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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Pyšná princezna 

Evidenční číslo projektu 3111/2019 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 1.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žádost je předkládána opětovně - nicméně ve smlouvě na režii (prohozené názvy souborů režie a scénář) 

jsou jako autoři scénáře uváděni Bořivoj Zeman a Eva Papoušková. Změna na klíčové pozici scénáristy není 

nikde v žádosti reflektována a osvětlena. I LOI Jana Maxy pracuje s předchozí sestavou autorských profesí  

- proč je dodán čb scan bez loga a hlavičkového papíru ČT? 

 

Smlouva na režii (podepsána 15. června 2019) předpokládá přípravné práce v letech 2018 - 19 a premiéru 

2021? 

 

 

V marketingové strategii od loňské žádosti zřejmě nedošlo k žádné změně, žadatel se nicméně nijak 

neposunul nebo alespoň nepředkládá informace o marketingu projektu v jeho vývojové fázi. 

 

Výtvarné zpracování 3D - ač mám osobní velmi dobrou zkušenost s kvalitou práce společnosti PFX -v tomto 

případě se jedná opravdu jen o velmi ranné skicy, které nedávají ani zdaleka dostatečnou představu o 

výtvarném pojetí ani u postav, ani u předkládaných prostředí. A mimochodem prezentace výtvarného 

zpracování jasně deklaruje „all right reserved PFX“, nicméně v žádosti chybí jakákoliv smluvní úprava 

s výtvarníkem nebo uváděnou společností – jak je toto ze strany žadatele ošetřeno? 

 

Žadatel nemá s předloženou technologií žádné zkušenosti, jeho spolupráce s realizačním studiem PFX není 

definována ani jinak upravena. Zkušenosti Radka Berana z projektu Malý pán jsou technologicky přeci jen 

zásadně odlišné. Nejsou doloženy smluvní vztahy s výtvarníkem projektu. 

 

Financování je nastaveno velmi nediverzifikovaně, vstup ČT do vývoje není v připojeném LOI Jana Maxy 

nijak deklarován a nevím na základě čeho žadatel tento vstup estimuje v uváděné částce. 

 

Jak se žadatel posunul od své předchozí žádosti není ve stávající žádosti nijak uvedeno, důvody, okolnosti 

jednotlivých rozhodnutí nejsou nijak osvětleny, čímž žadatel nechává Radu i experty tápat v domněnkách, 

které vycházejí pouze z předložených (často rozporuplných) materiálů. Navíc pak není možné posoudit 

žadatelovy pohnutky k jednotlivým krokům (změna v technologii, změny v tvůrčím týmu i realizačním studiu). 

 

Vzhledem k řadě okolností v žádosti nejasných nebo nesrozumitelných bych žadateli doporučil soustředit se 

nejprve na literární přípravu scénáře a pak teprve pracovat s další fází vývoje. Projekt v této fázi a úrovni 

rozpracovanosti nemohu doporučit k podpoře. 
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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 vykazuje nejasnosti: smlouva na režii hovoří o jiných autorech scénáře, než je předložená 

smlouva na scénář. Stejně tak LOI ČT hovoří o jiném složení autorského týmu (včetně výtvarníka) a 

technologie. Obecně předložený LOI vyvolává více otázek – proč je čb scan, proč Jan Maxa poněkud 

nešťastně cituje producentskou explikaci, proč žadatel předkládá zásadně jiný autorský tým, než o 

kterém se v LOI hovoří. Žadatel o svých rozhodnutích týkajících se změn štábu oproti předchozí žádosti 

nikde nemluví, stejně jako o změně v realizačních studiích (Alkay x PFX). 

 

I dramaturgický posudek Lukáše Gregora naznačuje ještě velmi dlouhou cestu za vývojem scénáře, 

ostatně i žadatel poznamenává, že klíčovými fázemi vývoje je dokončení lit. scénáře, výroba animatiku a 

zajištění koproducentů. Já osobně se domnívám, že ve vývoji je ještě celá řada kroků, které nemá 

producent zajištěné a v tomto případě žádost naznačuje, že ani nemá představu o tom, které kroky by 

součástí vývoje měly být. Od výtvarného řešení, technologických řešení až po účasti na trzích (cenové 

ohodnocení v rozpočtu je v tomto případě nereálné, navíc žadatel v předchozí žádosti uváděl celou řadu 

animačních marketů, nyní pro změnu neuvádí žádný.  Také marketingová strategie zní v tuto chvíli velmi 

obecně – co konkrétního žadatel zahrnuje do 360°. komunikace – s kterými partnery? Také představa o 

koprodukčním potenciálu (SK, Německo) je poněkud vágní, neuchopená a nevím z jakých základů 

žadatel vychází. 

 

V žádosti není upraven smluvní vztah s výtvarníkem, režisérem ani dramaturgem (v obdobné žádosti na 

jiný projekt žadatel tuto smlouvu s dramaturgem standardně předkládá). 

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

V předchozí verzi podávané na Fond v roce 2018 byl film koncipován jako kombinace loutkových kulis O. 

Maška a postav Josefa Sodomky a koproducent Alkay animation Prague, rozpočet vývoje 4.379.300,- Kč a 

původní rozpočet také 55 MIO? Nyní na full 3D je nižší. 

  

V rozpočtu došlo oproti předchozí žádosti ke snížení částky na vývoj, ačkoliv se posunula technologie 

k čistému 3D, estimovaný celkový rozpočet zůstal stejný. 

Jak žadatel došel k položce 130 x 7.200,- Kč při výrobě ukázky? Dtto Poplatky za trhy 20.000,- Kč? 

Technologie na výrobu pilotu 18.400, - Kč při 130 výrobních dnech? O jakou technologii (software) se 

v tomto případě jedná? 

Částka za storyboard byla vypočítána jak – ve smyslu 2600 x 250,- Kč – co představuje počet 2600? 

Honorář dramaturga 25.000,- Kč vyznívá poněkud skromně na míru pracnosti. 

LOI se vztahuje k jinému filmu a žádnou částku na vývoj neuvádí – od čeho žadatel uvádí částku 

estimovanou na vývoj od ČT, jak by měla tato vývojová spolupráce trvat.  

 

Žadatel zároveň neusiluje o žádnou diverzifikaci vývojových nákladů, kromě Fondu a ČT deklaruje 

pouze svůj finanční vklad ve výši takřka 50% plánovaného rozpočtu (3.7 Mio). 

 

 



 

 

Strana 3 

 

 

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

Strategie vývoje se soustřeďuje jen na dílčí části vývoje, některé zásadní pomíjí nebo nespecifikuje. 

Harmonogram do 30.6. 2021 pracuje s relativně optimistickým procesem vývoje, uvážím-li, že animatik by 

měl vznikat na základě definitivního literárního scénáře. 

 

Žadatel předkládá svoji úvahu o budoucí distribuční strategii, ale marketing vyvíjeného projektu (tedy části, 

na kterou v tuto chvíli žádá) příliš propracovaný nemá a nemá o jeho potřebách ani příliš jasnou představu. 

 

 

 

 

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

Mladá producentská společnost, která v současnosti realizuje svůj celovečerní filmový debut s 

Bohdanem Slámou Krajina ve stínu. Informace o projektu dánské pohádky Hadí kouzlo, kterou žadatel 

uvádí jako svoji koprodukci se mi nepodařilo dohledat a ani žadatel ji na svých stránkách na rozdíl od 

dalších vyvíjených projektů nemá uvedenu. Žadatel uvádí ve svých kredits dokumentární film Apoštol 

Indiánů (2014) -  v titulcích je společnost uvedena, ale nikoliv jako držitel ©, stopáž je klasický tv 

dokument 52´ - měl dokument i jinou distribuci než tv uvedení? Totéž platí pro snímek Jan Hus - Cesta 

bez návratu - Luminar je uveden jako spoluvýrobce, ale bez podíly na ©. Opět stejná stopáž a otázka 

ohledně distribuce. 

     V oblasti animace je to se zkušenostmi žadatele ještě poněkud menší, žadatel nemá žádné zkušenosti 

s výrobou CGI celovečerního filmu, nejzkušenějším je režisér Radek Beran, který ovšem realizovat film 

Malý pán s naprosto odlišnou technologií. Ostatně tato nezkušenost se podle mého názoru projevuje i 

v aspektech žádosti, kdy jsou některé roviny vývoje zcela opominuty nebo silně podceněny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pyšná princezna 

Evidenční číslo projektu 3111/2019 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 6. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt adaptace kultovní české pohádky do podoby animovaného filmu je zatím spíše v rovině nápadu. 

Předložené materiály buď prakticky převypravují původní příběh anebo (verze scénáře) pouze naznačují 

posun od zpracování v podobě hraného filmu. V žádosti není podrobněji vysvětlena představa, jak látku 

posunout ve zpracování vhodném pro podobu animovaného filmu, jak pracovat se způsobem vyprávění, 

příběhem, zkratkou, postavami, zvukem, hudbou. Ani dramaturgická ani stylistická představa není zatím 

konkrétní. I když teoreticky by projekt mohl vést ke vzniku divácky úspěšného filmu, zatím není dostatečně 

připraven, aby mohl vznikat scénář. Proto projekt k podpoře v této podobě, než se úvahy o zpracování 

nezkonkrétní, k podpoře nedoporučuji. 

 

 

 

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) 

 

Záměr adaptovat původní českou pohádku (na motivy Boženy Němcové, dosud existující v podobě hraného 

filmu s masivním diváckým úspěchem, který trvá prakticky dodnes) Pyšnou princeznu do podoby 

animovaného filmu je nosný. Ne sice originální, ale jistě realizovatelný s velkou pravděpodobností úspěchu. 

Pohádka má jasné poselství a léty pozitivního diváckého přijetí prověřený fungující příběh a postavy. 

Synopse i treatment však prakticky jen přepisují samotný známý příběh. Jak autor v explikaci sám 

poznamenává, animovaný film funguje jinak než hraný, je potřeba jiných zkratek, jiného způsobu vyprávění 

a práce s postavami. To však v záměru zatím není téměř ani naznačeno. Předložená verze scénáře 

obsahuje sice oproti hranému filmu úspornější dialogy, avšak jinak ze scénáře nelze vyčíst, co se vlastně ve 

scénách bude odehrávat, co budou postavy dělat, jak se budou v situacích „chovat“ a projevovat (vedle 

dialogů), a jak vlastně budou ty scény vypadat. (Zdá se, jako by scénář vznikal přepisováním scénáře 

hraného díla – avšak logicky je třeba do něj také dopsat ta upřesnění, která se týkají animovaného 

ztvárnění a úpravy scén a způsobu vyprávění.) Bylo by velmi užitečné, kdyby spoluautoři scénáře popsali 

konkrétně, jak si vlastně animovaný film představují – jak tedy autor chce pracovat se zkratkami, jakým 

způsobem chce vyprávět a jak pracovat s postavami? Podle mého názory by právě tato klíčová rozhodnutí 

související s převodem námětu z hrané do animované podoby měla být jasně vyřešena v této fáze záměru, 

než začne psaní další verze scénáře. Odůvodnění zvolené techniky je vysvětleno argumenty, které by 

mohly být použity pro mnoho různých technik („z důvodu velkých možností k vytvoření bohatého světa“). 

Treatment také nepojednává formální a stylistické otázky, tempo vyprávění a střihu, zvuk, hudbu. Projekt 

prozatím, domnívám se, není ve fázi dostatečné připravenosti na kompletní vývoj a napsání finálního 

scénáře. 

 

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

 

Autorský tým tvoří režisér s převážně divadelní zkušeností, ve spolupráci s výtvarníkem s mnohaletou 

zkušeností. Spoluautorkou scénáře je Eva Papoušková, u níž lze myslím očekávat citlivý přístup k látce a 

srozumitelnosti příběhu. Domnívám se však, že by se na scénáři měl podílet i autor se zkušeností 

s celovečerním animovaným filmem, právě kvůli specifikům animovaného filmu, které režisér sám zmiňuje 

ve své explikaci. 

 

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

 
Pohádka Pyšná princezna už prokázala svůj obrovský divácký potenciál a schopnost oslovit různé generace 

v podobě hraného filmu. Je pravděpodobné, že kvalitně a poutavě zrealizovaná animovaná podoba by mohla 
být úspěšná u diváků, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Bohužel však z předložených materiálů v podstatě 
nelze posoudit, kam a jak by se dílo oproti kultovní a úspěšné hrané podobě mělo posunout. Teoreticky je 
tedy potenciál přínosu vysoký, z této konkrétní žádosti ale na něj nelze usuzovat.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Projekt je připravený v základní podobě. Místy se v žádosti jeví, jako by byla šitá „horkou jehlou“, tedy 

narychlo napsaný záměr, který je prozatím spíše v rovině nápadu, nikoliv již důsledně promyšleného 

konceptu. Producent má o vývoji a případě na výrobu realistickou představu. U distribuční strategie oceňuji, 

že producent uvažuje i nad VOD platformami – rovněž se domnívám, že by to v případě tohoto projektu 

byla výborná cesta šíření – chybí však upřesnění, které VOD platformy (kterých je opravdu velké množství) 

má na mysli. Rovněž uvádí záměr získat koproducenty – avšak žádost nespecifikuje ani typově, na jaké 

producenty a z jakých zemí se v rámci producentského vývoje chce zaměřit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pyšná princezna 

Evidenční číslo projektu 3111/2019 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 30.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kdo by neznal pohádku „Pyšná princezna“ ve variantě hraného filmu režiséra Bořivoje 
Zemana? Předložený projekt kresleného filmu na téma pohádky Boženy Němcové 
„Potrestaná pýcha“ se v několika větách zmiňuje o tom, že kreslená varianta se bude 
od hraného filmu lišit, což je dobrá úvaha, ovšem v literárním provedení se zatím od 
verze hraného filmu mnoho neliší.  Ve scénáři je snaha o takovou proměnu viditelná, 
ale zatím není organicky připojena k tomu, co je interpretováno z hraného filmu. 
Pohádka v původní podobě od Boženy Němcová má cca 4 stránky. Což by 
samozřejmě na celovečerní kreslený film bylo málo. Přesto si myslím, že do 
původního námětu vkládat (zatím nepříliš organicky) motivy, které nejsou spjaty ani 
s původním záměrem Boženy Němcové ani se záměrem tvůrců hraného filmu, je úkol 
velice nesnadný a je potřeba vážit každé slovo a každou scénu.  
Podle mne je dobře, že se předkladatel pokouší uspět s projektem, jehož předchůdce 
ovlivnil několik generací českého diváctva.  
Silnou stránkou předloženého projektu je skutečnost, že se autoři pokouší 
abstrahovat z textu politickou linku, která byla v době vzniku filmu nutná pro to, aby 
film vůbec vznikl. I když … sociální motivy byly u Boženy Němcové vždycky silné, 
protože její na tu dobu pokrokový pohled na společnost dával jejím pohádkám punc 
obrozenectví. Ovšem ve filmu tyto motivy převládly nad jinými, které byly neméně 
důležité.  Autoři tak stojí před dilematem, jak s těmito motivy naložit. Na jedné straně 
bez těchto motivů by film neměl takovou sledovanost a na straně druhé, dají se tyto 
motivy nahradit něčím, co bude rezonovat s dnešním divákem a přitom zachovají onu 
poetičnost původní verze ve filmu Bořivoje Zemana? Na tuto otázku zatím v projektu 
odpověď není.  
V předloženém projektu jsou některé motivy potlačeny a na povrch jsou prezentovány 
všeobjímající mezilidské vztahy – láska a síla lásky, která dokáže překlenout nejedno 
protivenství.  
Protože předložený projekt se snaží rozšířit slávu české kinematografie na ověřeném 
příběhu a dá se tudíž předpokládat, že bude ve svém výsledku úspěšný  
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Vzhledem k tomu, že příběh „Pyšné princezny“ je notoricky znám, také je znám žánr a 
peripetie, nebudu se ve své analýze věnovat rozboru postav a dějových linií. A to hlavně 
proto, že přesto, že autor i dramaturg slibují „jiný pohled“ na tuto klasickou pohádku, 
v dodaném textu se od původní verze natočené Bořivojem Zemanem příliš neodchýlili.  
Problém této adaptace, přestože jí fandím, protože v ní vidím skutečně možnost pro českou 
animovanou tvorbu a souhlasím s autorem, že v její kreslené podobě je velký potenciál, tak 
problém je v něčem jiném, co se na první pohled textu netýká.  
Je to samozřejmě problém odstranitelný, ale v dodaných podkladech o něm není ani zmínka. 
Text dodaný jako treatment, vychází z filmové verze pohádky „Pyšná princezna“. 
Předkladatel uvádí smlouvu s nositeli práv Bořivoje Zemana, což je ale jen jedna část 
autorských práv, spojených s filmem režiséra Bořivoje Zemana. Na scénáři „Pyšné 
princezny“ se podíleli také pánové: Henryk Bloch (zemřel 1965), a Oldřich Kautský (zemřel 
1980), jež předkladatel v popisu projektu zmiňuje. Smlouva o postoupení práv od nositelů 
práv Bořivoje Zemana v podkladech je. Chybí ale zmínka o tom, proč není event. smlouva 
s nositeli práv zbývajících dvou spoluautorů původního scénáře. Důvody mohou být různé: 
buď se nepovedlo je dohledat, nebo nejsou žádní. Ať je to tak nebo tak, v projektu by mělo 
být zmíněno, jak to v těchto dvou případech je.  
Podle dodaných podkladů výtvarníka se dá předpokládat, že postavy, vytvořené podle jeho 
návrhů, budou kvalitními nositeli notoricky známého příběhu. Dobré je, že se výtvarná 
stránka nechce příliš blížit hranému filmu, že vytváří zcela nové pojetí postav. Jistě k jeho 
rozpracování pomůže i lepší zpracování postav ve scénáři. Výtvarník může potom lépe 
hledat podobu svých postaviček a vložit do nich to, co by asi chtěl autor hlavně vyjádřit – to 
jest věčná pravda námětu Boženy Němcové, aktualizace v tom dobrém slova smyslu, která 
pomůže současnému divákovi ztotožnit se s příběhem v animované podobě bez ohledu na 
to, jaký má vztah k originálu v hraném filmu. Současný scénář se snaží přiblížit současnému 
divákovi, ale z původního námětu Boženy Němcové vynechává jinou důležitou součást. 
Proto je tak obtížné hledat v tomto tvaru něco, co bude korespondovat i s Boženou 
Němcovou i s hraným filmem Bořivoje Zemana. Asi by bylo lepší, kdyby předkladatel nekladl 
takový důraz na tyto verze a pracoval na tom, na co má našlápnuto: na změněný význam 
toho, co vytváří. Jde to i na půdorysu hraného filmu, ale musí se v tom našlapovat opatrně. 
Projekt cíle výzvy naplňuje. Zatím jen ve formě prohlášení co se bude dál dělat a verze 
scénáře, který mění strukturu původní verze hraného filmu na strukturu, která je bližší 
animované podobě, ale nedává jasnou představu toho, co bude ve výsledném filmu.   
Dovolím si ještě připojit k diskusi o tom, co obsahovala původní verze pohádky Boženy 
Němcové kratičkou úvahu Václava Tilleho: Božena Němcová z roku 1938: 
Potrestaná pýcha… Povídka o Potrestané pýše – téma Němcovou zálibně opakované – mění běžnou 

pohádkovou látku v drobný román. Pyšná princezna, jež pohrdala vzácným a hodným princem, 
podléhá lásce k prostému zahradníkovi, za kterého se princ převlékl, a v oddané pokoře jde s ním do 

ciziny, ráda slouží, snáší potupu, než doví se, že prožila jen trpkou zkoušku. Němcová vylíčila zkoušku 
tuto velmi realisticky, z vlastní invence, a vložila do těch scén, – kde pyšné princezně, vyšívající na 

objednávku, drzá komorná haní dílo a strhuje se mzdy, kde rozmarná paní týrá ji jako služku, – 

hlubokou soustrast s osudy chudých, pracujících žen, vydaných na milost surovým paničkám, cit, který 
se jí postupem let stále mocněji pak ozýval v srdci. 

