy jsou platné a zajišťují právo žadatele nakládat s literární předlohou a dávají 
představu, jaké licence budou předmětem postoupení v Licenční smlouvě mezi žadatelem a 
autory předlohy.  
 
     Projekt je koncipován jako velmi úsporný, na samé hranici únosnosti, a tato koncepce má vliv 
na charakter rozpočtu. 
 
V materiálech lze vysledovat rozpory v oblasti Finančního plánu a jeho vztahu na některé 
přílohy. Podrobnosti jsou rozebrány v části Finanční plán.   
       

 

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

   
Rozpočet- 
 
 Rozpočet je poplatný navrženému způsobu realizace a harmonogramu výroby. Náklady jsou 
představeny na 5FD s plným štábem a 1 FD s omezeným štábem. 
 
Rozpočet je formálně netransparentní, ale zvolená cesta k realizaci úsporného natáčení by při 
zavedení transparentnosti působila poněkud nezvykle ve srovnání se současnou honorářovou 
hladinou. 
 
Připomínky: 
 
- Je poněkud neobvyklé, aby při produkci nebyly rozpočtovány funkce v oblasti produkce. 

Development má jinou náplň než produkce. 
 

- Kamera  -  Celý rozpočet je vyladěn na úroveň hospodárnosti a minimalizace nákladů. Z 
tohoto trendu se naprosto vymyká položka pronájmu kamerové techniky. Denní nájem  
45 000,- Kč nelze nazvat jinak než úlet, a to jak v obecné rovině, předpokládám digitální 
záznam, tak i vzhledem k úspornosti filmu. 

 
- Doprava techniky  -  kamera, světla -  2 cesty do Krkonoš a zpět jsou podhodnoceny. 
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Finanční plán. 
 
Je položkou, kterou je potřeba doplnit a vysvětlit. 
Představa o financování je realistická, ale jsou zde rozpory mezi jednotlivými údaji. 
 
1/  Položka  7.2    uváděné údaje nejsou věcné plnění, ale spadají do položky 7.1. finanční 
plnění. Dále konstatuji, že uváděné odklady honorářů u jmenovaných profesí dosahují výšky      
202 400,- Kč, čímž není naplněna částka uváděná ve Finančním plánu. 
 
2/ Smlouva s FAMU je podepsána na 100 000,-  + 200 000,- Kč. Což je v rozporu s údajem ve 
Finančním plánu a opět není naplněno financování. 
 
3/  Smlouva s APA má termín plnění do 31.12.2020 a mohla by býti uvedena informace 
ohledně stavu tohoto plnění. 
 
 
Toto jsou připomínky, jejichž vyjasnění je podmínkou k postoupení žádosti Radě. 
 
Podpora a její výše je obhajitelná.  
               
 
 
 
 

 

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

Producentská strategie odpovídá typu projektu.    
Scénář představuje 19 4/8 stránky textu, a toto je přijatelná délka jak na 6 FD tak i na 20 
minut konečné délky. 
Otázka je, zda-li navržená lokace a horské prostředí Krkonoš nepřinese prodloužení doby 
zařizování místa natáčení.  Společnost i její pracovníci jsou představeni jako tým, který spolu 
již pracoval a tím jsou dány předpoklady pro úspěšné řešení vzniklých situací. 
 
Předpoklady uvedené v časovém harmonogramu jsou nastaveny odpovědně. 
  
 

 
 

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

Celý projekt je postaven a navržen tak, že jak oblast přípravy, tak oblast výroby i 
financování odpovídá možnostem společnosti.   
 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 1 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Inverze

Evidenční číslo projektu 4517-2021

Název žadatele Helium Film s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 10.3.2021 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt hraného krátkometrážního snímku Inverze je příběhem maloměstské rodiny, kterou dokázala 

sjednotit velká lež. Matka samoživitelka se snaží přežít izolaci v době pandemie se svými dvěma syny a 

přitom se dostane do sporu s učitelkou, když jedno ze synů pomůže s domácím úkolem o počasí a představí 

“známou teorii” o tom, jak je dnes počasí na dálku ovládáno. Následně se s chlapci vydá do hor, aby získala 

důkaz o tom, jak je lidem inverze, také dálkově ovládaná, nebezpečná. Jedná se na jedné straně o úsměvný 

příběh, ve kterém se díky společnému bludu a velkému dobrodružství rodina dává dohromady. Na druhé 

straně je to snímek, který se snaží zpracovat aktuální a čím dál viditelnější téma dezinformací a toho, jak jim 

část společnost slepě podléhá. 

Autorka se tomuto tématu věnuje i ve svém připravovaném dokumentárním snímku. 

Jedná se o zajímavý a neotřelý projekt, který pracuje s aktuálními tématy a problémy. Hlavní slabou stránku 

projektu vidím v nejasné motivaci, proč a jak chce autorka příběh vyprávět. To, co nejlépe funguje je vztah 

mezi matkou a syny a jejich dobrodružná cesta za inverzí. Stejně tak i přítel matky, který je jedním z 

hlavních zdrojů dezinformací a jeho postavení v příběhu považuji za zdařilé. 

Méně dobře ale funguje samotný příběh fake news. Je velmi důležité jak bude postava matky působit a 

jakým stylem bude snímek natočen. Má se jednat o vyložene komedii až grotesku nebo spíše sociální 

drama, s varovně vztyčeným ukazováčkem. Co chce autorka filmem říct? 

Mnoho z nás se s lidmi, kteří věří nesmyslům, setkává nejen na sociálních sítích a pokud jsou tématem 

hraného filmu, pak je třeba si říct z jaké pozice a proč jej točíme. Jinak snímek může přinést více škody než 

užitku.  

Na projektu je stejně tak patrné, že se na scénáři delší dobu pracuje a oceňuji aktuální téma nejen co se 

týká fake news ale také třeba online výuky z domova a všeho co je spojené s běžným životem rodin v době 

pandemie. 

Projekt splňuje kritéria výzvy a k podpoře jej doporučuji. 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 naplňuje kritéria a cíle výzvy. Přílohy žádosti umožňují si o vizuálním i zvukovém pojetí filmu udělat 

velmi dobrou představu a projekt je technicky velmi dobře připraven k realizaci. Je za ním i cítit, že se jedná 

o téma, na kterém autorka dlouhodobě pracuje, byť bych ocenila větší vhled do toho jak přistupuje ke svým 

postavám a aktérům. Je to velmi citlivé téma a I když se jedná o hraný film stále je třeba bojovat s tím, že je 

velmi jednoduché odsoudit někoho, pokud uvěří nesmyslům, zejména, když se v tomto případě jedná o 

matku samoživitelku z maloměsta. 