 



 

 

Strana 3 

 

 

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

Předkladatel – LUMINAR film - je firma, která zcela jistě dokáže projekt dotáhnout do 
zdárného konce. Producentský záměr je zpracován na vysoké profesionální úrovni 
a je zřejmé, že dokáže rozeznat nejen potenciál finanční, ale také potenciál v rámci 
přínosu projektu pro českou kulturu.  

Výtvarník filmu Jan Rybář vnáší do projektu nejen své bohaté zkušenosti, ale také 
dokáže vtělit (zatím jen zkušebně, ale přesto profesionálně) výtvarné stránce to, co 
je pro animovanou tvorbu nejdůležitější.  

Režisér a scenárista projektu Radek Beran jako absolvent loutkoherectví má 
k animovanému filmu velmi blízko a je pravděpodobné, že dokáže film vytvořit tak, 
aby to odpovídalo představám předkladatele.  

 

 

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

Téma filmu je pro českou kinematografii významné hlavně proto, že už je jednou 
zpracováno v jednom z nejvýznamnějších filmů poválečné československé 
kinematografie a že přetvoření hraného filmu do podoby filmu animovaného, dává 
velkou šanci navázat na to pozitivní, co v původní verzi bylo.  

 

 
 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jakož i rozpočet a strategie předkladatele je jasná a 
lze z ní vyčíst, že projekt je realizovatelný.  
 

 



  

Státnímu fondu kinematografie
č.j. 3111/2019

Vyjádření k expertním analýzám projektu Pyšná princezna pod evidenčním číslem 
3111/2019

Obdrželi jsme od Státního fondu kinematografie tři expertní posudky, za které děkujeme. Tyto po-
sudky přitom mají vzájemně rozporná hodnocení našeho projektu:

“Předkladatel – LUMINAR film - je firma, která zcela jistě dokáže projekt dotáhnout do zdárného 
konce. Producentský záměr je zpracován na vysoké profesionální úrovni a je zřejmé, že dokáže 
rozeznat nejen potenciál finanční, ale také potenciál v rámci přínosu projektu pro českou kulturu…
Udělení podpory doporučuji.” 

oproti: 

“Projekt je připravený v základní podobě. Místy se v žádosti jeví, jako by byla šitá „horkou jehlou“, 
tedy narychlo napsaný záměr, který je prozatím spíše v rovině nápadu, nikoliv již důsledně promy-
šleného konceptu. Proto projekt k podpoře v této podobě, než se úvahy o zpracování nezkon-
krétní, k podpoře nedoporučuji.”


Nezbývá nám než doufat, že Rada se nakonec přikloní k prvnímu z názorů a projektu udělí poža-
dovanou podporu na vývoj a pustí tak film do realizace.


Experti Fondu v posudcích kladou některé otázky k dovysvětlení. Součástí tohoto přípisu je struč-
né vyjádření k některým okruhům, aby měla Rada k dispozici úplné podklady:

Výtvarné zpracování 3D - ač mám osobní velmi dobrou zkušenost s kvalitou práce společnosti PFX -v tomto pří-
padě se jedná opravdu jen o velmi ranné skicy, které nedávají ani zdaleka dostatečnou představu o výtvarném 
pojetí ani u postav, ani u předkládaných prostředí. 

V průběhu měsíce července a srpna došlo z naší strany k dokončení jednominutové ukázky k fil-
mu. Tato je k přehrání k dispozici zde: https://youtu.be/pa8smNW-o20 . Domníváme se, že dvě 
reálně vytvořené 3D postavy a prostředí zámku a zahrady dají Radě dostatečný přehled o výtvar-
ném pojetí. Zároveň přesvědčivě ukazují úroveň amimace a mezinárodní potenciál celého projek-
tu. Další vývoj postav a prostředí podle nás náleží do fáze developmentu, o jehož podporu toutu 
žádostí usilujeme.

Žádost vykazuje nejasnosti: smlouva na režii hovoří o jiných autorech scénáře, než je předložená smlouva na 
scénář. Stejně tak LOI ČT hovoří o jiném složení autorského týmu (včetně výtvarníka) a technologie. Obecně 
předložený LOI vyvolává více otázek – proč je čb scan, proč Jan Maxa poněkud nešťastně cituje producentskou 
explikaci, proč žadatel předkládá zásadně jiný autorský tým, než o kterém se v LOI hovoří. Žadatel o svých roz-
hodnutích týkajících se změn štábu oproti předchozí žádosti nikde nemluví, stejně jako o změně v realizačních 
studiích (Alkay x PFX). 

https://youtu.be/pa8smNW-o20


V průběhu vývoje došlo po prvních neuspokojivých testech k rozhodnutí o změně technologie fil-
mu. Místo kombinace fullCGI loutek s reálnými kulisami jsme se nakonec rozhodli pro čistou počí-
tačovou 3D animaci. Díky tomu došlo rovněž k obměně části týmu na pozicích výtvarníka, scéna-
risty a animátorské výrobní společnosti. Tuto žádost jsme podávali úplně znovu, proto jsme už ne-
popisovali jednotlivé změny. Společnost PFX jsme nakonec zvolili v rámci nabídkové soutěže mezi 
více studii. Smlouva na režii byla uzavřena o rok dříve, než následná smlouva na scénář. Proto 
má v záhlaví uvedenu původní scénáristku. LOI od České televize jsme dostali v elektronické po-
době  tak, jak jsme jej následně předali SFK. Proč je černobílá a proč v ní Jan Maxa cituje právě 
explikaci nemůžeme ovlivnit. Nicméně zájem ČT nadále trvá, projekt má v gesci kreativní produ-
centka Jiřina Budíková. V září 2019 má být přitom rozhodnuto o finanční podpoře vývoje v částce 
800 000,- Kč.

Také marketingová strategie zní v tuto chvíli velmi obecně – co konkrétního žadatel zahrnuje do 360°. komuni-
kace – s kterými partnery? Také představa o koprodukčním potenciálu (SK, Německo) je poněkud vágní, neu-
chopená a nevím z jakých základů žadatel vychází. 

U látky spatřujeme silný mezinárodní a rozvoj této stránky projektu bude jednou z pilířů vývoje. 
Jako producenti se účastníme na podzim dvou festivalů, a to IFF ve Varšavě a MIPCOM v Cannes 
ve spolupráci s Czech film comission a MEDIA Europe. Počítáme s tím, že proběhnou jednání mj. 
i o tomto projektu. Zároveň paralelně jednáme mimo tyto festivaly i s jednotlivými koproducenty či 
world sales. Konkrétně s Picture Tree International, Viva, Beta Cinema a Match Factory. Podzimní 
jednání chceme příští rok završit dalšími schůzkami zkraje roku na Berlinale 2020.

Otázka 360 marketingu podle nás zevrubně přísluší až k žádosti o výrobu. Takže nyní jen stručně: 
Pyšná princezna je nejvíc navštěvovaný film československé kinematografie a podle hlasování 
nejoblíbenější pohádka všech dob. Na tuto skutečnost chceme navázat marketingovou strategií, 
která se bude obracet nejen na cílovou dětskou skupinu, ale také na segment jejich rodičů a pra-
rodičů. Využijeme marketingového mixu odpovídajícího všem těmto cílovkám. Tedy kromě klasic-
ké PR v podobě mediálních partnerství, PR na sociálních sítí a periodikách také dětských časopi-
sů a kreativního zapojení programu Déčko koproducenta ČT. Rádi bychom z uvedení tohoto filmu 
udělali velký svátek české animace. Domníváme se, že potenciál tu je jako u málokterého jiného 
filmu. Další oblastí příjmu jsou následná licenční práva a merchandising výrobků spojených s vi-
zuálem filmu.

Žadatel zároveň neusiluje o žádnou diverzifikaci vývojových nákladů, kromě Fondu a ČT deklaruje pouze svůj 
finanční vklad ve výši takřka 50% plánovaného rozpočtu (3.7 Mio). 

Vývoj diverzifikujeme prozatím do tří zdrojů: ČT, podpory SFK (tato žádost) a vlastních zdrojů. 
Samozřejmě se budeme pokoušet o další, zejména zahraniční zdroje. Ty se nám začnou otevírat 
zároveň s dalšími potencionálními koproducenty, jak je budem postupně získávat. Zatím bychom 
tedy byli pouze na úrovni spekulací.

Mladá producentská společnost, která v současnosti realizuje svůj celovečerní filmový debut s Bohdanem Slámou Krajina 
ve stínu. Informace o projektu dánské pohádky Hadí kouzlo, kterou žadatel uvádí jako svoji koprodukci se mi nepodařilo 
dohledat a ani žadatel ji na svých stránkách na rozdíl od dalších vyvíjených projektů nemá uvedenu. Žadatel uvádí ve svých 
kredits dokumentární film Apoštol Indiánů (2014) - v titulcích je společnost uvedena, ale nikoliv jako držitel ©, stopáž je kla-
sický tv dokument 52´ - měl dokument i jinou distribuci než tv uvedení? Totéž platí pro snímek Jan Hus - Cesta bez návratu - 
Luminar je uveden jako spoluvýrobce, ale bez podíly na ©. Opět stejná stopáž a otázka ohledně distribuce. 

Ve věci naší filmografie k dotazu ekonomického experta uvádíme, že u dokumentů Apoštol indiánů 
a Jan Hus se jednalo o televizní dokumenty pro ČT a z naší strany o klasickou finanční koproduk-
ci. Podíleli jsme se na námětu, scénářích a získávali úvodní zkušenosti s výrobou. Dále film Ser-
pent gift byl uveden jako mezinárodní koprodukce v premiéře v Kodani v lednu tohoto roku. Pro-



běhly celosvětové prodeje na festivalu v Cannes, teď nás čeká americký market na podzim. I zde 
fungujeme jako standardní koproducenti, viz. IMDB. Natáčení proběhlo z velké části v České re-
publice i za naší účasti. Tento minoritní projekt považujeme také za výbornou příležitost, jak získá-
vat konkrétní mezinárodní zkušenosti. S Krajinou ve stínu už máme teď aktuálně za sebou přihlá-
šku na festival Sundance do USA a před sebou v září screening pro programmera Berlinale  2020 
v Praze za asistence Czech film commision. Rovněž skype konference a několik jednání se čtyřmi 
world sales agenty, kdy všichni projevili zájem o prodej filmu. Těchto zkušeností a kontaktů by-
chom rádi využili i při vývoji filmu Pyšná princezna. Jsme sice mladou společností, ale chtěli by-
chom mít v portfoliu kvalitní projekty, kterým se budeme pečlivě věnovat.

Jak žadatel došel k položce 130 x 7.200,- Kč při výrobě ukázky? Technologie na výrobu pilotu 18.400, - Kč při 130 výrobních 
dnech? O jakou technologii (software) se v tomto případě jedná? Částka za storyboard byla vypočítána jak – ve smyslu 
2600 x 250,- Kč – co představuje počet 2600? 

Cena 7.200,- Kč je částka za tzv. Man/day, čili hodinová sazba 900,- Kč a násobek je počet dnů 
pri výrobě teaseru za všechny departmenty {3D, FX, comp & finishing}. 18.400,- Kč je paušální 
cena, která není vázana na 130 vyrobnich dnu a jedná se přípravu pipeliny. 2.600 x 250 je sou-
částí rozpočtu za výrobu storyboardu. Standardně se počítá 250,- Kč za jednu kresbu a násobek 
je počet kreseb.


Další případné nevyjasněné otázky zodpovíme na ústním slyšení. Chtěli jsme být v tomto vyjádře-
ní spíše struční a věcní.


S pozdravem

Jindrich Motýl a Martin Růžička, v.r.
LUMINAR Film s.r.o.

Ve Zlíně dne 2. 9. 2019
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu           ANIMACE JEDNA  BÁSEŇ 

Evidenční číslo projektu           3113 - 2019 

Název žadatele           MAUR film s.r.o.  Martin Vandas 

Název dotačního okruhu             Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy             Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy             2019 – 1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy            Jan Šuster 

Datum vyhotovení             19.7..2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

 

      Producent Martin Vandas vyvíjí zajímavý projekt – cyklus poezie a animace.. 
Jedná se o specielní encyklopedické dilo současných tvůrců animace a básníků 
 pro širokou diváckou obec se širokými možnostmi distribuce. 
Producentský záměr je uvádět každý týden v českých kinech krátký animovaný film a 
tak vytvořit u diváků  n á v y k pro sledování animované tvorby. Hodlá českým kinům 
bezplatně nabídnout  krátký animovaný film jako bonus pro diváky Rovněž nabídnout 
televizím  společný motiv  Báseň v délce 90 vteřin  ,nabídnout prezentaci filmovým 
festivalům a ve spolupráci s Českými centry uvést projekt v zahraničí. Existuje také 
možnost, s přiloženými pracovními listy, zapojit projekt do školní výuky. 
Garantem  výběru moderní české poezie je člen Ústavu pro českou literaturu 
Akademie věd  ,  Michal Jareš. 
 
Rozpočet vývoje na cca 52 jednominutových dílů  480.000Kč a žádaná podpora 
Fondu 400.000Kč  na období  říjen 2019 až říjen 2020. Předpoklad celkových nákladů 
projektu   9,880.000 Kč., které je reálně možné zafinancovat. 
 
Vzhledem k očekávanému tvůrčímu záměru,  zájmu široké obce diváků ve všech 
možnostech distribuce  a velmi dobré pověsti filmové společnosti Maur film s.r.o. 
a procenta Martna Vadase   D O P O R U Č U J I   Fondu poskytnout žadateli 
požadovanou podporu vývoje filmu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 a obsahuje všechny potřebné informace pro 
vypracování posudku finančního experta. 

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

 
      Rozpočet vývoje ve výši 480.000Kč, je zcela transparentní.Jednotlivé položky 
rozpočtu jsou obvyklé.. Podpora Fondu 400.000Kč je adekvátní požadavkům 
vývoje filmu. . Předpokládám, že celkové zafinancování výsledného projeku je 
reálně možné. 

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

 

     Producentské záměry jsou zajímavě a promyšleně sestavené.. 
    Jednominutový pilotní film je součástí vývoje 
     Harmonogram prací je reálný.. 
      

 

 

 

 

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

      

     MAUR film s.r.o.  .založil v roce 2003 Martin Vandas absolvent katedry produkce, 
     Famu , s převážnou orientací na animovaný film.Částečná filmografie společnosti 
-   2006 Fimfarum 2 , 2007 Jedné noci v jednom městě  rež.J.Baleje, 2011 Fimfarum     
     do třetice všeho dobrého,  2018 koprodukce na francouzkém oceněném filmu    
     Chybějící hvězda a rumunském filmu CEWA/Somewhere. Připravuje koprodukční      
     Film Přes hranice /Francie,Německo,česko, O nepotřebných věcech a lidech 
Martin Vandas – absolventský film Zmizení bankéře Preisse, Ptačí políbení, 
2014 rež.Lucie Sunkové Strom,2016 expresivní krátky film Jezdec strachu 
2016celovečerní dokument Návrat Anieszky H.2017 zahraniční koprodukce Superbia 
Na filmu dále spolupracují: režisér David Súkup- absolvent FAMU – dlouhodobá 
spolupráce s Maur filmem, animátora Lucie Sunková 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Animace jedna báseň 

Evidenční číslo projektu 31132019 

Název žadatele Maur Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Animace jedná báseň 

Číslo výzvy 2019 – 1 – 3 -. 11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Čabrádek 

Datum vyhotovení 25. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Animace jedna báseň je originální nápad a projekt, který má podle vlastních slov 
tvůrců národní rozměr a charakter, podle mého názoru pak o to větší dimenze a 
rozsah využití a potřeby. Pokud jde o citaci žadatelů, dovolím si zkopírovat jejich 
názor o tomuto projektu, protože je myslím velmi přesný: 
„Animace je stejně komplexní a imaginativní disciplínou jako poezie a jejich spojením 
může vzniknout naprosto unikátní autorsko umělecký projekt“ 
 
 Na počátku byla i myšlenka připomenout českému občanu prostřednictvím celé řady 
tvůrců z naší domácí encyklopedie animační tvorby (abych použil slovníku tvůrčího 
kolektivu), velké osobnosti naší básnické tvorby minulého století. Konkrétně 62 
jakýchsi vizitek či miniportrétů na ploše jednominutového filmu – šlo by tedy max. o 
osmiverší z některé jejich básně. Výběr by provedl Mgr. Michal Jareš PhD, uznávaný 
odborník české literatury a poezie, scénář má na starost Ivan Wernisch, další velmi 
dobře známé jméno. Vklad filmařů výtvarníků a animátorů pak by byl ve volné 
inspiraci těmito verši technikami a technologiemi filmové discipliny, která má u nás 
velkou tradici a zasloužený mezinárodní respekt. 
Mezi vybranými básnickými osobnostmi jsou samozřejmě nositel Nobelovy ceny za 
literaturu Jaroslav Seifert, další pak nelze vyjmenovat všechny a tak alespoň zmíním 
Ivana Diviše, Vladimíra Holana, Václava Hrabě, Ludvíka Kunderu, Martina Jirouse, 
Bohuslava Reynka, Jana Skácela či Jana Zábranu. Co jméno, to jiná poetika, jiný 
pohled na svět a člověka, jiná kreativita s rodným jazykem, ale všichni mají pro naši 
kulturu svůj mimořádný význam a mají mít i své místo v našem povědomí. 
 
Samozřejmě, prezentovat jejich tvorbu na pouhé minutě filmu je jistě odvážný a 
zodpovědný skutek, ale jsem přesvědčen, že jeho rizika budou vyvažovat i nesporná 
pozitiva. Spojení s invencí, kvalitami a umem našich filmových animátorů (jejichž 
„encyklopedie“ obnáší včetně mladých talentů asi 130 jmen), může kromě 
informativních hodnot přinést pro diváky v kinech či u obrazovek tv a určitě i studenty 
na školách další kvalitu v podobě zajímavé vizualizace formou klasické 2D, ploškovou 
metodou, malbou na skle, pixilací či moderní 3D animací.  
 
Filmaři přemýšleli i o uplatnění těchto minifilmů – např. jako bonusy ke standardním 
programům v kinech, rozhodně by bylo dobré, kdyby se s nimi pravidelně setkávali i 
televizní diváci (jednání s ČT už prý probíhají a producenti by měli zájem o její 
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spoluúčast ve fázi realizace). Velký zájem a uplatnění by měly mít i na středních 
školách.  
Filmaři chtějí při této příležitosti vzpomenout i 33. výročí animovaného filmu a to 
výstavou filmových plakátů.  
 