Postavy jsou živoucí zapadají do projektu a věnovala bych ještě větší pozornost a prostor postavě přítele, 

který matku v utvrzuje v tom, co je pravda. Jak zmiňuje dramaturg filmu, hlavní úskalí je charakteristika 

postavy matky, jak ji vykreslit tak, aby byla uvěřitelná, živoucí a bylo pro diváky možné se s ní ztotožnit 

nebo s ní alespoň soucítit. 

Jak jsem již uvedla v souhrnné části, je podle mne u takovéhoto tématu třeba si jasně vymezit žánr, pohled 

autora a co chceme, aby si divák z filmu odnesl. Nejedná se o dokumentární film a tedy vše je interpretace 

a divák bude mít tendenci hlavní hrdinku považovat za hloupou a nevzdělanou a posmívat se jí. Pokud to 

není tvůrčí záměr, tak bude třeba s tím počítat a vyvarovat se všeho, co by tento pohled podporovalo. 

Zároveň si nejsem jistá, co má být hlavním motivem filmu. Pokud jde o intimní rodinný příběh s dobrým 

koncem tak je třeba ho více akcentovat, pokud jde spíše o odkrývání pozadí toho, proč a jak lidé věří fake 

news, pak cítím, že má scénář ještě dost velké nedostatky. 

Celkově se ale jedná o dobře připravený a originální projekt, který nemám problém k podpoře doporučit. 

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

Tvůrčí tým je složený ze zkušených profesionálů. Oceňuji explikace tvůrčích složek, které málokdo do 

žádosti přidává. Je z nich vidět, že na projektu všichni již nějakou dobu pracují nebo alespoň mají 

jasnou představu jak ho tvůrčím způsobem pojmout. To rozhodně pomáhá představit si, jak bude 

výsledný film vypadat formálně. 

Žadatel I všichni členové týmu mají zkušenosti a schopnosti, které zaručují, že projekt bude zdárně 

vytvořen a dokončen. 

Jediná věc, kterou považuji za udivující je, že režisérka a producentka najmou do všech profesí muže, 

přitom nejde o nějaký dlouhou dobu spolupracující tým, ale to je taková poznámka na okraj. 

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

Jedná se o aktuální a zajímavé téma, které je navíc mezinárodně srozumitelné a proto v případě, že se 

snímek podaří natočit kvalitně a originálně bude mít šanci i na mezinárodní úspěch na festivalech. A tedy 

bych se odvažovala tvrdit, že může mít přínos a význam pro českou i evropskou kinematografii. 

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

znaků) 

Projekt je dobře připraven k realizaci a žadatel je schopen jej realizovat řádně a v termínu. Předložená 

žádost obsahuje všechny náležitosti, je úplná a umožňuje projekt řádně posoudit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Inverze

Evidenční číslo projektu 4517-2021

Název žadatele Helium Film s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 4.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Téma filmu Inverze je bezesporu aktuální a k řešení i potřebné. Záměr, s nímž do projektů tvůrčí tým 

vstupuje, se cení – a dost možná se i v dobrém promítne do úprav a výsledné podoby filmu. Z předložených 

materiálů a především tedy scénáře však nyní spíše vychází, že by si ještě zasloužil čas – promyslet, 

přepracovat/dopracovat tak, aby především postava matky působila více jako reálný člověk, nikoliv figura ze 

šachovnice režisérky. Její jednání jako by vycházelo účelově z toho, kam se v další minutě musíme v ději 

posunout. Ať už jde o její náhlé rozpomenutí na konspirační zprávu. Nebo o dramaturgicky nevyjasněný 

vztah s přítelem (a ještě méně srozumitelným jeho charakterem – motivacemi….). Dramatické situace, které 

číhají při výletě na rodinu, mi – alespoň ve scénáři – přišly jaksi brzdící, nudné. Výsledné zadostiučinění 

rodiny při pohledu na inverzi naopak funguje dobře, resp. oceňuji autorský přístup k vyprávění, kdy na jedné 

straně stojí vítězství postav, zatímco divák toto čte přesně opačně. 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Zde už jen doplním: Inverze má v sobě dobrý nápad (a za dramaturgicky dobré a funkční pokládám 

vyústění filmu). Dost možná by stačily ne velké zásahy do scénáře (ostatně, i v explikaci dramaturga se 

ukazuje, že matka by si zasloužila ještě pozornost a v neposlední řadě také to, proč/co hodlá dělat matka 

v přírodě, aby přebila argumentačně učitelku svého syna). Možná však takové zásahy budou potřebovat 

větší pečlivost a čas. Posuzuji-li to nyní z pohledu žádosti o podporu na výrobu, předpokládal bych, že 

takové otazníky a nutnosti k přepracování už ve scénáři nebudou nutné. 

 

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

Projekt je zajištěný, z pohledu obsazení jednotlivých profesí vzbuzuje důvěru. 

 

 

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

Téma univerzální, zatím však těžko soudit, zda bude dostatečně silný a věrohodný. Dialogy a především 
motivace postav musí být řádně propracované, aby ve výsledku film nebyl jen takovým šťouchnutím. 

 
 

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

znaků) 

V pořádku, bez komentáře.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Barcarole

Evidenční číslo projektu 4518-2021

Název žadatele Kuli Film s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 05.03.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Kuli Film s.r.o. žádá o podporu výroby krátkého hraného filmu Barcarole, jehož autorem 

i režisérem je herec Igor Chmela. Příběh plánovaného patnáctiminutového snímku se odehrává v domově 

důchodců za časů korony. Jedná se o lineární vyprávění čtyř dvojic fikčních postav, dvou zdravotních sester, 

dvou důchodců a čtyř pohřebáků, jejichž osudy se odehrávající v průběhu jedné noci, kdy se navzájem protnou 

s nadpřirozenou dentální pointou. Hlavním cílem projektu je vyrobit krátký film debutujícího herce, aby se tím 

otevřela cesta pro realizaci Chmelova autorského celovečerního debutu, což je legitimní, ale pouze jediná 

strategie tohoto prezentovaného projektu. Jiný způsob užití krátkého filmu není žadatelem relevantně 

představený. 