I když jde v případě projektu Animace jedna báseň skutečně o záležitost v prostoru 
naší republiky, jsem přesvědčen o přesahu v jiných rovinách a to třeba jako určité 
formě zvláštního uměleckého dokumentu, který bude svým způsobem nadčasový.  
Přesah podle mého soudu větší než by se třeba mohly někomu jevit vynaložené 
finanční prostředky. 
 
Nutno jen věřit, že projekt nebudou determinovat případné problémy s autorskými 
právy a dalším kritériem úspěchu bude šťastná volba dvojice básník – výtvarník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

Jednominutové animované filmy inspirované verši našich významných básníků 
minulého století jsou nápadem opravdu velmi nevšedním. Pochází však z dílny 
zkušených tvůrců, opírá se o literární odborníky a bude mít k dispozici velkou škálu 
kvalitních či talentovaných výtvarníků – animátorů. 
Naše animovaná filmová tvorba je jubilantem, a asi je to i dobrý způsob představit ji v 
její větší šíři a v její pestrosti. Současně by tím udělala i dobrý skutek ve vytvoření 
zajímavého a neobvyklého portfolia našich nejlepších literátů poetů minulého století.  
 
Tyto filmy jako bonus k filmovému představení v kinech by se mohly stát vítaným 
zvykem, rozhodně by si našly své příznivce také v televizním programu a velký zájem 
by měli projevit češtináři na školách. 
Verše pro básníky typické a pro výtvarníky inspirativní mohou připravit zážitek 
obdivuhodný nebo i diskutabilní. Pro básníky i výtvarníky může být výsledkem větší 
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zájem o jejich tvorbu, o jejich umělecké obory. 
O ambicióznosti vzájemného propojení inspirativního verše  a fantazie plus 
řemeslného umu filmaře animátora se jistě není potřeba rozepisovat. Dá se 
očekávat, že výsledná filmová kolekce všech natočených filmečků bude velmi 
zajímavou přehlídkou originálních artefaktů i motivací k přemýšlení. 

 

 

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

O producentské firmě osobně nemám pochybnosti. Důležitými budou výběry – jak 
použitých veršů, tak těch, co o nich je budou muset výtvarně a filmařsky 
transformovat je do jiné sféry. Celému projektu však věřím a považuji ho za 
pozoruhodný kulturní počin. 

 

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

Projekt nemá přesah hranic naší republiky, ale v jejím prostoru může mít větší efekt 
než mnohé, co se třeba tváří i ambiciózněji. 

 

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

znaků) 

Finanční rozpočet na vývoj i realizace v celkové sumě považuji za dobrou 
společenskou investici s přáním, aby se realizovaný projekt postaral  během delší 
doby o návratnost vložených prostředků, tak se naplnily se představy o jeho 
využití, smyslu a poslání. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Animace jedna báseň 

Evidenční číslo projektu 3113/2019 

Název žadatele MAUR film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 1. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je pásmo dvaapadesáti krátkometrážních – maximálně devadesátivteřinových – 

animovaných filmů, jež má vzniknout na motivy básní různých českých autorů a na němž se mají podílet 

různí tuzemští animátoři. 

 

Ambiciózní a svým způsobem unikátní projekt má propojit dva různé umělecké světy – poezii a animovaný 

film. Jednotlivé filmy by se měly v kinech objevovat postupně, v pravidelném rytmu vždy jeden snímek týdně 

po celý kalendářní rok. Projekt má zjevně edukativní potenciál zatraktivnit na školách výuku českého jazyka 

a literatury. 

 

Výběr básníků i animátorů má být co nejpestřejší. V případě autorů by měl reprezentovat to nejzásadnější, 

co se v české poezii ve druhé polovině minulého století objevilo. Různorodý výběr režisérů by zase měl 

představit široce rozevřený vějíř různorodých animačních technik a stylů. Přiložené seznamy jmen tomuto 

záměru odpovídají. 

 

Ke slabým stránkám projektu patří výše finančního zajištění z vlastních zdrojů, které k datu podání žádosti 

činí pouze cca 16 %. Zbytek rozpočtu je předmětem této žádosti. Navzdory potenciálu projektu se zdá, že 

žadatel v této fázi vývoje předčasně rezignoval na hledání vícezdrojového financování. Což je problematické 

především v případě České televize, která má být ve fázi výroby předpokládaným koproducentem.  

 

Žadatel neuvádí žádné potvrzené workshopy, semináře nebo trhy, kterých by se s projektem chtěl zúčastnit.  

 

Navzdory jedinečnosti celého projektu, udělení grantu vzhledem k uvedeným výhradám zatím ke škodě věci 

doporučit spíše nemohu. 

 

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) 

Koncepce audiovizuálního pásma, které by propojovalo poezii s animovaným filmem, je stylově i obsahově 
originální. Prostřednictvím básní nejvýznamnějších českých autorů téměř encyklopedicky mapuje prakticky 
celou současnou animační scénu. 
 
Určitou představu o tom, jak by tyto animované „básnické klipy“ mohly vypadat, navozuje dvouminutový film 
Nová dobrotivost, který režírovala předpokládaná dramaturgyně projektu Lucie Sunková v rámci cyklu 
vytvořeného k jubileu narození francouzského básníka Aimé Césaira. (V žádosti je odkaz na webový portál 
Vimeo.) 

 

Vzhledem k tomu, že půjde o pásmo filmů a že by se na projektu mělo podílet dvaapadesát animátorů, 

bude vizuální pojetí pásma různorodé. Tvůrci nebudou v tomto směru nijak svazováni, a to ani tím, jaké 

animační technologie budou při „ilustraci“ poezie používat. Předpokládá se ale, že budou vždy vycházet 

z konkrétního textu, z jeho nálady i z dobových souvislostí, ve kterých báseň vznikala. 

 

Podobně různorodý má být i výběr básníků, kteří by měli reprezentovat různé poetiky poválečné poezie a 

zároveň by to měli být exiloví, samizdatoví i oficiálně publikující autoři. Kritéria výběru se zdají být vhodná. 

 

Autoři projektu mají již vypracované seznamy jak básníků, tak animátorů (viz bod č. 2), a mají i rámcovou 

představu o hercích, kteří by verše přednášeli. 

 

Z uměleckého hlediska projekt kritéria výzvy naplňuje. 

 

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

Garantem výběru autorů básní je literární historik a básník Michal Jareš z Ústavu pro českou literaturu AV 

ČR, jenž byl za svoji poslední sbírku poezie Začátek eposu nominován na cenu Magnesia Litera.  

 

Supervisorem animace je režisér David Súkup, který se zaměřuje na kreslenou, loutkovou a 3D animaci. Na 

FAMU absolvoval katedru animované tvorby. Pro film Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3 D režíroval 

segment Rozum a Štěstí.  

 

Z krátkých explikací obou garantů je zřejmé, že oba mají o koncepci celého – z pohledu literárně i výtvarně 

rozmanitého – projektu vcelku ujasněnou představu. 

 

Součástí předkládané žádosti je seznam potenciálních autorů básní (mj. Vladimír Holan, Václav Hrabě, Ivan 

Martin Jirous, Josef Kainar, Jaroslav Seifert, Jan Skácel, Josef Topol) i předpokládaných animátorů (mj. Jiří 

Barta, Aurel Klimt, Vlasta Pospíšilová, Jan Švankmajer). 

 

Žadatel k žádosti přiložil smlouvu s básníkem Ivanem Wernischem ke zfilmování jeho tří autorských básní. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt by vzhledem ke svému ryze „národnímu charakteru“ mohl určitý zahraniční přesah mít především 

v rámci festivalů specializovaných na animované filmy anebo v „artově“ orientovaných televizích. Žadatel 

navíc předpokládá spolupráci s Českými centry.  

 

V kontextu současné domácí kinematografie to je projekt výlučný, a to nejen po umělecké stránce, ale také 

s ohledem na to, že to má být celoroční cyklus, který bude do kin uváděn postupně v rytmu jeden film týdně. 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace, v různých 

přílohách se však často vzájemně překrývají. Navzdory tomu umožňují žádost správně posoudit.  

 

Žadatelem je společnost MAUR film, která vznikla v roce 2003, a věnuje se především animované tvorbě 

(Fimfárum 2, Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3 D). V roce 2013 společnost realizovala dvouminutový 

animovaný film Nová dobrotivost, který je předznamenáním projektu, který je předmětem této žádosti (viz 

bod č. 1). Profil společnosti zvolenému cíli odpovídá. 

 

Cílem předkládaného vývoje je v rámci literární přípravy zajistit práva k adaptaci dvaapadesáti předloh a 

připravit pilotní díl. Vzhledem k tomu, že žadatel plánuje film uvádět nejen v kinech, ale i v České televizi, 

která by měla jednotlivé části vysílat v nedělním prime time, je překvapivé, že veřejnoprávní médium není 

do projektu zapojeno již v této fázi vývoje.  

 

Proč tomu tak není, žadatel neuvádí. Omezuje se jen na nijak blíže nespecifikované konstatování, že mu 

„případná podpora vývoje ze strany České televize v tuto chvíli připadá příliš komplikovaná“ a že počítá 

s jejím padesátiprocentním koprodukčním vstupem až v rámci výroby projektu (žádné LOI ale žadatel od 

ČT nemá, jen vágní ústní příslib). 

 

Vzhledem k edukativnímu charakteru projektu by nebylo od věci oslovit například ministerstvo školství. Se 

zahraniční koprodukcí žadatel nepočítá, neuvádí ani, že by zamýšlel podat žádost na podporu projektu ze 

strany evropských institucí. 

 

Vzhledem k tomu, že jde o komplikovaný projekt, bez intenzivní veřejné podpory (SFK by měl pokrýt cca 83 

% rozpočtu v této fázi vývoje) se zatím nezdá pravděpodobné, že by žadatel byl schopen ambiciózní projekt 

realizovat. 

 



Ekonomická expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

Název projektu Mloci

Evidenční číslo projektu 3114

Název žadatele Studio ZVON s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)

Číslo výzvy 2019-1-3-11

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Podhradský

Datum vyhotovení 2.8.2019

Projekt Mloci má být adaptací stejnojmenného díla Karla Čapka. Hlavní silnou stránkou žádosti je nápad 
adaptovat skvělou a nadčasovou látku, která, bohužel, zdá se že je stále aktuálnější. Stav současného 
světa dává této látce obrovský potenciál Hollywoodského rozměru. 
Hlavní slabou stránkou projektu je málo odpovědný přístup jak k látce, tak k samotnému popisu procesu 
vývoje. Žádost budí dojem, že je podaná předčasně. V této fázi chybí literární příprava.  Lze jenom souhlasit 
s dramaturgem Martinem Danielem, že film nemá hrdinu a chybí mu dějová linku. Kniha má jiný způsob 
komunikace se čtenářem. Film vyžaduje jiný klíč - klíč který je věcí právě literární přípravy. 
Bez hrdiny a příběhu nelze mít konkrétní představu způsobu zpracování, stylu, divácích, distribuci.  
Aurel Klimt je výjimečně chytrý a pracovitý autor, proto se domnívám, že nepřipravenost žádosti je výsledek 
časové indispozice. 

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)

Studio Zvon v osobě Aurela Klimta je žadatelem příspěvku na projekt Mloci, který by měl být filmovou 
adaptací slavné knižní alegorie - románu Válka s mloky autora Karla Čapka. Žádost je minimalistická svým 
rozsahem i obsahem. V této podobě připomíná spíš popis záměru. Proto také neobsahuje rozpory nebo 
protichůdné informace. Je ovšem natolik formální, že často nepřináší zdůvodnění některých kroků, nebo 
položek.

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

Dispozice SFKMG  a požadavky pro struktury rozpočtu jsou rok od roku složitější, náročnější na pochopení, 
a dávají velký prostor pro nesprávné pochopení záměru zadavatele. Domnívám se, že k nesprávnému 
vyplnění kapitoly 1 rozpočtu došlo i v tomto případě. Položky ve sloupci A by měly být uvedeny spíše v 
obou sloupcích. Žadatel patrně zatím neměl Fondem podpořenu literární přípravu díla. Také je nelogické, 
aby literární příprava byla pouze záležitostí nákladů žadatele a nebyla součástí rozpočtu vývoje. Rozpočet 
by se tím snížil na 2,8 mil, což neodpovídá částce uvedené v dalších dokladech. 

Problém nákladů v předloženém rozpočtu na vývoj je v nejasném popisu záměru. Nevíme jaký film má 
vzniknout. Pouze se lze domnívat, že za 80 mil nepůjde o čistě autorský film, ale o dílo Evropských 
distribučních parametrů. Tomu ale neodpovídá proces vývoje, který se soustřeďuje na v podstatě autorské 
psaní dvou českých tvůrců. Zafinancování rozpočtu filmu se neobejde bez zahraničních partnerů. To bude 
vyžadovat otevřenější vstup do realizace scénáře, vstup dalších tvůrců, etablované scriptdoctory. Tomuto 
ale neodpovídá charakter rozpočtu. 

Smyslem expertízy je především zpětná vazba a doporučení pro žadatele. V případě tak rozsáhlého a 
náročného díla, svázaného navíc odpovědnosti k původní látce, bych doporučoval dnes už standardní 
postup: 

Definovat autorský záměr vytvořením skutečné filmové synopse + základní výtvarný mood (tzv Malý vývoj - 
Development I.). S tímto materiálem navštívit některý zahraniční market a najít vhodné koprodukční 
partnery a distributory. Zejména oni pomohou projet usadit  v základních parametrech tak, aby byl 
distribuovatelný a zafinancovatelný. Z této spolupráce vznikne struktura a požadavek Developmentu II. Po 
tomto procesu bude patrně rozpočet vyšší, ale bude vycházet z konkrétních požadavků, nejenom z 
formální představy o vývoji. 

Financování - je z 89% závislé na veřejné podpoře. Jedním zdrojem by měl být SFKMG a druhým, zatím 
hypotetickým, MEDIA (60 tis EUR). Specifikum žádosti Kreativní Evropy je ale zejména popis logiky a 
provázanosti jednotlivých kroků vývoje, včetně distribučních záměrů. Z tohoto pohledu je projekt zatím 
definován nedostatečně. Představa o financování není realistická, nediverzifikuje zdroje a nemá náhradní 
plán. 

Vlastní věcný vklad je spíše formální, patrně jde o vlastní nevyplacené honoráře. 
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Producentská strategie je velmi formální a odpovídá spíše popisu záměru provést development. Autor/
žadatel, by se v této fázi měl věnovat spíše snaze napsat synopsi. Dobrým základem by mohla být účast na 
některém z uvedených workshopů. Nutno si ale uvědomit, že jde o dlouhometrážní film. Na workshopu se 
dá dobře odladit krátkometrážní film. Pro dlouhou metráž lze v nabízeném prostoru pouze najít návod pro 
uchopení postav nebo příběhů, a zejména najít zde vhodné spolupracovníky pro další práce na scénáři.  
Animovaný film je už z principu koprodukční záležitost. Navíc vybraná látka přímo vybízí k mezinárodní 
spolupráci. Nejenom z důvodu sdružení prostředků, ale zejména z důvodu distribuce a získání také 
televizních partnerů v různých zemích. 
Mládež a dospělý divák je poměrně obecná definice cílové skupiny.  
Není vysvětlen záměr, proč se chce žadatel  obrátit se na distributory LevelK a NEFS. Jde spíše o artové 
distributory, bez srozumitelného distribučního profilu. Uvažovaný film (pokud by měl být divácky - látka i 
náklady tomu odpovídají) nezapadá do jejich portfolia. Z hlediska efektivní distribuce to není žádná výhoda. 
Realizační harmonogram je značně optimistický. Vypracovat za dva roky funkční literární scénář, 
storyboard a natočit pilota je hodně nesnadný úkol pro dobře sehraný tým kolektivu velkého studia. 
V období uvedeném žadatelem je možné reálně provést tzv. malý development, tj. napsat opravdu funkční 
synopsi  (15-18 stránek) a vytvořit výtvarný mood board. 

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

Studio ZVON, je autorské studio Aurela Klimta, který sám je renesanční osobností mnoha profesí. Právě 
polyfunkčnost a schopnost poradit si s čímkoliv je výborná vlastnost při realizaci krátkých filmů, kterých má 
autor za sebou několik.  

Dlouhometrážní film je ale kolektivní dílo, které vzniká v rámci nutné a prospěšné diskuse a spolupráce 
mnoha odborníků. Spolupráce je o hledání nejlepšího řešení, vkládání do projektu nejlepších schopností a 
získávání zpětných vazeb hned na místě vzniku. Právě v tomto směru má Studio Zvon určitou nevýhodu v 
určité uzavřenosti, jak geografické, tak personální. Tento handicap byl možná příčinou rozpačitého 
posledního snímku “Lajka”. 

Skvělá zpráva je avizovaná spolupráce s dramaturgem Martinem Danielem a dalšími osobnostmi, které by 
se se na vzniku Mloků měli podílet. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mloci 

Evidenční číslo projektu 3114/2019 

Název žadatele Studio ZVON 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 2. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní kombinovaný trikový film Mloci, který má podle předlohy Karla Čapka 

nazvané Válka s mloky (1935) natočit režisér Aurel Klimt. 

 

Kapitán českého původu Van Toch objeví ve dvacátých letech minulého století na tropickém souostroví 
podivné inteligentní mořské tvory, které se podobají mlokům. Výměnou za perly jim začne dodávat nože, 
aby se mohli bránit útokům žraloků. Poté, co se do obchodu s perlami zapojí pražský velkopodnikatel Gustl 
Bondy, začnou lidé mloky využívat jako levnou pracovní sílu a zneužívat je k vojenským účelům. Původně 
přátelští tvorové se ale přemnoží a vzbouří se. 

 

Slavnou předlohu Karla Čapka připravovaný projekt v některých aspektech domýšlí, a navíc z trochu jiného 
úhlu nahlíží na hrozbu, na niž autor předlohy upozorňoval a kterou tvůrci filmu aktualizují. Pro zpracování 
varovného příběhu zvolili technologii kombinovaného trikového filmu, v němž má mít herecká složka zhruba 
stejný podíl jako výtvarná stylizace a animace (má být využita plošková animace i 3D počítačové grafika). 
 
Žadatel se s první verzí scénáře chystá zúčastnit mezinárodních workshopů, koprodukčních fór a pitchingů. 
Vzhledem ke specifickému charakteru projektu mu to umožňuje přihlásit ho na semináře jak animovaných, 
tak hraných filmů. Na žádné konkrétní akci však žadatel potvrzenou účast zatím nemá. 
 
Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti činí pouze 11 %, na podzim žadatel plánuje podat 
žádost o grant na dílčí program Kreativní Evropa – MEDIA (potenciálně cca 33 %). Zbytek rozpočtu je v této 
fázi vývoje předmětem této žádosti. V rozpočtu se zdají nadstandardně vysoké náklady na literární přípravu 
scénáře (především dramaturgie). 
 
Mloci mají potenciál stát se po obsahové i vizuální stránce jedinečným projektem s výrazným nadčasovým 
sdělením. Jeho podporu proto doporučuji. 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Alegorická antiutopie Karla Čapka, kterou autor napsal v roce 1935, byla ve své době reakcí na rozpínavost 
německého nacismu. Aurel Klimt s tímto výkladem polemizuje. Mění nejen původní název knihy, neboť v ní 
k žádné válce s mloky nedojde, ale naráží i na skutečnost, že mloci jsou v Čapkově literárním díle zpočátku 
prezentováni jako přátelští, bezbranní a roztomilí tvorové. 
 
Za konfliktem vidí spíše hamižnost malé části lidské společnosti, která v touze po větším bohatství zneužívá 
ostatní lidi i zvířata, drancuje planetu a přivádí ji na hranici zkázy. V tom spatřuje paralelu mezi třicátými lety 
minulého století a současností, ve které je onu symbolickou hrozbu, vůči níž se příběh vymezuje, mnohem 
složitější definovat. Osobní postoj autora k dané látce je tedy zcela zřejmý. 
 
K zmíněnému pozměněnému sociálně-politickému výkladu, který považuji za pozitivum, autor dospěl nejen 
na základě studia Čapkovy předlohy. Při přípravách se Klimt seznámil s různými nefilmovými adaptacemi 
literární předlohy (divadelní, rozhlasové nebo comicsové), ale také se synopsí a filmovou povídkou k nikdy 
nerealizovanému filmu Elmara Klose a Jána Kadára z roku 1966. 
 
Soudě podle treatmentu, základní dějovou linku autor v zásadě zachovává, vhodný klíč našel i k formální 
stránce románu. Čapkův přiběh je vyprávěn i prostřednictvím žurnalistických článků a deníkových záznamů, 
jejichž filmovým pandánem bude kaleidoskopická montáž rozhýbaných obrázků novinových a filmových 
zpráv či reportáží v různých animačních stylech a technikách. Představu o vizuálním pojetí filmu dokládají 
jména výtvarníků, které režisér přizval ke spolupráci (viz bod č. 2). 
 
Zvolená kombinace výrazně stylizovaného hraného a animovaného filmu sice odkazuje na klasické trikové 
snímky Karla Zemana, nemělo by ale jít o žádný nostalgický anachronismus. Kromě ploškové animace se i 
proto bude ve filmu využívat také 3D počítačová grafika (touto technikou budou vytvořeni mloci). 
 

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

Režisér a animátor Aurel Klimt absolvoval katedru animované tvorby na pražské FAMU. Již během studií na 
sebe upozornil svými prvními krátkými filmy. Za grotesku Eastern – Krvavý Hugo byl dokonce nominován 
na studentského Oscara. Jako režisér natočil několik segmentů pro povídkové filmy Fimfárum Jan Wericha 
a Fimfárum 2, před dvěma lety měl premiéru jeho celovečerní animovaný debut Lajka, který získal Českého 
lva za nejlepší filmovou scénografii. Tvůrce se věnuje také divadelní loutkové tvorbě (Kouzelný zvon, Lajka, 
Čchin a Gagarin). 
 
Scénář k projektu Mloci Aurel Klimt plánuje vytvořit ve spolupráci s Jaroslavem Duškem (který se na filmu 
bude podílet i jako herec) a v dramaturgii Marka Epsteina. Hlavním dramaturgem ale má být Martin Daniel, 
který se v této roli podílel na filmech Modrý tygr, Chata na prodej nebo Národní třída. 
 
Na výtvarné stránce se – kromě režiséra – budou podílet hyperrealistický malíř Pavel Šicha a také Klimtův 
dlouholetý spolupracovník, výtvarník Martin Velíšek, jenž je kromě filmové tvorby znám jako svérázný autor 
knižních ilustrací.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Celosvětově proslulé alegorické – a jak se v poslední době ukazuje – i mrazivě nadčasové dílo Karla Čapka 
má bezpochyby mezinárodní přesah. Jeho filmové zpracování by zároveň bylo dílo výjimečné i v kontextu 
domácí kinematografie (žádný filmový přepis Čapkova románu doposud nevznikl – viz bod č. 1). Kombinací 
hraného filmu a trojrozměrné a ploškové animace by tento projekt mohl mít potenciál přinést určitou inovaci 
v rámci nejen české, ale také evropské tvorby.  

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti neobsahují žádné protichůdné informace, takže umožňují žádost správně 

posoudit. 

  

Žadatelem je Studio ZVON, které založil v roce 2002 režisér Aurel Klimt a které po přerušení spolupráce se 
Studiem Jiřího Trnky zastřešilo jeho tvůrčí aktivity (viz bod č. 2). Profil společnosti i její možnosti zvolenému 
cíli plně odpovídají. Vzhledem k dosavadní činnosti, úspěchům, ocenění žadatele a také ke skutečnosti, že 
disponuje vlastním filmovým studiem a technikou, lze soudit, že je schopen ambiciózní projekt zrealizovat. 
 
V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba pilotu. Výše finančního zajištění projektu k datu 
podání žádosti je zatím pouhých 11 %. Na podzim chce žadatel podat žádost o grant z programu Kreativní 
Evropa – Media, který má pokrýt cca 33 % rozpočtu v této fázi vývoje. Zbytek – 56 % ve výši 2 600 000 Kč 
– je předmětem této žádosti. (Žadatel v současnosti hledá koprodukční kontakty na Kanárských ostrovech, 
kde by se měl projekt natáčet.) 
 
Částka je to značná, ale je zřejmé, že půjde o technologicky náročný projekt. V rozpočtu se však zdají v této 
fázi vývoje poněkud vysoké náklady na literární přípravu scénáře, které činí 1 300 000 Kč (tj. necelou třetinu 
rozpočtu). A to hlavně v případě finančního ohodnocení plánovaného dramaturga Martina Daniela (300 000 
Kč). Z rozpisu navíc není patrné, za jakou položkou se v rozpočtové tabulce skrývá Marek Epstein, který je 
v Popisu vývoje B1 uváděn rovněž jako dramaturg a jehož explikace je součástí této žádosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mloci 

Evidenční číslo projektu 3114/2019 

Název žadatele Studio ZVON s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mloci 

Číslo výzvy 2019 – 1 – 3 - 11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Čabrádek 

Datum vyhotovení 18. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Mloci je název projektu, který vychází z legendárního románu Karla Čapka Válka s mloky. 
Výstupem projektu by měl být šedesátiminutový kombinovaný film, trikový s herci a 3 D 
ploškovou animací. Lídrem realizačního týmu je Aurel Klimt. Počítá v případě realizace 
s ověřenými spolupracovníky – výtvarníky Pavlem Šichem a  Martinem Velíškem. 
Už v tomto okamžiku se netajím tím, že vývoj projektu podporuji a doporučuji k dalším 
fázím. Dílo Karla Čapka v současnosti nabývá jakési aktualizace, jejíž výklad mají ve 
svých vizích jak Aurel Klimt jako autor scénáře (společně s Jaroslavem Duškem), tak 
dramaturg Marek Epstein. Názory jsou to však dosti rozdílné a o to v úvahách o realizaci 
a jejím způsobu (z hlediska pojetí příběhu) půjde podle mého soudu především. Nejsem a 
nemohu ani být v roli arbitra, tato záležitost bude zřejmě  na dalším dramaturgovi Martinu 
Danielovi. 
Pokud bych měl situaci pro přehlednost okomentovat, vycházím z explikací Marka 
Epsteina i explikace a treatmentu Aurela Klimta. Marek Epstein  poukazuje na dobové 
souvislosti vzniku románu a alegorii fašismu ve zpodobnění mločího fenoménu. Ve 
scénářové verzi Aurela Klimta nachází Marek Epstein příliš široký záběr střetu s mločím 
světem, který podle něho nesvědčí dramatické verzi. Jeho metaforická teorie trychtýře, 
kde je potřeba zúžit příběh do komornějších osobních poloh (doufám, že je moje 
interpretace správná) má rozhodně svoje opodstatnění. 
S M. E. ale nesouhlasím, že lidé dnes potřebují nepřítele. Proti někomu se vymezit a 
bojovat. Jistá skupina lidí asi ano, ale nelze to podle mě takto zobecňovat. Rozumím pak 
spíše A. K., který nebezpečí, jemuž třeba i nevědomě v dobré vůli lidé napomáhají, 
existuje a on ho ve své vizi cítí jako cosi bezprostředního a majícího své konkrétní 
podoby a projevy.  
Rozhodně je to téma vysoce současné a formálně zvolený způsob dá vzpomenout na 
tvorbu a filmy Karla Zemana, byť jejich realizace a vizualita je dána tehdejšími 
technologickými možnostmi takového to kombinovaného snímku.  
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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) 

Originalita tématu a příběhu existuje samozřejmě už v samotné předloze. Dává jí 
nadčasový náboj projevující se i nyní v současnosti. Není jistě náhoda, že v Čapkově 
knize nyní tvůrci objevili možnosti, jak prostřednictvím moderních současných 
prostředků animované tvorby a s inspirací z úspěšných filmů Karla Zemana aktuálně 
upozornit na nadčasové poselství klasikova románu a jeho přesah do našeho žití, 
stavu společnosti a lidstva.  
Kniha sama se dlouhý čas kvůli titulním tvorům vzpírala realizaci. S porážkou 
fašizmu její naléhavost poněkud pominula a příběh měl osud školní četby a regálů 
knihoven. Nyní však filmové možnosti a technologie umožňují takovýto příběh 
převést do vizuální podoby způsobem velmi atraktivním a určitě emocionálně velmi 
působivým. Sci –fi povaha příběhu s vodními zvířaty může mít až překvapivě své 
realistické konotace. 
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Jak již bylo řečeno, jedná se o trikový kombinovaný snímek s 3 D technologií a 
hereckou akcí. Inspirace, kterou vnesly do projektu úspěšné filmy Karla Zemana 
může být propojením, které napomůže i Mlokům do světa a k divákovi, pro které je 
tradice našeho animovaného filmu reprezentovaná Zemanovým renomé pořád 
respektovaným a nezapomínaným faktem.  
 
O výtvarné stránce a její atraktivitě nemám pochyby. Volba spolupracovníků 
výtvarníků , z nichž každý představuje jiný způsob přístupu k realitě či jejímu 
zpodobnění, bude jistě tomuto sci-fi projektu velmi prospěšná. 
 
Nicméně jde tu o cenný příběh, který může mít své různé podoby. Původní Čapkův 
záměr je spíše můstkem k současnosti, která už je v něčem jiná byť podstata třeba 
zůstává. Fakt několika možných koncepcí a interpretací je otázkou rozhodnutí, kterou 
cestou se tvůrci dají a budou považovat za tu nejsprávnější. 
 
Domnívám se, že opět po čase může vzniknout dílo se značným přesahem našich 
hranic.  

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

O kompetentnosti tvůrčího týmu nemám naprosto žádných pochyb. Velkou přednost 
dokonce vidím v tom, že Aurel Klimt komunikuje s dvěma dramaturgy, z nichž Marek 
Epstein přichází s určitou oponenturou. To je rozhodně zdravý přístup k věci, povede 
možná i k nějakým konfliktům, ale rozhodně by měl být  přínosem. 

 
Uvážlivá je i volba výtvarníků Pavla Štíchy a Martina Velíška, kteří jsou představiteli 
rozdílných tvůrčích naturelů. I jejich konfrontace (ve smyslu spíše spolupráce) by 
měla být značným přínosem by měla být pozitivním faktorem. 

 
 

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

Myslím, že jde o projekt s velkým potencionálem v rámci nejen evropské 
kinematografie. To by mohlo vést k úvaze, proč zřejmě není zájem o zahraničního  
Chybou by zřejmě bylo hledat úspory na úkor uměleckých tvůrčích ústupků. 
Nelze se proto ani divit nadstandardnímu rozpočtu i požadavku vůči Fondu. 
Jistě velký význam bude mít fakt, že jde o dramatizaci díla jednoho z nejznámějších 
našich spisovatelů. Rozumím i argumentu, proč titul filmu by měl být jiný než 
v případě románu. 
Stopa Karla Zemana by v případě Mloků a tvůrčího týmu Aurela Klimta mohla mít 
pokračování. Dá se očekávat zájem a dobré přijetí na významných filmových 
festivalech. 

 
 
 

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

znaků) 

 
Poskytnuté materiály dávají vše potřebné pro informaci o budoucím plánovaném 
snímku.  
Je nepochybné, že projekt patří mezi velmi náročné úkoly, jeho kulturní hodnota je 
nesporná a přístup tvůrčího a produkčního týmu dělá dojem práce zodpovědných lidí, 
kteří ví do čeho jdou, uvědomují si, co jejich úsilí obnáší a budou mít ctižádost 
úspěšného výsledku. Myslím, že i grantová podpora by byla velmi na místě, protože 
se jedná o nekomerční projekt s mimořádným kulturním významem.. 
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Vyjádření k Ekonomické expertní analýze Michala Podhradského 
projektu "Mloci" žadatele Studia ZVON. 
 
 
Musím přiznat, že Ekonomické expertní analýze Michala Podhradského na 
můj projekt "Mloci" do velké míry nerozumím a většina jeho argumentů pro 
nedoporučení udělení podpory SFK mi přijde irelevantní. Jakoby expert 
neznal požadavky SFK k žádosti o dotaci a projekt si pořádně neprostudoval. 
 
Příkladem je jeho výtka mnou uváděné (údajně) nereálné doby na kompletní 
vývoj. Ta ale přece vychází z podmínek SFK a já samozřejmě počítám, že v 
případě potřeby si předepsaným způsobem požádám o její prodloužení. 
 
Nebo požadavek funkční synopse v délce 15-18 stran, když v požadavcích 
SFK je synopse na jednu stranu a treatment na 7-12 stran (dodáno 12 stran). 
 
Či expertem naznačovaný názor, že bez dotace na literární přípravu, nemá 
žadatel o tyto dvě fáze přípravy projektu v rámci dotačního okruhu na vývoj 
žádat najednou. Což SFK umožňuje. 
 
Mnou možná nesprávné zařazení položek rozpočtu do sloupce A a B vychází 
z fondem přednastavených automatických funkcí této tabulky a ne z mého 
popudu. Pokud se však tak stalo, za chybu se omlouvám. 
 
Studio ZVON jako producent také není nijak geograficky, či personálně 
uzavřené a dodaná štábová listina je toho důkazem. 
 
Expert Michal Podhradský se opírá o svou zkušenost a své celkové 
producentské směřování k mezinárodní animované industry výrobě seriálů 
(nejlépe s desítkami až stovkami dílů - takzvaně na metry), kde opravdu stačí 
přijít na koprodukční fórum, či market jen se základní představou typu "mám 
takovéto postavy a chci s nimi upéct nějaký dort". Pokud zde něčím někoho 
zaujme, tak se na ten dort vrhnou ve stylu "Pejska a Kočičky". To jest, nahází 
do něj vše, co má kdo ze zúčastněných stran rád a ten dort spolu nějak 
upečou. Nepodsouval by také mnou zvolené látce potenciál Hollywoodského 
rozměru. To bych si samozřejmě uměl představit, ale můj tvůrčí záměr je 
tomuto dosti vzdálen. 
Moje představa a způsob vývoje autorského celovečerního filmu je nejdříve 
vytvořit základní představu (kostru) jak obsahovou, tak vizuální na národní 
úrovni se špičkovým týmem spolupracovníků (který se mi myslím podařilo pro 
tento projekt získat) a teprve potom s tímto materiálem jet na mezinárodní 
fóra a markety. Zde získat pro projekt, co nejlepší partnery a s jejich 
pohledem z odstupu a s jiným kulturním zázemím ten základní tvar dále 
vylepšovat a v případě jejich vstupu do vývoje a vyššími náklady ruku v ruce s 
jejich finančním vstupem i zvýšit celkový rozpočet tohoto vývoje. Přijde mi to 
zcela logické a tak to také funguje. 
Že se nejedná jen o mou představu, dokládá i fakt, že většina mezinárodních 
woorkshopů, koprodukčních fór, pitchingů a marketů, kterých se chci účastnit, 
a které jsem uvedl ve své žádosti, mají v požadavcích pro přihlášení 
celovečerního filmu již hotovou první verzi literárního scénáře v angličtině.  



To je i důvod, proč v současné době nemám na nich potvrzenou účast, ale 
musím nejdříve v rámci vývoje tuto první verzi scénáře teprve vytvořit. 
 
Zkreslený je i pohled experta na mnou preferovanou dánskou společnost 
LevelK (sales agent), která mi přijde nejvhodnější a jsem s ní již v kontaktu. 
Tato společnost například zajistila filmu "Lichožrouti" režisérky Galiny 
Miklínové velmi úspěšnou distribuci v desítkách zemí světa. 
 
Expert taktéž chybně uvádí, že "dramaturg Martin Daniel vytýká projektu, že 
nemá hrdinu a chybí mu dějová linka". Zaprvé, dramaturgickou explikaci 
napsal Marek Epstein a za druhé, v ní právě vyzdvihuje mnou dobře zvolené 
hlavní postavy (námořní kapitán Vantoch a mlok Andy alias Chief Slamander) 
doplněné o vedlejší postavy (velkoprůmyslník Bondy, Vantochův první 
důstojník Jensen, či zpěvačka Lili Valley) a mou snahu soustředit děj kolem 
těchto postav. 
 

  
 
v Malešově dne 2.9.2019 Aurel Klimt 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Botička 

Evidenční číslo projektu Alkay Animation Prague 

Název žadatele 3115/2019 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 2.8.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

Hlavní silné stránky 
- krátký film pro děti 
- ověřený tým 

 
Hlavní slabé stránky 

- nízký rozpočet 
 
Producent žádá o dotaci krátkého animovaného filmu pro děti v délce 20-25 minut. Rozpočet je nízký, ale 
realizovatelný.  Finanční plán počítá pouze se zdrojem Fondu a vlastním vkladem. Pro období výroby je 
plánována mezinárodní koprodukce. Distribuční strategie předpokládá kinodistribuci v rámci pásma 
animovaných filmů. Marketingová strategie chybí. Harmonogram je pro realizaci vývoje dostatečný.  

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 jasná, úplná. K žádosti jsou přiloženy zmiňované smlouvy. Dílo je považováno za 
kinematograficky náročné, což odpovídá projektu. Žadatel nemá zájem o osobní prezentaci, což je 
neobvyklé. 
 
  

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

Rozpočet je nízký, ale realizovatelný. Požadovaná dotace je adekvátní. 
 
Proti jednotlivým položkám nelze nic namítat, pouze položka za scénář nesouhlasí s přiloženou 
smlouvou. Též ve smlouvě na storyboard a režii by bylo vhodné použít informaci, že jde o režii vývoje. 
 
Finanční plán počítá s dotací Fondu a vlastním vkladem.  
 
 

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

Producent žádá o dotaci na krátkometrážní film pro děti. Cílová skupina je uvedena 3-9 let, obsahu i 
zpracování projektu to odpovídá.  
 
Distribuční strategie předpokládá využití v pásmu krátkých filmů, producent však neuvádí, s jakými filmy 
by bylo možné navrhovaný projekt spojit. Marketingová strategie chybí.  
 
Producent předpokladá mezinárodní koprodukci pro období výroby, zatím bez LOI. 
 
Během vývoje dojde k finalizaci scénáře, výrobě storyboardu, animatiku a testu animace. Harmonogram 
je dostatečný. 
 