 

Komentář producenta ve formě osobního dopisu se mi jeví jako velmi alibistické obhajování nepodloženého 

finančního plánu i vzhledem k harmonogramu realizace výroby. Bylo by relevantní a podstatné ozřejmit, či 

alespoň naznačit to, co je napsané ve finančním plánu, tedy to: jak plánuje alokovat do září 2021 de facto 

70% financování výroby tohoto krátkého filmu zejména ve zdrojích jako je sponzoring a reklamní plnění apod. 

a crowdfunding. Co znamená věcné plnění koproducenta Divadla Verze? O těchto podstatných zdrojích 

financování nepadne v žádosti ani slovo, vyjma řádků v excelové tabulce finančního plánu. Je to vše 

postaveno slovy žadatele v dopise autorovi alias komentáři žadatele k finančnímu zajištění na „buď, anebo, 

nejde to dělat napůl“. Rozvedeme-li to dál v intencích žadatelem prezentované formy realizace tohoto krátkého 

filmu tak, buď profesionální natáčení, nebo natáčení na mobil…  

 

Žadatelem nastavená producentská strategie financování je taková, že pokud dostane jednu třetiny peněz 

alokované v rámci této výzvy na výrobu krátkometrážního hraného audiovizuálního díla, pak bude mnohem 

jednodušší sehnat další ze soukromých zdrojů. To však není žádná strategie, to je pouze pokus. Nepřipravený 

pokus. Buď, anebo. A pokus navíc nepodložený adekvátní marketingovou a distribuční strategií. Kalkulovat 

v exploataci s patnáctiminutovým snímkem jako předfilmem ve spojením s vhodným celovečerním filmem je 

iluzorní. Očekával bych příklady úspěšných exploatací těchto spojení, ale ony jsou tak unikátní, že je žadatel 

neuvádí na podporu svého záměru této formy šíření. Pak už žadatel pouze vyjmenuje dílčí on-line platformy 

bez ladu a skladu, aniž by specifikoval, proč právě sem by film patřil. Nabízí se tolik konkrétnějších možností, 

ale v této žádosti žadatel opravdu „nerudovsky“ neví, „kam s ním“.  

 

Projekt nedoporučuji. 
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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) 

 

Žádost je srozumitelná a úplná. Přílohy prezentované žadatelem jsou pochopitelné v autorské části žádosti. 

Lze si představit, co je záměrem vyrobit, pouze je nejasné za co a co pak s tím. Naprosto nejasné a ničím 

nepodložené je další financování projektu mimo dotaci Státního fondu kinematografie. Žadatel dále 

nepředstavuje žádnou marketingovou a distribuční strategii pro tento projekt.  

 

Žádost v předloženém stavu působí jako by výroba měla proběhnout za prostředky Státního fondu 

kinematografie, protože jiné zdroje nejsou nijak popsány, prostě se nějak asi vyskytnou do září tohoto roku, 

kdy se má projekt vyrábět. Ilustrací toho je vlastně i smlouva s autorem přiložená k žádosti uzavřená na 500,- 

Kč za vytvoření scénáře, která může být renegociována, pokud žadatel dostane dotaci. Patrně na 40.000,- 

Kč, ale to stojí pouze v rozpočtu, ne však už ve smlouvě.  

  

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

 

Je složité posoudit rozpočet, který zrcadlí neopodstatněný finanční plán projektu. Je v něm řada sporných 

položek, jako je např. položka 05-04 Castingové služky za 50.000,- Kč, když ze scénáře je zřejmé, že ve filmu 

figuruje 8 postav. Catering kalkulovaný v rámci 66.000,- Kč na šest natáčecích dnů je také výrazně 

nadhodnocený. Naopak poplatky fondům jsou nula. Uvádím tyto položky pouze jako příklad toho, že nevím a 

ze žádosti se nedozvím, co znamená např. věcné plnění Divadla Verze ve výši 592.000,- Kč pro financování 

filmu. Žadatel neuvádí nic bližšího o harmonogramu, strategii crowdfundingové kampaně, která má přinést 

500.000,- Kč. Obdobně se ze žádosti nedozvíme nic bližšího o stejně vysokém zdroji, kterým má být 

sponzoring a reklamní plnění. Nic bližšího o věcném plnění koproducentů, jakých? Žadatel nedokládá ani 

vlastní finanční a věcný vklad do projektu.  

 

Jediné, co je jisté, že byl zaplacen správní poplatek, který však není v žádosti ani rozpočtován. 

Pravděpodobně dostal autor 500,- Kč od producenta za vytvoření scénáře. 26 % financování, které uvádí 

žadatel jako výši zajištěného financování k datu žádosti je naprosto iluzorní, respektive ničím nepodložené 

jako finanční plán projektu k datu podání žádosti. 

 

 

 

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

 

Producentská strategie není propracovaná. Je založena na předpokladu získání dotace od Státního fondu 

kinematografie, a pak bude alokováno zbývajících 70 % financování aktuálně nejasných soukromých zdrojů 

tak, aby projekt byl v září 2021 v rámci šesti natáčecích dnů realizován.  

 



 

 

Strana 3 

 

 

O nějaké marketingové a distribuční strategii nelze mluvit, žadatel pouze prezentuje dvě potenciality – šíření 

filmu v lokálních kinech jako předfilm a neodložené přání S-VOD uvedení. Jediným relevantním plánem je 

pouze realizovat tento projekt jako uvedení herce Igora Chmely jako scénáristy a režiséra pro jeho potenciální 

povídkový celovečerní hraný debut.  

 

 

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

 

Produkční společnost Kuli Film s.r.o. byla založena dokumentaristou a producentem Radimem Procházkou 

v květnu 2019. Společnost zatím nedokončila žádné audiovizuální dílo a všechny dokončená díla uváděná 

v prezentaci žadatele se týkají jiných produkčních společností.  