 

 
 

 
 
 

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

Žadatel i autorský a realizační tým má dostatek zkušeností pro úspěšnou realizaci projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu BOTIČKA 

Evidenční číslo projektu 3115/2019 

Název žadatele Alkay Animation Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj krátkometrážního animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. ANTONÍN KOPŘIVA 

Datum vyhotovení 11.08.- 14.08.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„BOTIČKA“ - PŘEDKLADATEL: Alkay Animation Prague s.r.o., PETR HORÁK  (výzva č. 2019-1-3-11) 
 
Tým prověřených, oceňovaných, uznávaných zkušených tvůrců, zavedená společnost – vnímám, že jasná 
záležitost, není co řešit – když se skvělý tým sejde na projektu české animované pohádky pro děti. Po pročtení 
synopse, treatmentu, scénáře a explikací i shlédnutí vizuálů krátkometrážního projektu „BOTIČKA“ jsem dospěl 
k radostnému přesvědčení, že se ocitáme u zrodu milého, svižného, laskavého a poetického díla, které nabízí vše, 
co má moderní pohádka ze současnosti mít. Předesílám, že mám rád vypointované animované grotesky, jejich 
vtipné zkratky založené na výtvarné animaci, třeba i bez dialogů, že mám rád výtvarno Anety Žabkové a považuji 
ji za mistra v oboru. Nicméně k projektu „BOTIČKA“: jabloňoví skřítci Jablonín a Listěnka s podzimem očekávají 
potomka a je na Jablonínovi, aby zavčas udělal pohodlnou postýlku, ve které bude dceruška jako v bavlnce. Jenže 
Jablonín je tak trochu taťka „lempl“ a ačkoliv to Listěnce kdy buď slíbil, ještě nezačal. Raději mastí karty se 
sýkoráky. Co na poslední chvíli stloukl, se rozsypalo, maxiořech od veverčáka Pizizubky je miminku nepohodlný, 
bábovička z pískoviště ještě víc. Nevěda si rady, řeší nakonec Jablonín situaci krádeží růžové dětské botičky z domu 
u zahrady, kde probíhá dětská oslava a tahle „postýlka“ má konečně úspěch. Botičky byly nové a holčička Lily 
ztrátu hořce oplakala. Listěnka pravdu odhalí a Jablonína vyplísní. Ten kajícně udělá opravdovou postýlku jako je 
kradená botička, kterou pak strastiplně vrací i s omluvou. Všechno dobře dopadne a malá Lily ví o skřítcích svoje. 
Je to příběh pozoruhodný, roztomilý, několikrát jsem se zasmál laskavým humorem a na konci mě pohladilo takový 
ten pocit „dobra“, který se snad ani nevysvětluje, pocit, že „svět je ještě stále vpořádku“… Proto si dovolím ve 
prospěch nadějného projektu požádat během vývoje o scenaristické doladění, či ještě půvabnější vypointování 
příběhu, když se zadaří, pod dohledem zkušeného dramaturga Edgara Dutky, aby zážitek z kreslené pohádky v režii 
Michala Žabky dlouho rezonoval svým ozdravným účinekem, jak bývá v tradiční české animované tvorbě zvykem. 
 
Zmínil jsem již autorku námětu, scénáře a výtvarnici Anetu Žabkovou, režiséra Michala Žabku a dramaturga Edgara 
Dutku. Tvůrčí tým doplňuji neméně zkušení hráči ze společnosti a studia Alkay Animation Prague s.r.o. , produkční 
Dagmar Juráková a producent Petr Horák, který je též předkladatelem žádosti. Realizace krátkého ploškového 
filmu bude probíhat technologií 2D animace Toon Boom Harmony, vyvinuté kanadskou společností Toon Boom 
Animation Inc, která byla použita například při animaci seriálu Simpsonovi nebo seriálu a filmů o houbě SpongeBob 
či filmu My Litlle Pony. Dá se tedy očekávat vznik animované pohádky na vysoké úrovni s přidanou hodnotou 
výtvarna Anety Žabkové.  
  
Producentský záměr Petra Horáka se odvolává na opakovanou spolupráci sehraného týmu, s čímž souhlasím  
a kvituji. Společnost Alkay Animation Prague s.r.o. se zaměřuje především na dlouhodobě zavedenou zakázkovou 
tvorbu animovaných filmů a televizních večerníčků, což je asi důvodem, že se neuchází o účast na workshopech  
a koprodukčních trzích. Marketingovou a distribuční strategii zaměřuje  na CS 3 až 9+ (řekl bych, že až 99+) s tím, 
že usiluje o individuální dohody s jednotlivými distributory na uvedení svých krátkých animovaných filmů jako 
„předfilmů“ ke konkrétním titulům, či cílí na spolupráci s A.P.K. (Asociace Provozovatelů Kin) s vlastním projektem 
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pásem krátkých dětských animovaných filmů do kin a přihlašuje se s již hotovými díly na festivaly animované 
tvorby, kde usiluje o rozšíření obchodních kontaktů. Chci věřit, že při předpokládané profesionálně zdařilé realizaci 
vznikne milá, kultivovaná divácky úspěšná pohádka, které bude mít šanci upoutat pozornost nejen širší divácké 
obce, ale může zaujmout i na festivalech animované tvorby. 
 
Závěrem. Animovaný krátký film 2D, groteska, svým záměrem a výtvarným pojetím aspiruje a naplňuje kriteria 
kulturně náročného kinematografického díla. Proto navrhuji, aby zavedený tvůrčí tým dostal šanci projekt 
realizovat!  
 
POZITIVA: 

- původní český krátkometrážní film, žánr – 2D animovaná pohádka pro děti i dospělé 
- film na téma skřítkovské „prokrastinace“ vedoucí k „loupeži“ a nápravě špatných skutků v dobré 
- pohádkový příběh s komediálními prvky a potenciálem neotřelého výtvarného pojetí 
- potenciál divácké úspěšnosti u CS 3+ a rodiny 
- potenciál )spěšného uvedení na festivalech animované tvorby 
- relativně nízká nákladovost projektu 
- potenciál zavedeného koprodukčního partnerství - Filmosaurus Rex z Chorvatska 

Negativa:  
- neúčast na workshopech a koprodukčních trzích 
- relativně omezená distribuce díla 
- jiná neshledávám 

 
Závěr: JEDNOZNAČNĚ DOPORUČUJI! 
 

Udělení podpory Doporučuji. 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte 

jejich části. Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 

Ne všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 

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

 
Hodnocená kritéria  
 

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

Proveďte analýzu, při které přihlédnete k originalitě a společenské hodnotě námětu. Zohledněte typ projektu (animovaný, dokumentární, 
hraný).Analyzujte téma, způsob vyprávění, žánr a styl. 
 
Projekt si klade ambice na vznik kulturně náročného kinematografického díla. Jde o krátkometrážní animovaný 
film, ploškovou grotesku ve formátu 2D na téma „skřítkovské prokrastinace vedoucí k loupeži a nápravě špatných 
skutků v dobré“. Scenáristické uchopení příběhu je již nyní na velmi dobré úrovni, samotné moderní výtvarné, 
pojetí úsměvné kreslené pohádky je nad očekávaní profesionální a konvenuje se způsobem sdělení pro zvolenou 
CS 3+. Předpokládám vznik milého, divácky i festivalově úspěšného krátkého animovaného filmu, který pohladí. 

a. ústřední myšlenka námětu je nosná, nadčasová a není omezena kulturně společenskými hranicemi  
b. děj filmu je vystavěn dobře a promyšleně, má klasickou dramatickou stavbu, nechybí poctivá expozice 

ani kolize s peripetiemi či prvky komediálně laděného napětí a výsledné katarze. Výtvarné pojetí má, 
dotaženou žánrovost a forma i technologie zpracování jsou promyšlené. 

c. charaktery hlavních i vedlejších postaviček jsou v treatmentu a scénáři dobře vykresleny a motivovány  
d. projekt je zjevně ovlivněn zaintresovaným osobním přístupem autorského tandemu k tématu  
e. příběh předpokládá vyprávění stylizovanými vyjadřovacími prostředky obrazové zkratky směřující  

k pointě, jak již ke kreslené pohádce patří, včetně předpokládaných humorných animačních  efektů 
f. vizuální pojetí kresleného filmu je výtvarně na kultivované, moderní a vysoké úrovni 
g. projekt si klade ambice naplnit kritéria „kulturně náročného projektu“ 

 
Způsob snímání a formát jsou specifikovány na užití 2D animační technologie Toon Boom Harmony, která ovlivňuje 
realizační náročnosti díla, potažmo rozpočtu. 

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

a. Je složení tvůrčího týmu dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu? URČITĚ ANO. 
b. Všímejte si nejen „jmen“, ale i skutečného vkladu těchto tvůrců do projektu, jak jej lze vyvodit z explikací. 

 
KREDIT ŽADATELE A TVŮRCŮ, ZDROJE: CV, CSFD.cz, FDb.cz, ČT.cz, WIKIPEDIE.org, OSOBNĚ NEMÁM TU ČEST. 
 
Aneta Žabková – autorka námětu, scénáře, výtvarnice:  

Aneta Žabková (*1986, Praha) po absolvování Gymnázia Evropská (výtvarné zaměření) nastoupila v roce 2005 na 
pražskou FAMU (Katedra animované tvorby), kde v roce 2011 promovala. Během studií na FAMU vytvořila filmy: 
Dobré jitro, pane upíre (2007), Nic nového pod slunce (2007), Chybička se vloudí(2008) a magisterský film In vino 
veritas(2012). Její filmy byly promítány na mnoha tuzemských a světových festivalech a získaly řadu ocenění.  
V roce 2011 dostala studentskou Cenu Josefa Hlávky. Spolupracovala na cyklech Evropské a České pexeso pro ČT, 
ilustrovala dvě deskové společenské hry, animovala znělky pro pořad Aréna národu pro TV Primu. V současné 
době ilustruje knihy pro děti (Albatros, Portál, B4U publishing, Axioma, 65. pole, Modrý slon, Limonádový Joe)  
a přispívá do dětských časopisů Puntík, Sluníčko a Mateřídouška. Připravuje svůj krátký animovaný film. 

Zdroj: CV a https://anetzabkova.wixsite.com/anetakyrovazabkova/o-mne,  
filmografie CV a na: https://www.fdb.cz/lidi-filmografie-profesni/235464-aneta-kyrova-zabkova.html  
 
 
 



 
 

Strana 4 
 
 

Michal Žabka – režie: 
 
Michal Žabka (*1965, Liberec) absolvoval Vyšší odbornou filmovou školu ve Zlíně (1992-94), na niž navázal 
studiem animace na FAMU (1994-2000) u Břetislava Pojara a Pavla Koutského. Zaujal hned svými studentskými 
krátkými filmy Babalón (1997; mj. Cena za film do pěti minut na Anifestu 2002 v Třeboni, Cena Zdeňka 
Podskalského na Novoměstském hrnci smíchu 1998) a Prasavci (2001 – Cena Josého Abela na MFF Cinanima 2001 
v Espinhu a Zvláštní cena poroty na MFF v Hirošimě 2002). Postupně se stal předním českým animátorem, 
výtvarníkem a režisérem animovaných filmů. V roce 2007 natočil krátký autorský film Paní G, který získal Cenu 
města Třeboně na AniFestu v Třeboni 2007, Zlatý kaktus na FIAE 2008 v Rio de Janeiru a Cenu za nejlepší 
animovaný film na MFKF v Balčiku 2009. V roce 2011 přispěl povídkou Účetní a víla do celovečerních 
Autopohádek (2011). Orientuje se i na dětskou televizní tvorbu. Vytvořil pilotní díl série Chlupáči, k realizaci cyklu 
došlo až u Tří prasátek (2008-2011), kde si vyzkoušel počítačovou 3D animaci. Paralelně se věnuje zakázkové 
tvorbě. Natočil sérii spotů pro antivirový systém AVG, pro Orion a pro Vodafone. Působí i jako příležitostný herec. 
 
Filmografie animovaná: Babalón (1999), Prasavci (2001), Paní G (2007), seriál Tři prasátka (TV-2011), povídka 
Účetní  a víla z pásma Autopohádky (2011), celovečerní animovaný film Čtyřlístek ve službách krále (2013); 
herecká filmografie: Potkal jsem ho v zoo (1994; režie Drahomíra Králová), seriál Medvědi nic nevědí (TV-1994; 
režie Drahomíra Reňáková-Králová), Nejlepší čtenářka na světě (1999; režie Marta Nováková), Veselé krvavé kuře 
(1999; režie Robert Ptáček), Žralok v hlavě (2005; režie Maria Procházková), Kdopak by se vlka bál? (2008; režie 
Maria Procházková). 
 
Zdroj: CV, https://www.filmovyprehled.cz/cs/person/11780/michal-zabka  
a https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_%C5%BDabka  
 
Edgar Dutka – dramaturgie: 
 
Edgar Dutka (*1941, Vídeňské Nové Město) Edgar Dutka prožil život člověka, kterému komunistický režim zavřel 
matku za tzv. protistátní činnost, čímž jako dítě strávil dva roky v dětském domově a celý život patřil mezi 
nespolehlivé. S matkou, která z vězení uprchla, se viděl až v roce 1968 v Austrálii, kde rok žil a celou ji procestoval. 
Kromě toho, že prošel mnohými povoláními, nakonec se mu podařilo vystudovat FAMU (1970), dramaturgii  
a scenáristiku. Za normalizace byl vyhozen ze Scenáristického oddělení (1973) a ze zoufalství se nechal zaměstnat 
jako dramaturg (později scenárista i režisér) ve Studiu Jiřího Trnky a Bratři v triku (1974). Na svém kontě má více 
než 40 autorských a spoluautorských animovaných filmů, z nichž mnohým se dostalo vysokých festivalových cen, 
například O Maryšce a Vlčím hrádku, Konec krychle, Všehochlap, Drátovat, flikovat, kreslený seriál Brundibáři.  
S režisérem a výtvarníkem Jiřím Bártou vytvořil Klub odložených (1989) a kromě toho s ním pracoval  
na kombinovaném projektu Golem. Od roku 1991 je pedagogem na FAMU, kde se v roce 2004 stal profesorem  
a napsal dvoje skripta z Dějin české a světové animace. V 90. letech se vrátil k literatuře. V roce 1963 napsal knihu 
povídek z dětského domova U útulku, která směla vyjít až v roce 2003 a byla ihned nominovaná na cenu Magnesia 
litera, jeho román Slečno, ras přichází (2004) vyšel o dva roky později a byl oceněn Státní cenou za literaturu. 
Některé povídky z knihy Staženi z kůže ze tmy vycházíme (Torst 2007) byly publikovány v Revolver revue  
a v knižních povídkových souborech jihlavského nakladatelství Listen. Pokračuje v dlouhodobé spolupráci  
s režisérem a výtvarníkem Jiřím Bartou a také se nevyhýbá své původní profesi filmového dramaturga. Namátkou: 
Zemský ráj to na pohled (rež. I. Pavlásková) a Poupata (rež. Z. Jiráský). 
 
Za animovanou tvorbu byl nominován na cenu Britské královské akademie a obdržel cenu Grand Prix na filmovém 
festivalu v Cannes. 
 
Zdroje: CV a https://vltava.rozhlas.cz/edgar-dutka-muz-ktery-posledni-mluvil-s-dr-miladou-horakovou-5043837, 
https://www.ceskatelevize.cz/lide/edgar-dutka/, https://www.csfd.cz/tvurce/63866-edgar-dutka/ a další.  
 
Dagmar Juráková – produkční: 
 
Dagmar Juráková (*1950, Tábor) je absolventkou FAMU, Katedry produkce (1980), patří mezi zkušené filmové  
a televizní produkční se zaměřením na dětskou a animovanou tvorbu. Profesní dráhu začínala jako asistent 
produkce Krátkém filmu Praha (1970 – 1976), dispečerka útvaru řízení KFP (1976 – 1980) při studiu FAMU, později 
jako hospodář Studia Bratří v triku (1986 – 2000), dalších sedm let strávila „na volné noze“, aby krátce působila 
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jako vedoucí produkce v Centru tvorby pro děti a mládež ČT (2007 – 2010) od roku 2011 se věnuje opět na volné 
noze produkci animovaných filmů a úzce spolupracuje s Alkay Animation Prague Petra Horáka. Její filmografie 
obnáší desítky večerníčkových seriílů, animovaných filmů, reklam či znělek. Mim jiné „Mach a Šebestová“ (2001). 
Z posledních let stojí za zmínku především seriál večerníčků „Doktor Animo“ (2006) Pavla Koutského a stejně tak 
jeho celovečerní animovaný film „Husi ti husiti“ (2013), dále pak spolupráce s Václavem Chaloupkem na pořadu 
„Novinky z přírody“ a spolupráce s Jaroslavem Němečkem při výrobě kresleného filmu Čtyřlístek nebo „Výměna 
rolí“ Pavla Koutského (2018).  
 
Filmografie: CV a https://www.filmovyprehled.cz/cs/person/1250/dagmar-jurakova a https://www.fdb.cz/lidi-
filmografie-profesni/96131-dagmar-jurakova.html  
 
Petr Horák – producent a žadatel: 
 
Petr Horák (*1975), patří k uznávaným producentům animovaných filmů, je však také 3D specialista a vyzkoušel 
si i praxi režiséra. Je zakladatelem a majitelem studia Alkay Animation Prague s.r.o. Původní profesí elektrikář 
silnoproudař se po absolvování SPŠE Františka Křižíka (1995) pustil do vývoje CAD software pro architekty  
a stavaře včetně vizualizací architektonických objektů. Odtud byla už jen dalším logickým krokem práce  
ve společnosti Frame Ltd. (1998 – 1999) jako 3D VFX specialista na celovečerních filmech kanadské produkční 
společnost N.A.P. S dostatečnou zkušeností zakládá r. 1999 své vlastní studio Alkay Animation Prague s.r.o., kde 
každoročně vyrábí a režíruje několik TV komerčních spotů pro klienty jako např. ČMSS, Budvar, Vitana, Michelin, 
Lagris, Henkel atd. Od r. 2002 se vedle komerční tvorby pouští i do výroby anomovaných filmů, jejichž filmografie 
utěšeně narůstá (viz CV) a navazuje koprodukční spolupráci s ČT – „Pakárna“ (2006), mezi nejvýznamnější díla 
patří animovaný film “Čtyřlístek ve službách krále“ (2011 – 2012), výroba a koprodkce celovečerního 
animovaného filmu „Lichožrouti“ (2013 – 2016) či výroba pěti kreslených 15.min krátkých filmů „Čtyřlístek“ (2016 
– 2017), na které logicky navazuje i výroba celovečerního filmu „Velké dobrodružství Čtyřlístku“ (2018).  
 
Ostatní zdroje včetně filmografie: CV plus https://www.alkay.cz/content/text/cz/?projekty/celovecerni_filmy, 
https://www.kritiky.cz/profily/2016/petr-horak-studio-alkay-animation-prague/, 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10639355623-lichozrouti/21351212074/9890-petr-horak/ 
 
Kredit tvůrců i producenta je vysoký, profesní zkušenosti úctyhodné. Soulad tvůrčího týmu s tématem považuji 
za velmi dobrý. S podporou SFK souhlasím bez výhrad. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? ČESKOU ANO, EVROPSKOU SNAD.  
- Jedná se o standardní pojetí animovaného filmu v kreativní i technologické rovině. 

Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? OBOJÍ ANO. 
- Úsměvný příběh skřítkovské prokrastinace o loupeži i nápravě špatných skutků v ty dobré. 

Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? VÝTVARNĚ ANO. 
- Příběh obsahově, výtvarně i technologickým zpracováním přináší mový moderní výraz a je milý.  