 

Kuli Film s.r.o. má ve svém portfoliu aktuálně projekty ve fázi developmentu a výroby. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Barcarole

Evidenční číslo projektu 4518-2021

Název žadatele Kuli Film s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 04.03.2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Barcarole je výsledkom začiatku spolupráce skúseného producenta Radima Procházku 
s talentovaným umelcom Igorom Chmelom, ktorý tu vystupuje v roli scenáristu a 
debutantského režiséra. Tento krátky 15 minútový film má zároveň poukázať na režisérske 
schopnosti Igora Chmelu, ktorý má spolu s producentom a svojím Divadlom Verze neskôr aj 
zámer natočiť celovečerný poviedkový film 4 verze. Projekt ako taký má formát laboratória, 
producent, ktorý je zvyknutý na odhaľovanie a podporu nových talentov prejavil dôveru 
hercovi, fotografovi, spevákovi, ktorého roky pozná za podmienky, a ktorý aj čiastočne 
preberie na seba zodpovednosť ako koproducent filmu. Bacarole je absurdná realistická 
dráma s úsmevom a štipkou poetického realizmu, vychádzajúca z reálneho života a reálnej 
historky. Príbeh sa odohráva za jednu noc v prostredí domova seniorov, v domove a izbe kde 
sú umiestnený pán Novotný a pán Malý. Pán Malý v noci umiera a mladá sestra, ktorá len 
krátko v domove pracuje zavolá pohrebnú službu. Jej staršia kolegyňa zavolá tiež službu, ale 
inú. Konflikt nastáva, keď sa pracovníci dvoch služieb pred domovom stretnú a dohadujú sa 
o mŕtvolu pána Malého. Absurdná situácia fungujúca ako podnet k zamysleniu, druhá 
absurdno-groteskná situácia sa odohráva naspäť v izbe, kde pán Malý „navštívi“ svojho 
spolubývajúceho a hodí mu do pohára svoju protézu, ktorú jemu v noci zobrala mladá sestra. 
Je ráno, slnko svieti do izby a do chodby domova dôchodcov, život pokračuje ďalej. Scenár je 
napísaný s citom pre detaily a rytmus, k jeho vývoju bola prizvaná dramaturgička Magdaléna 
Bittnerová, ktorá trefne vyjadruje konečné ladenie scenára a práce s rekvizitami. Zdá sa, že 
sa v tomto projekte stretol kreatívny tím, ktorý spája energia, profeionálna skúsenosť 
producenta a zápal doviesť tento nezvyčajný projekt k úspešnému koncu. Na druhej strane sa 
mi tiež vidí, že projekt mohol byť aj detailnejšie vypracovaný, napríklad čo sa týka 
crowdfundingu, a ďaľších kľúčových profesií, akými sú kameraman a strihač – určite 
v prípade debutanta. 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Príbeh sa dotýka tabuizovanej témy stárnutia a smrti a hodnoty človeka v staršom veku, keď 
je odkázaný na prežitie iba za intenzívnej pomoci druhých. Čo sa začína ako realistický 
príbeh jednej noci z domova seniorov, kde sledujeme rutinnú starostlivosť sestier o 
zverencov, sa neskôr mení na absurný boj dvoch pohrebných služieb o mŕtvolu pána Malého 
a vyúsťuje v scéne s nádychom magického realizmu, kedy sa pán Malý ešte raz zjaví svojmu 
spolubývajúcemu a pomôže mu s jeho problémom straty protézy. Táto scéna je 
vyvrcholením a osviežením celého príbehu a zároveň ho odťažuje, či dáva divákovi určitý 
optimizmus a zároveň podnet k zamysleniu. Tvorca scenára a režisér filmu Igor Chmela 
vychádzal zo svojej skúsenosti výpomocnej práce v takomto zariadení, čo je podľa mňa cítiť, 
lebo príbeh je napísaný s citom, ale zároveň humorom a okom pre detaily. Veľkým plusom je 
tiež spolupráca s dramaturgičkou, ktorá trefne poukazuje na možné klišé týkajúce sa rekvizít 
v scenári, či témy psíka, ktorá v mojich očiach nie je dramaturgicky dotiahnutá. Ako 
referencia pre modboard a víziu sú použité fotografie Igora Chmelu, fascinujúci je aj nahratý 
originálny spev a originálny názov filmu, ktorý je z tejto piesne  vyvodený. V tomto štádiu už 
plánovanej výroby by som očakávala predprípravu a spoluprácu s budúcim kameramanom a 
možno i strihačom,už aj kvôli tomu, že ide o debut. V tomto zmysle sa mi vidí projekt mierne 
predčasný, ale vzhľadom na skúseného producenta si viem predstaviť, že by tento handicap 
tvorcovia vedeli dohnať. Viem si tiež predstaviť, že podpora SFK by znamenala nielen 
finančnú pomoc, ale aj ďaľší tvorivý stimul a formu vyjadrenia dôvery v projekt. 

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

Igor Chmela je všestranný umelec, ktorý sa rozhodol svoje herecké a divadelné skúsenosti 
uplatniť vo filme. Jeho prvotinou sa má stať tento krátky film, ale ambíciou do budúcnosti 
zostáva natočenie filmu celovečerního. Viem si predstaviť dilému Rady SFK pri rozhodovaní 
podporiť takýto projekt, ktorý je debutom tvorivého človeka bez režisérských skúseností, či 
klasického vzdelania v tomto smere. Na druhej strane Igor Chmela nie je ani prvým, ani 
posledným hercom s ambíciou postaviť sa na druhú stranu kamery. Vo svete je dostatočne 
veľa úspešných prípadov „actor turned director”. Osobne si myslím, že je zdravé 
a inšpiratívne dávať šancu podobným projektom, ktoré sú určitým laboratóriom pre 
spoluprácu divadlo-producent-scenárista-herci-dramaturg-režisér. Navyše je námet odvážny 
a plán producenta uviedenia filmu v roli „predfilmu“ v Divadle Verze sa mi javí ako inovatívny. 

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

Téma staroby, smrti a navyše téma narábania s mŕtvolou po smrti človeka je vo väčšine, 
aspoň európskych krajín tabuizovaná a do hraného filmu sa dostáva za posledné roky vďaka 
režisérom, ako napr. M.Haneke (Amour) a iným. Smrť je integrálnou súčasťou našej 
existencie a aj preto filmové príbehy o nej môžu diváka nielen fascinovať, ale aj zaujať. 
Navyše aj preto, že Barcarole je príbeh je zasadený do našej aktuálnej situácie a odhaľuje 
pozadie mnohých príbehov, ktoré sa momentálne odohrávajú. A robí to s dostatočnou 
dávkou absurdného humoru. Aj preto si myslím, že má potenciál a bude záležať od 
formálneho spracovania a od správneho marketingu príbehu.  
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 
znaků) 
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Projekt je podaný mladou spoločnosťou Kulifilm s.r.o., ktorej predstaviteľom je skúsený 
producent Radim Procházka, jeho vlastný vklad predstavuje 6,35 % . V mojich očiach je jeho 
silnou stránkou jeho zmysel pre objavovanie nových talentov a zároveň odvaha tieto talenty 
podporiť. Projekt obsahuje dostatočné monožstvo informcií a producent si je vedomý slabých 
i silných stránok projektu a možných úskalí pri jeho výrobe. Ako som už spomínala 
v predchádzajúcom texte, chýba mi viacej info o práci s kameramanom a zámere využitia 
crowdfundingu. Silnou stránkou sa mi zase zdá spoluzodpovednosť a finančný príspevok 
samotného Igora Chmelu a jeho spoločnosti Dafnefilm s.r.o. Ďaľšou silnou stránkou je podľa 
mňa jeho herecká databáza a budúca spolupráca na filme s hercami Divadla Verze, čo môže 
zabezpečiť dôveru a symbiózu pri natáčaní. Od SFK tvorcovia žiadajú 33, 41 % z celkového 
rozpočtu, koproducentský vklad 19,78 % je zaistený zmluvou, ostatné možné zdroje 
v jednaniach. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Propast

Evidenční číslo projektu 4519-2021

Název žadatele Perfilm s.r.o

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 28, 2, 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Téma agrese, vliv kolektivu na její vznik, je tématem stále aktuálním, a pokud je zasazené do světa 

středoškoláků, bude pravděpodobně atraktivní i pro věkovou kategorii, ve které dochází k základnímu 

formování osobnosti každého jednotlivce. 

Projekt, který má smysl, projekt, který je ze strany producenta pečlivě připraven a jeho realizaci nestojí 

kromě covidu nic v cestě. To vše jsou silné stránky projektu. 

Z pohledu ekonomické analýzy, a podle mého názoru, tvoří slabou stránku projektu připravované (a 

v případě autora a režiséra již realizované) smlouvy s některými tvůrčími spolupracovníky, u kterých je 

honorář za vytvoření díla a poskytnutí licence stanoven na 0,-Kč, bez jakéhokoliv podílu na případném zisku 

producenta z užití díla (ustanovení odstavce III a IV smlouvy)  

Každopádně klady projektu převažují nad problémem, který se netýká pouze tohoto případu, a proto mohu 

s klidným svědomím projekt doporučit k udělení podpory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je ukázkově připravena, je plně srozumitelná a obsahuje všechny doklady potřebné k posouzení 

projektu. 

 

 

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

Předložený rozpočet je kvalitně zpracován a navíc je v Producentském záměru opatřen podrobným 

komentářem.  

Poznámka k absenci některých honorářů v rozpočtu: 

Aby bylo možné užití filmu i mimo školu, je nutné mít uzavřenou smlouvou s každým, kdo na filmu 

spolupracuje. Výši honoráře můžete dohodnout, ale absolutní nulu považuji minimálně za nemorální. 

Student, který podepisuje podobnou smlouvu jako zde režisér, ji nepodepisuje ze svobodné vůle, ale je 

k jejímu podpisu nucen okolnostmi. Když nepodepíše, nebude mít svůj absolventský film (nebo rozhodně ne 

v podobě v jaké by mohl mít). Argumentovat tím, že producent na filmu nic nevydělá je věštění budoucnosti 

a navíc je možné tuto variantu ve smlouvě řešit až podílem na čistém zisku producenta. 

Produkční fee jsou peníze a ty netvoří věcný, ale finanční vklad producenta. 

 

Finanční plán. Zajistit na krátký film tolik různých zdrojů financování, včetně zahraničního koproducenta je 

ukázkou kvalitní práce producenta. Všechny soukromé zdroje jsou doloženy LOI, případně čestným 

prohlášením. Producent navíc vyjednává o podporu s Libereckým krajem, který by mohl pokrýt případný 

neúspěch u Nadačního Fondu FILMTALENT ZLÍN. Mezi další možné partnery jistě ještě patří televizní 

stanice, které v současné době trpí velkým nedostatkem nových filmů a pořadů. 

Intenzita veřejné podpory může v tomto případě dosáhnout až 60% nákladů a producent zatím počítá 

s podporou ve výši 49%. 

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

Producent přizpůsobil maximálně svoji realizační strategii předloženému scénáři. Pro dvojjazyčný česko-

německý příběh zajistil německého koproducenta, který „dodá“ ne jen německé účinkující, ale případně i 

lokace, které jsou v Česku těžko dosažitelné. Německý koproducent také výrazně napomůže mezinárodní 

distribuci připravovaného filmu, jeho účast na projektu chce producent využít při obsazování německých 

filmových festivalů a jeho hlavním cílem je Berlinále soutěž krátkých filmů. Plán detailní festivalové strategie 

v Německu je součástí žádosti. Producent míří také na jiné než jenom německé festivaly a vede osobní 

jednání se selektorem sekce Semaine de la Critique v Cannes a programovým ředitelem Film servis 

festivalu Karlovy Vary.   

Hlavní lokace již má režisér vybrané a producent zajištěné, zbývá určit pouze lokaci poutě, která je závislá 

na covidu, ale i ta má rezervní řešení na Výstavišti v Praze. Pro vlastní natáčení chce producent využít letní 

měsíce, kdy logicky předpokládá nižší aktivitu covidu. 

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

Přesto, že producent Tomáš Pertold je ještě studentem magisterského programu FAMU a jeho produkční 

společnost Perfilm s.r.o. vznikla teprve v roce 2018, má již dokončené dva experimentální filmy, z nichž 

jeden, „Podle čaroděje“, získal cenu na MFDF Jihlava za Nejlepší český experimentální dokumentární film a 

svoji světovou premiéru si odbyl V USA v Muzeu současného umění. 

Jsem přesvědčen, že projekt je v dobré péči. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Propast

Evidenční číslo projektu 4519-2021

Název žadatele PERFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu 2.výroba českého kinematografického díla

Název výzvy výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern 

Datum vyhotovení 28.2.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Pavel (18) hostí německého studenta Emina, který je spolu se svou třídou na návštěvě družební školy v 

Čechách. Přivádí ho do školy. Zde jsme svědky toho, jak třídní šéfové Adam a David šikanují třídního 

otloukánka Ondru.  