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

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? ANO. 
b. Neobsahují rozpory či protichůdné informace? NE. 
c. Umožňují správně posoudit žádost? ANO. 
d. Je daný projekt realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii? ANO. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? NACENĚNÍ JE ODPOVĚDNÉ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? URČITĚ ANO. 
g. Zohledněte dosavadní činnost, úspěchy a ocenění žadatele a zhodnoťte, jestli je žadatel vůbec schopen 

takový projekt zrealizovat. ANO JE – VIZ ČLÁNEK 2. TÉTO ANALÝZY. 
 
Z formálního hlediska nemám s žádostí o podporu problém, v žádosti nic zásadního nechybí. Ke stavu literární 
přípravy a explikacím nemám výhrady, producentská explikace je promyšlená, chybí jen účast na workshopech  
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a koprodukčních trzích. Rámcová představa spoluúčasti zahraničních koprodukčních partnerů: Filmosaurus Rex  
z Chorvatska vychází ze skutečnosti, že s potenciálním koproducenem již byly v minulosti realizovány jiné uspěšné 
projekty. Součástí příloh jsou Smlouvy o vytvoření díla vč. licencečního ujednání s oběma autory a Smlouva na 
dramaturgii díla, dále Čestné prohlášení o finančním a věcném plnění producenta. Jisté úskalí vidím v distribuci 
budoucího díla, která je omezeno na budoucí vyjednávání s distributory jiných filmových děl formou předfilmu, 
nadějné je úsilí o spolupráci s A.P.K. s vlastním projektem pásem krátkých dětských animovaných filmů do kin. 
Ostatní přílohy žádosti: CV zainteresovaných jsou podrobná, ostatní lze dohledat na internetu. Rozpočet pro fázi 
vývoje akcentuje především literární a výtvarnou přípravu vč. výroby ukázky, bez nákladů na ekonomické, právní 
a překladatelské služby a bez účasti na workshopech je zpracován položkově v souladu s žádostí. Položky rozpočtu 
vč. honorářů se dle mého názoru pohybují pod průměrem obvyklých cen, což je zřejmě dáno využitím synergieá 
s ostatní výrobou ve studiu.  
 
Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově. Režijní náklady a production fee obojí do výše max 7 % jsou 
vyčísleny ve výši 2x 15 000 Kč, tj. 2,99% a 2,96%. K  položkám rozpočtu a jejich nákladovosti nemám zásadní 
výhradu, položky rozpočtu se pohybují pod průměrem obvyklých cen i co se týče honorářů za literární přípravu, 
jak zmíněno výše.  
 
Profinancování vývoje v ceně 536 000 Kč je bez udělení dotace SFK je zajištěno zatím z 44,03%, tj. 236 000 Kč  
ze soukromých zdrojů (166 000 Kč finanční vklad producenta, 70 000 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 
0 Kč jiné finanční plnění), dalších 55,97%, tj. 300 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (300.000 Kč požadovaná dotace 
SFK). Z celkem potřebné částky 536 000Kč na vývoj projektu činí dotace SFK 55,97%, celkové procento veřejné 
podpory pak rovněž 55,97%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou specifikovány, v žádosti  je uvedena celková 
cena „vývoj + výroba“ 3 000 000 Kč. Rozpočet nákladů na celkovou výrobu v ceně bez vývoje 2 464 000 Kč přílohy 
žádosti neobsahují. Vícezdrojové financování, ať už domácí či zahraniční koprodukční partneři (Filmosaurus Rex 
z Chorvatska) bude odvislé od dalších jednání. 
                                                                                                                                                                                                      
Z předložených podkladů námětu, rozpočtu a explikace ve fázi literární přípravy a vývoje díla, v níž  
se projekt nachází, vyplývá, že: 
- se jedná o český filmový projekt cca 25-ti minutového, animovaného filmu 2D Cut Out (ploška) v počítači 
- se jedná o původní autorský námět, scénář a výtvarné řešení Anety Žabkové 
 
Harmonogram prací: 
Smluvní zajištění: Smlouvy o vytvoření díla vč. licencečního ujednání s oběma autory manžely Žabkovými ze dne 
24.6.2019, Smlouva na dramaturgii díla s Edgarem Dutkou ze dne 10.6.2019, pak Čestné prohlášení o finančním 
a věcném plnění producenta Petra Horáka za studio Alkay Animation Prague s.r.o. ze dne 25.6.2019  
 
Vývoj: 1.11.2019 - 31.3.2021 

- přípravné práce: 1.11.2019 - 31.3.2020 
- zahájení prací na vývoji: 1.4.2020  
- literární příprava (aktuálně běží), vývoj 1.11.2019 - 31.3.2020 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: 1.11.2019 - 31.3.2021 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez spocifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 31.3.2021 (pouze vývoj)  
- premiéra: nestanoveno 

 
Uvedená data, považuji za věcně realizovatelná. Pravděpodobnost uskutečnění celého projektu vnímám jako 
vysoce reálnou. Bude-li projekt podpořen, věřím, že získáme úplnější vhled na organizační a finanční zajištění 
projektu i na jednotlivé fáze výroby a postprodukce včetně termínu premiéry. 
 
Potenciál díla „BOTIČKA“ je cílen na dětského i dospělého českého, případně zahraničního diváka CS 3+.  
Přeji tvůrcům i celému týmu, aby literární přípravy a vývoj díla dospěly zdárného konce. 

 
 V Praze, 11.08. - 14.08. 2018, Antonín Kopřiva v.r. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Botička 

Evidenční číslo projektu 3115/2019 

Název žadatele Alkay Animation Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 5. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt vývoje původní pohádky pro nejmenší děti vychází z knihy, jejíž autorkou je Aneta Žabková. Jakožto 

animátorka společně s režisérem Michalem Žabkou, oba zkušení tvůrci animovaných filmů a tvorby pro děti, 

připravuje její filmové provedení. Pohádka má srozumitelný příběh a jednoduché situace nesou poselství o 

poctivosti a také toleranci (nahlížení dění z perspektivy jiného světa). Obsahově a literárně kvalitní předloha 

a představy o vizualitě ukazují potenciál vzniku smysluplné a krásné pohádky, vhodné pro děti v ČR i 

v zahraničí. Plánovaná je méně tradiční stopáž; producent však má konkrétní plány na zajištění distribuce. 

Celkově je vývoj přesně a funkčně naplánovaný a výsledkem podle všeho bude kvalitní příprava pro výrobu 

filmu. Rozpočet je detailně připravený, přiměřený ve všech částech (spíše skromný v honorářích) a důsledně 

vysvětlený, plán realizace odpovídá záměru. 

Projekt doporučuji k podpoře v plné výši.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Srozumitelně vystavěný pohádkový půdorys vychází ze základní zápletky, kdy stejná věc (zde bota) může 

v různých světech (perspektivách) sloužit různým účelům. Příběh je v žádosti podrobně rozehraný, postavy 

jsou konzistentní, dobře čitelné, příběh je jednoduše pochopitelný a jeho poselství zřejmé. Příběh je určený 

malým dětem a ukazuje, že věci mohou mít víc možných vysvětlení, a končí pozitivním poselstvím (botička 

byla vrácena). Při cílení na malé děti pokládám za důležité právě to hodnotové poselství díla, které je zde 

zjevné – vybídnutí k pochopení odlišného světa, kde věci mohou znamenat něco jiného než ve světě, který 

nás běžně obklopuje, a zároveň vrácení věci původnímu majiteli. Námět již byl úspěšný jako dětská kniha a 

jeho publikovaná podoba pohádky prokázala, že příběh a postavy vůči čtenářům fungují.   

Výtvarná stránka se také vyznačuje jednoduchostí a návodností, což je vzhledem k cílové skupině 

pochopitelné. Zvolená technika je k takovémuto návodnému ztvárnění velmi vhodná a autoři s ní mají 

zkušenost (stejně tak producent, studio Alkay), a jak je vidět z výtvarných návrhů, ztvárnění bude 

dostatečně konkrétní pro nejmladší diváky, a zároveň autorům umožní hravost s detaily (i vynalezeného 

zahradního světa). 

Příloha žádosti „scénář“ je zatím spíše poutavým literárním vyprávěním než scénářem filmu. Nicméně 

umožňuje udělat si detailní představu o fantazijním světě, v němž se příběh odehrává.  

 

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

 

Michal Žabka je zkušený tvůrce úspěšných animovaných filmů. Aneta Žabková se dlouhodobě věnuje 

tvorbě pro děti. Dramaturg je přední tvůrce a jeden z nejzkušenějších dramaturgů animovaného filmu v ČR 

Edgar Dutka. Autoři patří k předním českým tvůrcům animovaných filmů a jejich zkušenosti, znalost 

vyprávěcích strategií vhodných pro nejmenší děti jsou zárukou kvalitní realizace projektu.  

 

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

 
Kvalitní animované pohádky s původním příběhem jsou důležitou součástí kinematografie, především když 

jejich příběh komunikuje základní pozitivní hodnoty života ve společnosti. Příběh je zde srozumitelný, 
plánované provedení se sice jeví jako spíše konvenční, avšak také funkční s ohledem na cílovou skupinu, a 
projekt by tedy mohl mít i mezinárodní potenciál, kdyby producent sledoval i tento cíl.  

 
 

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

znaků) 

 

Studio Alkay má s podobnou tvorbou mnoho zkušeností. Harmonogram je pro realizaci vhodně 

naplánovaný. Plán na distribuci ve spojení s dalším filmem a vůbec zjevně strategické uvažování o 

distribuci je součástí producentova plánu práce během vývoje. 
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Rozpočet je zcela přiměřený – velmi oceňuji, že producent přiložil i vlastní rozpočet s rozepsáním 

jednotlivých částek – všechny položky jsou standardní až nízké, u honorářů spíše skromné. Nebylo mi 

úplně jasné, jak je to s právy k literární předloze (práva má buď autorka anebo nakladatelství Albatros) a 

rozpočet neobsahuje položku za licenci k preexistentnímu dílu. Producent má promyšlenou fázi vývoje, 

její průběh i cíle a projekt je připravený tak, aby ho financování fáze vývoje mohlo kvalitně připravit na 

výrobu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Opustit 

Evidenční číslo projektu 3138/2019 

Název žadatele MAUR film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 14.8.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

Hlavní silné stránky 
- talentovaná autorka s úspěchy s předchozím filmem 
- producent zaměřující se na animovanou tvorbu 
- netradiční způsob vyprávění i technik animace 

 
Producent žádá o dotaci na krátký animovaný absolventský film talentované autorky, jejíž předchozí film 
slavil úspěchy v Annecy a je nominovám na studentského Oscara. Rozpočet je nízký, povaze projektu 
(absolventský film) odpovídá. Finanční plán počítá se zdroji FAMU a vlastními zdroji producenta, hlavní podíl 
rozpočtu je financován z dotace Fondu. Finanční plán odpovídá projektu. Potenciál mezinárodní koprodukce 
pro období vývoje je vysoký.  V rámci vývoje vznikne mimo jiné ukázka, která bude prezentována na již 
vybraných akcích (Visegrad Animation Forum, CEE Animation forum a Pitching v Lodzi). Harmonogram je 
pro realizaci vývoje dostatečný. 
 

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 jasná, srozumitelná. Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho 
povaze odpovídá. 
 
Projektem je absolventský film. Fim má velký potenciál pro mezinárodní koprodukci v období výroby. 

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

 
Rozpočet je nízký, ale odpovídá realizaci absolventského filmu. Požadovaná dotace i její podíl na 
nákladech projektu je adekvátní. 
 
K jednotlivým položkám nelze obecně nic namítat, jsou nižší než je obvyklé. Trochu zavádějící je 
uvádění nižších nebo nulových hodnot u položek, které budou vyráběny v rámci studijních povinností. 
V budoucnu budou podílem koproducenta (FAMU), bylo by dobré mít vyjádřenu jejich výši. Nicméně 
problém určení výše honorářů v rámci studia chápu a současný rozpočet nepovažuji za chybný.  
 
Finanční plán počítá kromě zdrojů Fondu s vkladem FAMU a vlastním vkladem. Finanční plán je reálný, 
projektu odpovídá. 
 

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

Projektem je krátký animovaný film určený pro dospělé publikum. Producent má s takovýmto formátem 
zkušenosti, přesto je distribuční strategie ještě v jednání a jedním z prvků vývoje. Podpořit absloventský 
film úspěšné autorky již ve fázi vývoje považuji za správné. Kromě finalizace scénáře, předpokládá 
producent realizaci ukázky, kterou by poté používal pro prezentaci díla na workshopech a trzích. 
 
Autorka se s projektem hodlá účastnit několika workshopů a přednášek na festivalech animovaného 
filmu.  
 
Harmonogram poskytuje dostatek času pro realizaci vytyčených cílů. 

 
 

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

Žadatelem je zavedený producent věnující se především animované tvorbě. Autorka své kvality potvrdila 
předchozími projekty. Tým je zárukou úspěšné realizace projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Opustit 

Evidenční číslo projektu 3138/2019 

Název žadatele MAUR film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 29.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Protagonistka příběhu kresleného projektu se pomocí metody volných asociací snaží 
najít řešení svých vnitřních problémů. Spouštěčem této metody Sigmunda Freuda 
v předloženém příběhu je postava muže v modrém kabátě, kterého protagonistka 
uvidí ve vagonu metra. Odkrývá podstatu svých vztahů k okolí, zvláště k mužům a 
nachází kořeny těchto úvah už ve vztahu rodičů nejen k sobě samým, ale také 
k protagonistce. Použitá metoda živé herečky v kombinaci s oživlými předměty a 
celou řadou dalších možností kresleného filmu, dává autorce možnost ponořit se do 
tématu a téma hledání vlastní identity rozkrýt v míře nevídané.  
 
Silnou stránkou projektu je zřejmá osobní angažovanost v tématu, autorce není 
pohled „sama do sebe“ jen jakousi hříčkou v dramatické tvorbě. Z předložených 
fragmentů příběhu je jasné, že autorka si je vědoma toho, nakolik lze osobní poznání 
přetavit do obecnější podoby, aniž by struktura a hlavní idea projektu ztratily na své 
naléhavosti. 
 
Vzhledem k tématu, hledání člověka v době, kdy se jedinec stává objektem různých 
manipulací, je předložený projekt důležitým slovem v diskusi o tom, co to člověk je: 
výrobní síla nebo živá proměnná bytost?  
 
Autorka projektu nahlíží člověka ve vší jeho složitosti bez ohledu na to, že totéž, co 
prožívá protagonistka, prožívalo v každé generaci od vzniku života na zemi už mnoho 
a mnoho a mnoho lidí, pokaždé člověk stojí před neprobádanou veličinou. Hledání 
identity se zdá na první pohled jako „rutinní“ záležitost, ale autorka přesně zachycuje 
skutečnost, že každý člověk je jiný, každý je neopakovatelný. A v tom je síla, pro 
kterou:    
 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji) 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Předložený projekt „OPUSTIT“ má do vínku velký vypravěčský a imaginační talent 
autorky. Hlavní myšlenka je originální tím, jak na propracovaném obrazovém 
materiálu pracuje s archetypy a dává jim nový, výrazně lidský rozměr. Využívá 
jasnou řeč, které rozumí každý. Každý se ve svém životě setkal se situacemi, do 
kterých nám dává nahlédnout. To, že v celkovém vyznění a ve výsledku dává všem 
těmto obrazům nový smysl, je vklad autorky do diskuse o člověčenství. Náhled do 
duše protagonistky i do toho, jak vyznívají situace, nám dává možnost podívat se na 
svět z úhlu, který jsme třeba doposud nikdy neviděli.  
Děj je srozumitelný ve chvíli, kdy je odvyprávěn všecek. Jeho fragmenty samy o sobě 
působí skoro až naivně, ale teprve dokončením příběhu se dostáváme do světa 
autorčiny imaginace. Vzhledem k tomu, že autorka využívá archetypy, jsou 
charaktery postav jasně dány a jsou dobře srozumitelné každému člověku.  
Všechno, co nám chce autorka svým příběhem sdělit, by se dalo vyjádřit třeba jen 
několika slovy. Pak by to byla filozofická úvaha o lidském životě, o hledání sama 
sebe v tom, co nás obklopuje. Ale autorka rozpracovala základní lidské příběhy, které 
se opakují po mnoho generací, do fascinujícího vyprávění, kterým dokáže vtáhnout 
diváka do sice svého světa, ale přitom světa každému tak důvěrně známého. Proto 
také projekt navozuje očistnou atmosféru, konečné pozitivní řešení. 
Vizuální stránku tohoto animovaného – no animovaného v kombinaci s živou 
herečkou – autorka jasně popsala. Bude kombinovat nejen různá prostředí ale také 
nečekané vizuální prostředky při vyjadřování pocitů. Je až s podivem, jak autorka 
dokáže byť slovem, přesto precizně vyjádřit to, co bude tvořit hlavní obrazovou 
stránku jejího projektu.  
Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy.   
 

 

 

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

Projektu dominuje autorka námětu, výtvarné stránky animovaného filmu i režie –  
Daria Kashcheeva. Je to mladá autorka, ale její pojetí animovaného filmu si získalo 
mnoho příznivců už od prvních školních prací na FAMU. Dramaturgyní předloženého 
projektu je Lucia Kajánková. MAUR film jako producent, zabývající se animovanou 
tvorbou, je velkým přínosem pro začínající talentovanou autorku.  
Toto složení tvůrčího týmu, do kterého logicky patří i producent, je zárukou, že nejen 
projekt dokončí v dané vysoké kvalitě, ale že bude s filmem pracovat dál.  
 
 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Téma obsažené v předloženém projektu je natolik nadčasové, že má význam nejen 
dnes, ale bude významné i v další dekádě (přinejmenším). A všechna takováto 
témata jsou důležitá jak pro českou, tak pro evropskou kinematografii.  

Svou univerzálností nahlíženého problému dokáže projekt ve svém výsledku oslovit 
velkou část publika nejen u nás, ale minimálně v Evropě zcela jistě. 

 
 

 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné.  Projekt je s ohledem na 
rozpočet realizovatelný. Předkladatel je odborník na animovanou tvorbu, proto je 
schopen tento projekt odevzdat v závěrečné fázi v takové podobě, jaká odpovídá 
standardům SFK.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Odejít 

Evidenční číslo projektu 3138/2019 

Název žadatele Maur Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Odejít 

Číslo výzvy 2019 – 1 – 3 - 11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Čabrádek 

Datum vyhotovení 28. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Není pochybností, že vývoj krátkého animovaného filmu Odejít patří mezi kulturně 
náročné kinematografické projekty s uměleckými a festivalovými ambicemi. 
Patnáctiminutový film kazašské studentky FAMU je jejím magisterským 
absolventským filmem formálně využívajícím metod animace objektu, pixilace, 
loutkové animace a živé herecké akce. Navazuje na předchozí úspěšný projekt této 
autorky Dcera, loutkový film, který se setkal s velkým mezinárodním zájmem. 
 
Autorka Daria Kashcheeva v explikaci neklade příběh na první místo, má o něm  
dosud spíše pochybnosti. Vnitřní duševní stavy ženy prožívající život se zjitřenou 
sexualitou, různými zkušenostmi i stavy mysli má scenáristka a režisérka někdy 
problém popsat slovy  i to, co si dala za úkol prezentovat originální výtvarnou 
prezentací a formou.  
V dramaturgické explikaci si i Lucia Kajáková uvědomuje, že taková to sofistikovaná 
výpověď má svá rizika, dramaturgyně sama také někdy používá podle mého soudu 
poněkud nesrozumitelné výrazy a popisy jako elipsy, těžší emoce, zkratky…  
Autorka DK  odmítá pojem experiment. Lze souhlasit, že film to bude rozhodně 
originální, autorský a vyjímečný, ale trochu otázkou je dramaturgyní přidaný 
přívlastek: vynikající příslib. 
 