Pavel pozve Karolínu (17), do níž je zamilovaný, aby šli místo školy do zábavního parku. Emina, kterého má 

na starosti, vezme sebou. Ten si padne do noty s Karolínou. Společně se všichni baví na atrakcích, dají si 

drogy, které má Pavel u sebe.  

 

Z poutě jdou na uvítací party pro německou třídu. Pavel s Eminem a Karolínou se dobře baví. Pavel jde pro 

pití a když se vrátí, Emin a Karolína se líbají. Pavel je v šoku a opije se. Karolíně se na party udělá špatně, 

Pavel chce volat sanitku, ale spolužák, u něhož se večírek koná, tomu zabrání. Má strach, aby se nepřišlo 

na to, že na večírku jedou drogy. Pavel chce Karolínu odvést taxíkem domů, ale ona odmítá a chce zůstat. 

Pavel opouští večírek.  

Druhý den jde Pavel na fotbalový zápas s německou třídou. Mezi spolužáky koluje video, v němž někdo 

odkrývá spící Karolínu ležící s v posteli s Eminem a nad jejím obnaženým tělem onanuje. Během zápasu 

dojde ke konfliktu mezi týmy, který vyvrcholí odchodem německého týmu. Češi vítězí kontumačně a slaví 

výhru v šatně. Do šatny vpadne rozzuřená Karolína a napadne kluky, kteří zřejmě natočili video. Obrací se 

na Pavla, aby se jí zastal, ale on jenom mlčky odejde. Cestou z šatny potká spolužáka otloukánka, který mu 

blahopřeje k výhře. Pavel ho zmlátí. 

     

Ambiciosní projekt na malé ploše krátkého filmu popsat bod zlomu, kdy se ze slušného kluka stane grázl. Je 

to vyprávění přesvědčivé, které často jen v náznacích a nedořečených souvislostech popisuje volný pád 

našeho hrdiny. Odhaluje dva světy nejen v kolektivu, ale i uvnitř každého z nás. Jde jen o to, jakou volbu 

pod tlakem okolností učiníme.  

 

Slabší stránkou projektu je jistá nedotaženost scénáře a příběhu. Chybí mi závěr (pointa) celého příběhu. 

Závěrem není zmlácení spolužáka Ondry, ani následné toulání lesem a setkání s fenou vlčáka, která slouží 

jako jakési memento. Chybí mi tam přesvědčivější vypointování vnitřní proměny Pavla. Stálo by za to se nad 

tím zamyslet.  

 

Projekt je zajímavý vhled do psychologie kolektivu, do nějž se postupně vkrádá násilí a manipulace.  Projekt 

doporučuji k podpoře.  

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Toto je vyprávění o člověku, který překročil propast, jež ho dělila od "druhého" světa, světa zvůle, násilí a 

zlovolné manipulace. Člověk může v sobě nést určité rysy násilí a agrese, ale jen jako možnost. Náš hrdina 

je vystaven okolnostmi zkoušce charakteru, v níž selhal. Velké roztrpčení nad tím, že objekt jeho déle 

trvající lásky si začal s někým, koho znal jen jedno odpoledne, v něm naplno probudilo potenciál zloby a 

nenávisti.   

 

U krátkometrážního filmu je základním problémem, že není dost času na vykreslení charakteru a 

psychologie postav. Každý obraz, každou scénu  je třeba maximálně vytěžit. Například o Karolíně víme jen, 

že je mladá a že se s Pavlem znají. Proč dala přednost Eminovi před Pavlem, s nímž se dlouho znala? Víc 

se jí líbil, byl atraktivnější nebo přirozenější? Ze scénáře víme, jen, že se to tak stalo, ale nevíme proč.  

Stejně tak vůbec nevidíme do Emina. Navíc jeho linka není nijak uzavřená, prostě vymizí.  

 

Svým způsobem je  záhadou, proč německé mužstvo odešlo ze zápasu. Hrál jsem fotbal celý život a nikdy 

jsem to nezažil, ani v soutěžních, ani v přátelských zápasech. Nevím, co by se muselo stát, aby jedno 

mužstvo naštvaně odešlo z rozehraného zápasu. Přijde mi to jako nereálný, nesrozumitelný motiv, navíc 

nemající téměř žádný obsahový význam pro samotný příběh.  

 

Samotný závěr je poněkud bez pointy. Pavel vybuchne a zmlátí bezmocného Ondru, na němž si vybije svůj 

vztek a frustraci. O co by to bylo závažnější, kdyby ho přitom někdo náhodou nachytal. Třeba Emin.  

 

 

 

 

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

Producent Tomáš Pertold, student produkce magisterský program FAMU, v rámci vlastní produkce 

realizoval několik krátkometrážních filmů. Režisér a scénárista Aliaksandr Stelchanka, student FAMU, toto 

je jeho absolventský film. Jeho film Dezertér se dostal na prestižní festivaly, film se mi líbil. Kameraman 

David Ticháček, student FAMU. Architektka Zuzana Formánková (filmy Chata na prodej, Atlas ptáků). 

Složení tvůrčího týmu je určitě zárukou úspěšné realizace projektu.  

 

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

Přínos pro českou nebo evropskou kinematografii nevidím.  

 
 
 

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

znaků) 
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Informace v projektu jsou srozumitelné a úplné. Žadatel je schopen projekt zrealizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Propast

Evidenční číslo projektu 4519-2021

Název žadatele Perfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 1.3.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Aliaksandra Stelchanka Propast představuje budoucí absolventský film nadějného studenta Katedry 

režie FAMU. Z předložené žádosti je zřejmé, že jde o záležitost promýšlenou opravdu do hloubky, 

koncipovanou pečlivě a dlouhodobě, s citem pro silné téma a jeho žánrové charakteristiky. Rozvržení děje a 

postav mi připadá nosné. Téma málo pochopitelné agresivity vůči slabšímu člověku, kterým si zdánlivě silný 

jedinec kompenzuje svou osobní frustraci, ať už ze žárlivosti, z neschopnosti přijmout porážku a možná i z 

neschopnosti dostát vlastním vysokým nárokům na svůj status a roli v kolektivu, by bylo samo o sobě 

zajímavé. Zde jde ovšem o ještě o víc, jde o vztažení těchto lidských projevů k jejich metafyzickému zákulisí, 

k půdě, kde má zlo i dobro svůj silný spirituální rozměr. Příběh tak odkazuje nikoli pouze k psychologické 

problematice a k žánrově ukotvenému boji dobra se zlem, ale k duchovní tradici, za kterou by se dala tušit 

třeba i manichejsky vnímaná kosmologie, nebo prostě nějaká samostatně jednající a temně působící říše 

zla. Myslím, že odkazovat kvůli tomuto metafyzickému rozměru Propasti k magickému realizmu (jak je 

uvedeno v explikaci) je zavádějící, ale svědčí to spíš o tom, jak se tento pojem, původně označující určitý 

konkrétní literární směr, časem rozšířil na celou škálu uměleckých jevů a trochu pozbyl své původní kontury.  