Festivalový zájem jistě bude. Jiná věc je asi koprodukce, když jde o takto nekomerční 
projekt. Producentský tým zatím nic takového konkrétně nemá a zřejmě spoléhá, že 
by ji získal při účasti na festivalech, se kterými počítá v rozpočtu. 
 
Zatím tedy producentská firma počítá s fondovou podporou (ze 70 procent). Další 
podíl by pak měla mít i FAMU. Spojení zkušeností zavedené producentské firmy 
s filmařským mládím a školou je jistě pragmatické a nelze se divit. 
 
Nejsem velký příznivec myšlenek o důležitosti prezentací a cen na festivalech, 
zvláště, když je to za okolností, že grantový požadavek na 15 minutový film je 
podobné výše, co na celovečerní výpravnou pohádku či hodnotný šedesátiminutový 
projekt animačních minifilmů (čímž vlastně stejného producenta také velmi oceňuji). 
Srovnávat je samozřejmě ošidné, ale přesto lze. 
 
Požadavek na Odejít je přesto podle mého názoru v solidních číslech a proto: 
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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) 

Projednávaný projekt dává vzpomenout na tvorbu Jana Švankmajera, jehož 
surrealistická poetika mně přijde blízká té Darii Kashcheevy. Stěžejním faktorem u 
Darii K. je fenomén ženství. Vychází zřejmě z prožitků svých vlastních či svého okolí. 
Situace, které ve filmu, motivy a jejich ztvárnění jsou výsledkem důkladných 
introspekcí a producent si je vědom, proč považuje za tak důležitý teaser, který by 
měl hodně napovědět. 
 
Z explikace budu citovat samotnou autorku a snad ani nemusím uvádět, jaký mám 
důvod: „…během vývoje chci hledat jednoduchou, věrohodnou, ale i překvapující 
příběhovou linii, která by spojila celý film…“  
Podtržení jednoho ze slov je autentické. Jinak asi i důkaz, že scenáristka a režisérka 
ve všem úplně jasno zcela tak nemá. Ale budiž, jde o fázi vývoje. 
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U příběhu, kde jsou dvě postavy – Ona a On, může jít jen o komorní drama. Svým 
způsobem tam také je, tajemné a zvláštní. O výtvarném pojetí už bylo psáno, snad 
jen animace vyšívání nebyla jmenována.  
Faktem je, že dosavadní verze příběhu má dobrý dramaturgický oblouk. 
Důraz je kladen i na výběr vhodných lokací, hlavně oněch otevřených prostorů. 
Autorka, pro kterou jsou důležité emoce, si uvědomuje potřebu živých herců, jak 
budou fungovat některé zamýšlené metafory a ony „elipsy“ a další formální 
prostředky bude možná v některých případech ověřit právě v teaseru. 
 
Formální prostředky jsou jistě důležité, ale příběh by neměl být upozaděn. Může být 
nositelem určitých tajemství, kdyby ale byl natolik zakódovaný až nečitelný, to už by 
bylo riziko, na které by mohl film fatálně doplatit. Pak by se asi jednalo o nepodařený 
experiment. 
 
Smyslem Fondu by mělo být podporovat umělecké, originální a novátorské projekty a 
tento smysl v případě titulu Odejít je myslím naplněn. 
 
 
 
 

 

 

−  

 

 

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

Dosavadní činnost a výsledky Maur Filmu producenta Martina Vadase jsou 
dokladem znalosti problematiky i profesionálních zkušeností. Fakt, že dává 
příležitost mladé absolventce FAMU jako své spolupracovnici je bezesporu 
pozitivní. 

−  
Zřejmě i nadále se bude producentská firma ucházet o spolupráci s Fondem, 
protože řada jejích projektů je nekomerční povahy a nesporným kulturním 
přínosem. Představuje pro animovaný film budoucnost a dobrou vizi v období 
nástupu nových a měnících se technologií. 

−  
Kazašská studentka FAMU je výrazným talentem, sympatická svým zápalem a 
nasazením. Nicméně průkazné důkazy o míře zhodnocení svého talentu má 
zřejmě ještě před sebou. 

−  
−  

 

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

Téma bych nepovažoval až tak za vyjimečné. Tím je spíše způsob jeho uchopení. 
Patří mezi hledání nových cest a to nalézá ve světě na festivalech pořád určitou 
pozornost.  
Do značné míry je to ale záležitost asi natolik artistní, že její širší adresnost nelze 
očekávat. 

−  
−  

−  

−  

−  

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

znaků) 

Vědomí autorky, dramaturgyně i realizačního týmu, že proces vývoje zdaleka není 
u konce je z materiálu patrný a čitelný, a dělá velmi dobrý dojem. 
Podle mého názoru je otázkou, zda účast na řadě workshopů, festivalů, apod. 
může být celému procesu faktickým přínosem.  Možná spíše pohltí prostředky 
potřebné na jiné účely. 
O zájmu zahraničních producentů bych nepochyboval, avšak ne v rovině 
koprodukční – v té bych byl větším skeptikem.  

−  
 

Žadatelé jsou schopni takovýto  projekt zrealizovat. 

−  

−  

−  

−  
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Ekonomická expertní analýza 

 
Název projektu Autobus 

Evidenční číslo projektu 3149/2019 

Název žadatele Kouzelná animace 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Žofia Bosáková 

Datum vyhotovení 30.7. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

 
Autobus je projekt s dôkladne predstaveným nápadom, ktorý má byť vo fáze kompletného vývoja rozvíjaný. 
Podľa predložených materiálov ide o kvalitne pripravený projekt s veľkou pravdepodobnosťou naplnenia 
tvorivo-realizačných ambícií, ktoré prekračujú lokálne hranice. Drobným formálnym nezrovnalostiam sa 
venujem v príslušných hodnotiacich kritériách. 

 
 
 
Doporučujem podporiť v plnej výške. 
 

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) 

Žiadosť projektu Autobus je vypracovaná dôkladne z formálneho aj obsahového hľadiska. Jej súčasťou sú 
všetky požadované prílohy, explikácie, precízny treatment, licenčné zmluvy. Drobná diskrepancia je medzi 
sumou, ktorú uvádza žiadateľ ako vlastný finančný vklad - 90 000 CZK a potvrdenie z príslušného účtu je 
vo výške 85 000 CZK. Z prílohy B_12c som nevedela vyčítať potvrdenie o pridelení štipendia.  
Prílohy ako celok umožňujú získať podrobnú predstavu o nasledujúcej fáze vývoja s jasne definovanými 
výstupmi projektu, tvorivými aj finančnými cieľmi v celom jeho priebehu. 

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

Rozpočet projektu je adekvátne nakalkulovaný vzhľadom k zamýšľaným cieľom, naplánovaným aktivitám a 
esteticko-technologickej podobe diela.  
Finančný plán vychádza z 3 zdrojov - podanej žiadosti o dotáciu zo SFK (48%), vlastného finančného a 
vecného plnenia (40%) a podpory z FILM Festival Zlín na absolvovanie vývoja charakterov a koncept artu 
projektu. Vo finančnom pláne absentujú prostriedky spomínané v producentskej explikácii, ktoré sa budú 
žiadať v roku 2020 z Nadačného fondu FILMTALENT Zlín (str.6). Bolo by žiaduce na prezentácií vysvetliť, 
aký vplyv bude mať prípadné získanie podpory na celkový rozpočet. 

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

Predstavená realizačná stratégia smeruje k úspešnému ukončeniu vývoja a postupu do (pre)produkcie 
Autobusu. Časový harmonogram, účasť (uplynulá aj plánovaná) na etablovaných európskych a domácich 
fórach, vhodne zvolená a zacielená marketingová a distribučná stratégia vytvárajú všetky predpoklady na 
vznik diela s potenciálom medzinárodnej koprodukcie a festivalovej účasti. 
 
 
 
 
 

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

Profesionálne skúsenosti žiadateľa v animovanej výrobe, úspešná cirkulácia predchádzajúceho autorkinho 
diela na festivaloch a tvorivý tím poskytujú stabilné produkčné zázemie. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Autobus 

Evidenční číslo projektu 3149/2019 

Název žadatele Kouzelná animace 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 6. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Vyvíjený krátký film je vizuálně nápaditým fantazijním ztvárněním jednoduché situace. Námět rozvíjející 

lačné fantazie postarších seladonů při cestě autobusem však přistupuje k reprezentaci (především 

ženského) těla zastaralým způsobem. Jeho perspektiva a myšlenkový půdorys jsou v konvencích 

konzervativního vnímání filmového zobrazování hluboce ve 20. století a námět je také ofenzivní především 

vůči ženám. Po producentské stránce je projekt výborně připravený, rozpočet je úsporný, plán vývoje 

zevrubný a realizovatelný, podrobně je promyšlena i distribuční a marketingová strategie, tým se chystá na 

několik vývojových workshopů a harmonogram vývoje je odpovídající. Tvůrčí tým je silný ve všech profesích 

a autorkou je vynikající výtvarnice, jejíž studentské filmy byly úspěšně uváděny ve světě. S ohledem na 

námět a stávající způsob práce s ním však projekt k podpoře nemohu doporučit. 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Na předloženém projektu oceňuji fantazijnost, hravou práci s artefakty, které se tvarově proměňují a 

asociativně jsou tak rozvíjeny. Myslím, že vztažení se k tématu, resp. myšlence díla, je otázkou zcela jiných 

ideologických rámců než ne/puritánství: Námět pracující s lacinou lascivitou ztvárňující ženy jako objekty 

lačných pohledů (zde stárnoucích seladonů) je z mého pohledu perspektiva ponižující ženy, protože 

redukující je (resp. některé části jejich těla, zde nejvíc prsa) na objekt mužského pohledu. V námětu je 

určitá snaha o vyvážení tím, že ve vedlejším autobuse řidička obdivně kouká na hokejisty (čili námět 

neponižuje pouze ženy). I když fantazijní a hravá práce s motivy vnáší do díla přirozenou nadsázku, 

v záměru, jak je teď formulovaný, není vztažení se k oné „laciné lascivitě“ nijak problematizováno či 

ironizováno. Takovýto způsob práce (bez problematizace či ironizace či kritického přemýšlení) s tímto 

typem námětu je zakotvený v nesmírně zastaralém myšlenkovém půdorysu a odkazuje k podobě filmu, 

která byla v posledních 40 letech mnohokrát kriticky rozebírána z různých perspektiv. V dějinách 

kinematografie byly (i jsou) ženy takovýmto objektem primárně mužských pohledů desítky let a různé 

kritické náhledy, především filmové teorie od 70. let 20. století kriticky analyzovaly tyto konvence. Desítky 

let po těchto analýzách a (alespoň dílčí) proměně kinematografie, včetně třeba studiové hollywoodské 

produkce, je pro mě, jako tvůrkyni, filmovou teoretičku i ženu krajně obtížné ztotožnit se s tvůrčím záměrem, 

který uvažování o zobrazování žen vrací bezmála padesát let do minulosti. Tento pohled je samozřejmě 

subjektivní a vymezuje se vůči námětu a perspektivě, nikoliv vůči tvůrčímu zpracování. Autorka 

obdivuhodně pracuje s asociativním a výtvarným rozvíjením obrazů. Osobně bych si přála vidět její další 

film a pokládám ji za jednu z nejvýraznějších osobností mezi nejmladšími animátory, avšak s popsaným 

způsobem práce s tímto námětem se osobně bohužel nemohu ztotožnit. 

 

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

 

Autorka Eliška Chytková je výjimečná výtvarnice, její filmy byly již během studií úspěšně uváděné i na 

nejprestižnějších přehlídkách, a celkově na projektu pracuje vynikající tým – producent i dramaturg jsou oba 

zkušení tvůrci. Především kvůli personálnímu obsazení a osobnosti autorky, kterou pokládám v nejmladší 

generaci českého animovaného filmu za výraznou tvůrkyni, je mi upřímně líto, že předložený projekt 

nemohu z důvodu námětu podpořit. 

 

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

 
Vzhledem k námětu, který se nesmírně zastaralým způsobem vztahuje k reprezentaci lidského těla, nevidím v 

projektu přínos pro domácí ani evropskou kinematografii, naopak, vnímám tento způsob zobrazování jako 
zpátečnický, ve své podstatě nemoderní a svým poselstvím poškozující vnímání žen (námět by se mi jevil 
nepřijatelný, i kdyby takovýmto způsobem zobrazoval mužské tělo a kdyby v autobuse místo prsou tančily 
penisy). Jakkoliv originální je tvůrčí styl a přístup autorky, a věřím, že její ztvárnění by určitě vytvořilo krásný 
a hravý animovaný film, v tomto případě se nemohu ztotožnit s námětem.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Žádost byla vypracována kompletně a informace v ní jsou srozumitelné a konzistentní. Producent má 

s podobnými projekty zkušenost a vývoj by jistě kvalitně zrealizoval. Rozpočet je úsporně a zodpovědně 

sestavený a je spíše skromný, jak v položkách honorářů, tak služeb. Tým se bude účastnit 6 vývojových 

workshopů, na nichž má již zajištěnou účast. Producent má výborně připravený časový harmonogram i 

jednotlivé kroky během fáze vývoje. Promyšlenou má i marketingovou a distribuční strategii – u 

internetové distribuce by bylo vodné upřesnit, jaké VOD platformy má na mysli. Producent je aktivní 

v oblasti prezentace animovaného filmu v ČR i zahraničí a je zárukou kvalitní realizace vývoje a přípravy 

na výrobu.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu AUTOBUS 

Evidenční číslo projektu 3149/2019 

Název žadatele Kouzelná animace, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj krátkometrážního animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. ANTONÍN KOPŘIVA 

Datum vyhotovení 11.08.- 15.08.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„AUTOBUS“ - PŘEDKLÁDÁ: Kouzelná animace, s.r.o., PETR BABINEC  (výzva č. 2019-1-3-11) 
 
Je potěšující, když tradici české animované tvorby pozvedá nová generace mladých, talentovaných tvůrců. O to 
více pak, když přijdou s projektem, který pohladí. S radostí jsem přečetl synopsi, treatment s vizuálem a explikace 
tvůrců krátkého animovaného filmu „AUTOBUS“, který žánrově navazuje na studentskou tvorbu talentované 
scenáristky a výtvarnice Elišky Chytkové. Její filmografie je zatím skoupá, přesto nejednou oceněná pro svůj půvab 
na řadě domácích i zahraničních festivalů. „AUTOBUS“ je jejím původním autorským projektem. Uvádí nás 
poeticky hravě i dramaturgicky a výtvarně odvážným stylem do humorně sexisticky laděného komiksu, grotesky 
na téma dvou vilných staříků kochajících se během drncavé jízdy linkovým autobusem pohupujícími se vnadami 
přistupujících pasažerek a v duchu se tak vracejí do vzpomínek „bohatýrského“ mládí. Nechápou přitom mladíka 
zahleděného do mobilu, že si podívanou a fantazii s ní spojenou nechává ujít a raději kouká do displaye. Jak sama 
autorka zmiňuje ve své explikaci: „Film Autobus je komedií, která je určena pro všechny, kteří rádi pozorují. Pro ty, 
kteří mají fantazii, a rádi jí dopřejí trochu svobody. Ona se ale svobodná fantazie umí velice snadno utrhnout  
z řetězu, a to je pak teprve podívaná…“ A tak se také stane. Rozverní staříci jsou nakonec z další jízdy vykázáni na 
zastávce. Autorka však příběh vtipně „genderově“ vyvažuje: „Nejsou to samozřejmě jen muži, kteří zírají. Nejednou 
je náš autobus na dálnici divoce předjížděn dálkovým spojem, plným hokejové reprezentace, řízený zrůžovělou paní 
řidičkou. Co se jí asi honí hlavou, když veze tak maskulinní náklad? A dočká se i v realitě toho, co si vysnila? Dočká, 
a hned na nejbližším odpočívadle…“ Nakonec ani mladík, zajímající se jen o svůj telefon díky rozverným staříkům 
nepřijde zkrátka, dojde „prozření“ a na konci příběhu nalézá pro něj nový, nedigitální život z masa a kostí…  
Groteskně fantazijní příběh plný zvratů působí přirozeně a vzbuzuje touhu do jeho myšlenkové struktury 
proniknout hlouběji. To je důležité pro  budoucí film a jeho vyznění, chcete-li poselství, které nabízí vtipný náhled 
na otázku sociálního pohledu, přiznanou sexualitu a přetočení genderového stereotypu maskulinního voyeurismu. 
Přímočarý děj krátkého animovaného, kresleného filmu je primárně určen dospělému divákovi CS 15+ a věřím, že 
má potenciál i v kategorii festivalových filmů v kontextu dřívějších počinů autorky. 
 
Zmínil jsem již mladou, talentovanou autorku, scenáristku, režisérku a výtvarnici Elišku Chytkovou a doplním  
o další zatím známe členy tvůrčího týmu: dramaturga Libora Nemeškala a poroducenta Petra Babince, který  
je současně předkladatelem žádosti za společnost Kouzelná animace, s.r.o.  
 
Animační technologie zvolená pro realizaci filmu je specifikována technikou 2D digitální kreslené animace 
(předpokládám Cut Out) vytvářené v počítači, zatím co pozadí příběhu má být vytvořeno nedigitálně, pastelkovou 
kresbou na papír. Kombinace výtvarných prvků digitální a autentické kresby je netradiční a měla by tak dílko odlišit 
od běžné produkce. Technologii animace není přesněji specifikována, předpokládám že bude aplikována Toon 
Boom Harmony, která byla použita například při animaci seriálu Simpsonovi nebo seriálu a filmů o houbě 
SpongeBob či filmu My Litlle Pony. Dá se tedy očekávat vznik poetické animované grotesky na vysoké úrovni, která 
zaujme nejen českého dospělého diváka, ale potažmo i festivalovou odbornou veřejnost.  
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Producentský záměr Petra Babince vychází z předpokladu, že „AUTOBUS“ naváže na úspěchy oceňovaných filmů 
autorky „O šunce“ (2013) nebo „Jak vzniklo pivo“ (2015) a stane se vítaným předfilmem celovečerních filmů 
popřípadě žánrových festivalů. Marketingová a distribuční strategie vychází ze stejného předpokladu, chce využít 
získaných kontaktů a již zavedených postupů, tj. využití možnosti servisu Českého filmového centra a webových 
platforem Withoutabox, FilmFreeway a IMDB Pro, s vizí o zapojení do kolekcí krátkometrážních filmů Czech Short 
Films, iShorts, Animáčky, New Talents apod. plus zmíněné nasazení do sítě kin jako dohodnutý předfilm. Současně 
je uvažováno o prodeji práv vybraným mezinárodním distribučním společnostem s nimiž má producent předchozí 
zkušenost, například o EYZ Media, New Europe Film Sales, Acme Filmworks, Shorts International, aj. Počítá  
i s následnou internetovou distribuci na VOD platformách, což kvituji. 
 