Místo toho by bylo na místě lépe vyložit ty filmové znaky, které k metafyzické sankci celého vyprávění přímo 

odkazují: výskyt zdivočelého psa i hučení ve zvuku mohou být právě tak jemným, rafinovaně dvojznačným 

upozorněním na prolamování jakési paralelní reality do v zásadě realisticky (či naturalisticky) viděného světa 

mladých hrdinů, jako i dobře známou žánrovou hrou (třeba ve stylu Davida Lynche) nebo pouhou ilustrací 

hrdinova prožívání a jeho emocionálního zabarvení. Ve scénáři a zejména v jeho explikacích by této rovině 

sdělení měla být věnována větší pozornost.  Z dramaturgického hlediska je možné jen souhlasit s příslušnou 

explikací. Vedlejší postavy „zlých chlapců“ jsou opravdu zatím jen schematické a znakové a postava 

německého hosta se v druhé části vyprávění v podstatě vytrácí. A hodně to platí i pro Karolínu, hlavní 

ženská postava také nemá v momentu, který těsně předchází největšímu selhání hlavního hrdiny, 

odpovídající prostor, tak aby  naděje, kterou do hlavního hrdiny zřetelně vkládá, mohla být stejně zřetelně 

zklamána a její reakce mohla mít silnější základ. Při prvním čtení mě napadlo, že je možná příliš velká část 

vyprávění soustředěna na situaci před osudovou nocí a příliš málo času pak zbývá na to podstatné, co přišlo 

až ráno, po hrdinově vystřízlivění. Nakonec u mne ale převážil pocit, že dramaturgické nesnáze signalizují 

hlubší problém: že by zde totiž ani nemuselo jít o vhodnou látku pro krátkometrážní film. Vzhledem k 

rozvržení postav a konstrukci zápletky by si látka nejspíš zasloužila zpracování v celovečerním filmu – její 

uchopení v kratším formátu vždycky bude znamenat redukci některých postav a motivů na pouhé 

schematické znaky, aniž by mohlo dojít k jejich náležitému a zcela oprávněnému rozpracování a prokreslení. 

Protože se mi projekt líbí, je pro mne otázkou, zda mu krátkometrážní realizace vlastně neublíží. Pokud se 

pro ni autor rozhodne, doporučoval bych větší soustředění na hlavního hrdinu a na Karolínu, vedlejší 

postavy budou asi muset zůstat do značné míry opravdu vedlejší a bylo by dobré s nimi zacházet podle 

toho. 
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Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Příběh, který má být ve filmu vyprávěn, mi připadá pozoruhodný, jeho téma je opravdu silné a v mnohém 

dosud filmovými prostředky málo prozkoumané. Děj podle mne trochu trpí nevyváženými proporcemi první 

a druhé části vyprávění (co se dělo před osudovou nocí a v noci – co se dělo druhý den) a snahou rozkreslit 

vedle hlavních postav i postavy vedlejší. Je otázkou, nakolik je to v krátkometrážním filmu zvládnutelné. 

Přesnější a pečlivější by mělo být exponování i explikování znaků, které mají přímo signalizovat 

metafyzické podhoubí příběhu. Tady si lze představit celou škálu žánrových postupů, bylo by dobré 

posuzovatele projektu v nich pečlivěji orientovat. Projekt mi jinak připadá být připravený dobře a dává naději 

na originální absolventský film. 

 

 

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

Za projektem stojí filmový štáb složený ze studentů FAMU, kteří již vícekrát osvědčili svou 

řemeslnou i profesní zdatnost. Jejich invence a ochoty odevzdat projektu maximum si velice 

vážím. 

 

 

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

Filmový projekt se dotýká tématu, které má rozhodně hloubku, a míří za hranice žánrového nebo 

národního koloritu k originální autorské výpovědi  Film by mohl být zajímavý i pro mezinárodní 

publikum 

 
 
 

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

znaků) 

Finanční zabezpečení projektu nedovedu přesně posoudit. Žádost mi připadá zpracovaná dobře, 

až na synopsi. V synopsi není ani naznačena motivace hlavního hrdiny, pouhý chronologický 

výčet jeho činů a ne-činů k pochopení toho, co stalo, a k porozumění filmovému příběhu nestačí. 

Scénář je naštěstí dostatečně výmluvný, režisérská explikace také, nicméně synopse sama o 

sobě je důležitou součástí projektu a neměla by být pokud jde o její informativní hodnotu 

podceněna. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Předávka

Evidenční číslo projektu 4526-2021

Název žadatele Lukáš Matocha

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 16.2.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Žádost o podporu je podána podnikatelem-fyzickou osobou a týká se výroby filmu, o němž se 
z přiložených podkladů nelze mnoho dovědět.  
 
Přiložený rozpočet činí – v souladu s údajem v Žádosti – pouhých 362 700 Kč, Fond je žádán 
o podporu ve výši 159 700 Kč. 
 
Žádost však nelze označit jako úplnou, značné množství povinných příloh (viz níže) 
nenaplňuje obecně zažité zvyklosti a přirozené požadavky, např. scénář rozhodně není 
scénářem (byť jde o jediný podklad, z něhož by snad bylo možné usuzovat nejen na 
plánovanou stopáž, v Popisu projektu totiž uvedena není). 
  
V tomto stavu je komplikované se žádostí zabývat, natožpak doporučit udělení podpory. 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Jak již vyplývá z Obecného hodnocení žádosti, tato – ani při velmi dobré a vstřícné vůli –  
srozumitelná není, leč popořádku: 
 
-ve formuláři Žádosti je namísto charakteristiky projektu uveden počet FD a informace, že se  
jedná o „krátkometrážní film podle původního scénáře“. Chybně, částkou, nikoli  
požadovaným vyjádřením v % je uvedena výše finančního zajištění k datu podání žádosti; 
 
-v Popisu projektu není uvedena stopáž, připojený producentský záměr zůstal neúplný,  
zpráva o průběhu vývoje zmatečná, další informace příliš stručné či náznakové; 
 
-scénář nelze považovat za skutečný scénář, rozhodně není dostatečným podkladem pro  
posouzení nároků na dekoraci, techniku, kapacity, tedy i nákladů; 
 
-režijní explikace v mnoha ohledech nejasná, její text doslova škobrtá; 
 
-nepodepsaná Explikace dramaturga k orientaci v podkladech nepomáhá; 
 
-životopisy tvůrců jsou poskytnuty pouze tři, přičemž se kromě  
autora/režiséra/kameramana/architekta/žadatele v jedné osobě další dva týkají jen  
kostýmní výtvarnice a střihače; 
 
-přehled dosavadní činnosti je soustředěn do zkušenosti s výrobou dvou videoklipů – 
víceméně bez jakéhokoli komentáře, např. kdo byl jejich autorem.  
 
Údaje v realizačním harmonogramu se shodují s daty ve formuláři Žádosti. 
 

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

 

Předložený Rozpočet je neúplný (pro realizaci nutných nákladových položek s nulou je asi  
víc než těch obsahujících nějakou částku), vzbuzuje značné množství dotazů (a rozpaků). 
 

Finanční plán je nevěrohodný, bez jakéhokoli snahy o diverzifikaci zdrojů. Pol. 1.3 a pol. 3.3  
(Česká televize) jsou odvážným a neověřitelným plněním. Ostatně v již zmíněné – chybně  
vyplněné – Žádosti sám předkladatel uvádí jako jedinou zajištěnou částku 40 000 Kč (viz 7.1  
Finanční vklad žadatele. 
 

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

 
Při posouzení Realizační strategie opět není k dispozici podklad, z něhož lze seriózně 
čerpat. K dispozici jsou pouze poznámky žadatele v Popisu projektu. 

 
O vývoji se dozvíme málo, pouze, že „scénář byl od prvopočátku plánován jako materiál pro  
krátkometrážní film. Jeho kvalitativní růst nás donutil přesměrovat od zprvu  
nízkonákladového plánu po kompletní standardní realizaci“ (čemuž nerozumím). 
 
O cílové skupině jsme informováni, že půjde o „diváka nezávislých a nemainstreamových 
filmů, tedy hlavně v rámci festivalů a s nimi spojených soutěží, kam bude film přihlašován a 
kde se věří v jeho úspěch“. Toto odvážné tvrzení nelze bez scénáře objektivně posoudit.  

 
Poznámky v Popisu projektu k rozpočtu a finančnímu plánu neobjasňují výše uvedené 
pochybnosti. O jednání o koprodukci s Českou televizí chybí jakákoli konkrétní zmínka, o 
případném LOI nemluvě. 
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Žadatel uvažuje o 6FD, což nelze bez podkladů ověřit (zmínka o „dotočné“ je zřejmě vtip), o 
lokacích a dekoracích není k dispozici přehledná informace. 
 

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

 
Žadatel je zjevně filmový (či video-) nadšenec, ale bez zkušeností a asi i bez ochoty 
konzultovat své záměry i konkrétní kroky s profesionálním producentem. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Předávka

Evidenční číslo projektu 4526-2021

Název žadatele Lukáš Matocha

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-2-4-12

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 11. 3. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 Žadatel předkládá projekt gangsterské miniatury z prostředí čínské restaurace, kde má proběhnout 

předávka ukradeného obrazu. Trojice rozdílných charakterů vede nikam nesměřující a lehce 

zacyklenou rozpravu, kterou naruší vpád „bosse“, který tvrdě zasáhne do osudů tria obyčejných 

zlodějíčků. 

 Navzdory své jednoduchosti, prostotě a nepůvodnosti se jedná o naprosto nefunkční tvar, který 

postrádá precizní výstavbu, propracovanější charakterovou kresbu a motivované zvraty. Stylisticky 

jde o neohrabané, neopracované dílo, jemuž vedle rytmu a verbální dynamiky naprosto chybí 

esence.  

 Žádost je zpracována velice ledabyle, útržkovitě a nekoncepčně.  

 Záměr je definovaný v dramaturgické explikaci: „Není motivací ukázat, jak to doopravdy chodí ve 

světě zločinu, ale s lehkou nadsázkou vykreslit, že zločinci, podvodníci, či vrazi mohou být mistři 

vhodní obdivu, ale také nemusí. Jako obyčejní lidé mohou zažívat obyčejné věci.“ Krátce řečeno se 

jedná o projekt, který má velmi mlhavě ujasněné, proč vlastně vzniká a nevidím důvod k jeho 

podpoře.     

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 světě jsou nepochybně autoři schopní z banální scény překrývajících se dialogů a protikladných 

temperamentů vystavět mistrovskou, stimulující a vtahující hru. Neříkám, že autor předkládaného 

krátkého filmu musí dosahovat scenáristické úrovně Quentina Tarantina, Martina McDonagha či Noaha 

Hawleyho, přinejmenším bych však očekával u předkládaného příběhu motivovanou výstavbu, 

vynalézavou stylistiku a vtipnou charakterovou karikaturu. Nabízí tvar je ale dramaticky, psychologicky i 

strukturně nefunkční a důsledně plochý. Autor navíc není schopný přesvědčivě vysvětlit, co ho k natočení 

takové miniatury vede a nabízí jen velmi chabou režijní explikaci.   

 

 

 

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

Tvůrčí tým je nepříliš zkušený, což by nemuselo být nutně na překážku, kdyby byl projekt na vysoké 

umělecké úrovni a precizně vyexplikován. To však není tento případ.  

 

 

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

 Žádný nevidím.  

 
 
 

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

znaků) 

 Žádost je formulována velmi neobratně, útržkovitě, zejména po stránce explikací a celkové stylistické 

úrovně nesplňuje úroveň, který by pro komunikaci s SFKMG měla být standardem. Kredit žadatele je 

nízký.  
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