Projekt byl ve své přípravné fázi několikrát prezentován české i zahraniční odborné veřejnosti. Výčet trhů, 
seminářů, odborných akcí a workshopů je uveden v tabulkách producentské explikace. Přípravná fáze projektu 
vyvrcholila v červnu 2019 prezentací na mezinárodní trhu MIFA v Annecy a podáním žádosti o vývoj na Státní fond 
kinematografie. Další bohatá účast na workshopech a pitchingových fórech je plánována i během vývoje, zejména: 
Euro Connection, CEE Animation Forum, FILMTALENT Zlín, MIFA. Fáze vývoje projektu bude zakončena v polovině 
června 2020 právě po prezentaci na mezinárodní trhu MIFA v Annecy. 
   
Závěrem. Animovaný kreslený film 2D „AUTOBUS“ svým záměrem a výtvarným pojetím dle vyjádření žadatele 
aspiruje na kulturně náročné kinematografické dílo, o čemž nejsem osobně přesvědčen. Přesto doporučuji, aby 
byl projekt podpořen a realizován. 
 
POZITIVA: 

- původní český krátkometrážní film, 2D animovaná groteska pro dospělé 
- humorné téma o dvou stařících prezentujících sexuální fantazii jako omlazovací kůru 
- úsměvný příběh nepostrádá přiměřené napětí a má nespornou přidanou výtvarnou hodnotu 
- potenciál festivalového uvedení a zaujetí u odborné veřejnosti 
- potenciál divácké úspěšnosti u CS 15+ jako předfilm celoveční kinodistribuce 
- nízká nákladovost projektu 
- výrazná účast na workshopech a koprodukčních trzích 

Negativa:  
- nízké finanční zajištění 
- jiná negativa nevidím 

 
Závěr: PŘEJI MLADÉMU TVŮRČÍMU TÝMU, ABY USPĚL A ROZVÍJEL PROJEKT DÁL. DOPORUČUJI SE SYMPATIEMI! 
 

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) 

Proveďte analýzu, při které přihlédnete k originalitě a společenské hodnotě námětu. Zohledněte typ projektu (animovaný, dokumentární, 
hraný).Analyzujte téma, způsob vyprávění, žánr a styl. 
 
Projekt si klade ambice na vznik kulturně náročného kinematografického díla, což považuji za nadhodnocené. Jde 
o krátkometrážní animovaný kreslený film ve formátu 2D na humorné téma o dvou stařících prezentujících 
sexuální fantazii jako omlazovací kůru Děj je zpracován svižně, mile a nepostrádá potřebnou míru napětí a zvratů 
s ohledem na diváka CS 15+. Výtvarné pojetí naznačene v předložených teaserech a ilustrovaných explikacích  
je nad očekávaní zajímavé, konvenuje se způsobem sdělení a nově rozvíjí tradici českého animovaného filmu 
moderním viděním. Předpokládám vznik milého, festivalově a divácky úspěšného krátkého kresleného filmu, 
který pobaví. 

a. ústřední myšlenka námětu je nosná, nadčasová a není omezena kulturně společenskými hranicemi  
b. děj filmu je vystavěn dobře nechybí prvek napětí ani happyend s ponaučením. Výtvarné pojetí, dotažená 

žánrovost a forma realizace jsou propracované. 
c. charaktery hlavních i vedlejších postaviček jsou vypracovány pečlivě s poteciálem identifikace diváka 
d. projekt evidentně působí dojmem zaintresovaného osobního přístupu autorky k tématu  
e. příběh předpokládá vyprávění stylizovanými vyjadřovacími prostředky obrazové zkratky a karikaturní 

pointy jak již ke kreslenému filmu patří, včetně předpokládaných animačních  efektů 
f. vizuální pojetí kresleného filmu je výtvarně na poměrně vysoké úrovni 
g. projekt si klade ambice na kritéria „kulturně náročného projektu“ (?) 

 
Způsob animace a formát jsou specifikovány jako 2D bez užité technologie, jejíž užití se promítne do realizační 
náročnosti díla, potažmo rozpočtu. Předpokládám využití technologie Toon Boom Harmony. 

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

a. Je složení tvůrčího týmu dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu? URČITĚ ANO. 
b. Všímejte si nejen „jmen“, ale i skutečného vkladu těchto tvůrců do projektu, jak jej lze vyvodit z explikací. 

 
KREDIT ŽADATELE – TVŮRCŮ – ZDROJ CITACÍ: CV, CSFD.cz, FDb.cz, ČT.cz, OSOBNĚ JSEM NEMĚL TU ČEST.. 
 
Eliška Chytková – námět, scenář, výtvarnice a režisérka: 
 
Eliška Chytková (03. 12.1988), absolvovala a od roku 2015 vyučuje předmět Animace na Creative Hill College 
(Střední škola filmová, Zlín). Její animované filmy obdržely mnoho prestižních mezinárodních ocenění, mezi něž 
patří například nominace na cenu Cinéfondation (Cannes), nominace na Best Student Graduate Film (Annecy), 
ocenění New Europe Film Award či nominace na cenu CILECT apod. Eliščiny autorské filmy se vyznačují osobitým 
výtvarným pojetím, hravostí a oscilací na hranici reálného a snového světa. Výrazný výtvarný rukopis autorky  
se objevuje také v zakázkové tvorbě, ať již ve znělkách a jinglech Zlín Film Festivalu (ročníky 2017-2019)  
či v pořadech ČT:D (Čtení do ouška, Pohádky krále Jiřího…), tak v reklamních a propagačních filmech. Mimo  
to působí Eliška Chytková jako výtvarnice knižních titulů, mezi nimiž nalezneme například dětské publikace 
Tajemství Libosadu (Petr Hudec), Slizký případ (Jana Janíková) či cestovatelské biografie Miroslava Stingla  
či Miroslava Zikmunda. 
 
Zdroj: CV a https://www.csfd.cz/tvurce/93638-eliska-chytkova/zajimavosti/ plus https://vimeo.com/chytkova  
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Libor Nemeškal – dramaturg: 
 
doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D. (*1986) je český střihač, kreativní producent a pedagog. Absolvoval studium na 
UK v Praze (filmová historie a estetika) a FMK UTB ve Zlíně (střihová skladba). Od roku 2003 se zabývá zakázkovým 
střihem a produkcí audiovizuálních děl rozmanitých žánrů i formátů, za která obdržel mnoho prestižních 
mezinárodních ocenění. Od roku 2010 vede semináře střihové skladby na FMK UTB ve Zlíně, případně hostuje  
na zahraničních univerzitách. V letech 2015 až 2016 působil na Chapman University v Kalifornii jako stipendista 
Fulbright-Masarykova programu a pracoval jako asistent střihu a postprodukce ve filmových studiích v Los 
Angeles. Kmenově pracuje jako kreativní producent a střihač studia Kouzelná animace, je českým ambasadorem 
European Animation Awards (EAA), zakládajícím členem prezídia Rady animovaného filmu (RAF), aktivním 
členem odborných porot a oborových asociací (AFS, ASAF, ACA) a interním akademikem na FMK UTB ve Zlíně. 
 
Obsáhlá filmografie viz CV a https://www.csfd.cz/tvurce/137458-libor-nemeskal/   
 
Petr Babinec – producent a žadatel: 
 
Petr Babinec (*1985) je spoluzakladatelem zlínského studia Kouzelná animace, s.r.o., které se od roku 2011 
věnuje převážně trikovým a animovaným dílům. Za své režijní počiny obdržel Petr mimo jiné ocenění Nejlepší 
český krátký film (Hříbek) či hned několik cen v rámci Noci filmových nadějí (El Manes, Free Fall, Veverka). Jeho 
animovaný videoklip pro slovenskou skupinu Iné Kafe obdržel hlavní cenu v kategorii Young Creative soutěže ADC 
Awards. Jako producent vytvořil množství reklamních titulů a kampaní, mezi dlouhodobé klienty patří mimo jiné 
společnosti DATART, Hamé či ETA. Z posledních realizovaných projektů je možné uvést například spolupráci  
na celovečerním animovaném filmu Fritzi: A Revolutionary Tale (production manager), televizním speciálu Mimi 
a Líza: Christmas Lights Mystery (production manager) či celovečerním kombinovaném filmu Zloděj otázek 
(vedoucí postprodukce). Se studiem Kouzelná animace je Petr aktivním členem Asociace animovaného filmu 
(ASAF), je vedoucím skupiny Audiovize v rámci Zlínského kreativního klastru, členem Asociace režisérů, scenáristů 
a dramaturgů (ARAS) a externím pedagogem na FMK UTB ve Zlíně. 
 
Zdroj: CV a https://www.csfd.cz/tvurce/60862-petr-babinec/  
 
Kredit začínající aztorky, dramaturga i producenta je vysoký, zkušenosti přes relativní mládí více než odpovídající. 
Soulad tvůrčího týmu s tématem považuji za velmi dobrý. S podporou SFK souhlasím a doporučuji. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? ČESKOU ANO, EVROPSKOU SNAD.  
- Jedná se o dobře uchopené pojetí krátkého animovaného filmu v kreativní i technologické rovině. 

Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? ASPIRUJE NA PŘESAH. 
- Animovaná filmová groteska v nadsázce popisuje přiznanou sexualitu a přetočení genderového 

stereotypu maskulinního voyeurismu. 
Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? ANO, AMBICE MÁ. 

- Příběh obsahově, výtvarně i poselstvím navazuje na tradice české animované tvorby a rozvíjí je. 
- Přijetí u zahraniční „genderově vyvážené“ až korektně bezpohlavní veřejnosti vnímám jako nesnadné. 

 

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

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? ANO. 
b. Neobsahují rozpory či protichůdné informace? NE. 
c. Umožňují správně posoudit žádost? ANO. 
d. Je daný projekt realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii? ANO. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? JE SPÍŠ PODHODNOCENÝ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? URČITĚ ANO. 
g. Zohledněte dosavadní činnost, úspěchy a ocenění žadatele a zhodnoťte, jestli je žadatel vůbec schopen 

takový projekt zrealizovat. ANO JE – VIZ ČLÁNEK 2. TÉTO ANALÝZY. 
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Z formálního hlediska nemám s žádostí o podporu problém, v žádosti ani jejích přílohách nic zásadního nechybí. 
Autorská, dramaturgická, režijní i producentská explikace jsou promyšlené, nechybí výrazná účast na 
workshopech a na koprodukčních trzích. Rámcová představa profinancování projektu, potenciálních domácích  
či zahraničních koprodukčních partnerů je zatím omezena na stipendium Film Festival Zlín ANOMALIA a podporu 
SFK, plus vlastní zdroje. Součástí příloh jsou Smlouva o vytvoření díla včetně licenčního ujednání o užití práv  
s autorkou, prohlášení o vkladu producenta a příslib ANOMALIA, chybí smlouva na dramaturgii díla. Ostatní 
přílohy žádosti: CV zainteresovaných jsou relativně podrobné, něco lze dohledat na internetu.  
 
Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově, v rozpočtu se nacházejí součtové nesrovnalosti. Režijní 
náklady a production fee obojí do výše max 7 % jsou vyčísleny ve výši 15 000  a 10 000 Kč, tj. 5,66% a 3,51%.  
K jednotlivým položkám rozpočtu a jejich nákladovosti nemám zásadní výhradu, položky rozpočtu se pohybují 
pod průměrem obvyklých cen i co se týče honorářů za literární přípravu. 
 
Profinancování vývoje v ceně 310 000 Kč je bez udělení dotace SFK je zajištěno zatím z 52,26%, tj. 162 000 Kč  
ze soukromých zdrojů (90 000 Kč finanční vklad producenta, 31 000 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 
41 000 Kč Film Festival Zlín), dalších 47,74%, tj. 148 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (148 000 Kč požadovaná 
dotace SFK). Z celkem potřebné částky 310 000Kč na vývoj projektu činí dotace SFK 47,74%, celkové procento 
veřejné podpory pak rovněž 47,74%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou specifikovány, v žádosti není uvedena 
celková cena „vývoj + výroba“. Rozpočet nákladů na celkovou výrobu v ceně bez vývoje tedy nelze určit, přílohy 
žádosti informaci nákladů na výrobu filmu chybí. Vícezdrojové financování, ať už domácí či zahraniční 
koprodukční partneři bude odvislé od dalších jednání. 
 
Z předložených podkladů námětu, rozpočtu a explikace ve fázi literární přípravy a vývoje díla, v níž 
se projekt nachází, vyplývá, že: 
- se jedná o český filmový projekt cca 7 minutového, animovaného filmu 2D Cut Out + dokreslené pozadí 
- se jedná o původní autorský námět, scénář a výtvarné řešení v režii Elišky Chytkové 
 
Harmonogram prací: 
Smluvní zajištění: Smlouva o vytvoření díla vč. licencečního ujednání s autorkou ze dne 4.3.2019, Čestné 
prohlášení o finančním plnění producenta Petra Babince (výpis z účtu) ze dne 27.6.2019 
  
Vývoj: 17.09.2018 – 19.06.2020 
- přípravné práce: 17.09.2018 – 27.06.2019 
- zahájení prací na vývoji: 28.06.2019 
- literární příprava (aktuálně běží), vývoj 17.09.2018 – 19.06.2020 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: 28.06.2019 – 19.06.2020 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez spocifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 19.06.2020 (pouze vývoj) 
- premiéra: nestanoveno 
 
Uvedená data, považuji za věcně realizovatelná. Pravděpodobnost uskutečnění celého projektu vnímám jako 
vysoce reálnou. Bude-li projekt podpořen, věřím, že získáme úplnější vhled na organizační a finanční zajištění 
projektu i na jednotlivé fáze výroby a postprodukce včetně termínu premiéry. 
 
Potenciál díla „AUTOBUS“ je cílen na dospělého českého, případně zahraničního diváka CS 15+. 
Přeji autorce i základnímu týmu, aby literární přípravy a vývoj díla dospěly zdárného konce. 

  
V Praze, 11.08. - 15.08. 2019, Antonín Kopřiva v.r. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Barvy 

Evidenční číslo projektu 3163/2019 

Název žadatele Krutart s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu  

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 18.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Dobře připravená žádost se týká podpory vývoje středometrážního (25 min.) animovaného autorského 

(Martina Živockého) filmu Barvy.  

 

Rozpočet na fázi vývoje činí 718 000 Kč (detaily viz níže), je žádáno o podporu Fondu ve výši 373 000 Kč. 

 

Interval fáze vývoje je dle Harmonogramu i Žádosti dostatečný: 1.9.2020 až 1.12.2020. 

 

Podklady a přílohy jsou kompletní, na základě žádosti lze udělení podpory doporučit, možná s drobnou 

redukcí. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Celkové náklady projektu jsou v případě realizace odhadovány na 4 800 000 Kč. Částku však může  

ovlivnit řada okolností. 

 

O zvolené animační technologii lze z podkladů vyčíst rozhodnutí o 3D animaci (open-source  

software Blender 3D s použitím Adobe Creative Suite), což jsou pro posouzení kalkulace (vývoje i  

vlastní výroby) stěžejní informace. Proto je třeba žádost zatím nahlížet v tomto technologickém rámci.  

I v přiloženém treatmentu stojí výstižně o fázi vývoje „ujasnění technologického postupu by mělo  

rovněž umožnit lepší představu o tom, jak početný tým bude film vyrábět“. 
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Ve formuláři  Žádosti je zaškrtnuto „ne“ v kolonce „Projekt bude realizován se zahraniční účastí“,  

ačkoli v Producentské explikaci (podpořené konstrukcí rozpočtu fáze vývoje) se píše o hledání  

koprodukčních partnerů a mnoha s tím souvisejících cestách. 

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

Nejvyšší (a četné další) položky rozpočtu (02-16, 02-17, ale i 02-07, 02-08 a další) se týkají výroby  

testu/ukázky a cest na trhy a workshopy (pol. 02-26, 02-27, 02-29). Žadatel se neubránil zbytečného  

souběhu pol. 02-01 Producent a pol. 03-02 Production fee. 

 

Finanční plán příliš diverzifikován není. Kromě příspěvku Filmtalentu Zlín (50 000 Kč) je postaven na  

vlastních zdrojích producenta (pol. 7.1 a 7.2) a zejména na požadované podpoře Fondu (významných  

51,95 % podílu plnění na nákladech fáze vývoje). 

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

Již v komentáři k Rozpočtu je naznačeno, jakou váhu klade producent na výrobu teaseru. 

Předpokládá sestavení celého „prezentačního balíku“(jinak „development package“), s nímž se chystá 

objíždět workshopy a pitchingy (a hledat koproducenty). V explikaci uvádí hned několik velmi 

prestižních akcí konaných po celém světe. 

 

Tamtéž žadatel píše o obeslání finálním dílem několik specializovaných festivalů – samozřejmě včetně 

těch nejznámějších. 

 

Mimo festivaly: cílová skupina je dle žadatele úzká: 25 až 35 let, a proto uvažuje o různých typech 

propagačních kampaní. 

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

Původně firma Krutart audiovisual production s.r.o, (založená v roce 2014) později přejmenovaná na Krutart  

s.r.o. je podnikem MgA. Martina Jůzy,  BcA. Kláry Jůzové a MgA. Filipa Veselého – všichni včetně autora  

filmu Martina Živockého zřejmě spolustudenti z UTB – se zabývala paletou produkčních aktivit, zejména  

komerčních, od produkce krátkých filmů, včetně animovaných (i seriálů), dokumentů až po eventy a  

zejména angažmá ve výstavnictví (muzejnictví). 

 

V případě středometrážního animovaného filmu jde o její prvotinu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Barvy 

Evidenční číslo projektu 3163/2019 

Název žadatele Krutart 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 2. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je krátkometrážní animovaný film Barvy, jehož scenáristou, režisérem i autorem 
výtvarné stránky je absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Martin Živocký. 
 
Vypravěč příběhu Artur vidí přímou souvislost mezi lidskými charaktery a barvami. On sám se od dětství cítí 
rozpolcen mezi barvou žlutou (citová část jeho osobnosti zděděná po matce) a modrou (racionální část jeho 
osobnosti zděděná po otci). Po několika milostných nezdarech se rozhodne sám sebe „přebarvit“. Nejprve 
zvolí barvu rudou, tedy barvu vášnivou, která stojí v protikladu k jeho přirozenému charakteru. Tím ale jeho 
sebezničující experimentování s barvami, a tudíž s vlastním životem, teprve začíná. 
 
Základní téma – barevné kódování určující charaktery lidí – není sice originální, autor jej ale vcelku osobitým 
způsobem rozvádí. Autobiograficky laděný příběh přitom přerůstá v metaforu o střetu „mužské“ a „ženské“ 
mentality, o střetu rozumu a emocí. Soudě podle treatmentu se pětadvacetiminutový film, který má využívat 
3D animaci, v dosavadní podobě zdá dějově trochu roztříštěný a předimenzovaný, v závěru pak neujasněný 
a zároveň přepjatý. 

 
Výše finančního zajištění k datu podání žádosti je v této fázi vývoje relativně vysoká, činí cca 48 %. Kromě 
vlastních zdrojů žadatel obdržel dotaci na vývoj od fondu Filmtalent Zlín. Pozitivní také je, že se žadatel na 
jaře 2020 plánuje přihlásit na různé zahraniční workshopy a pitchingy, během nichž hodlá testovat látku a 
zároveň hledat koprodukční partnery.  
 
Částečnou podporu projektu navzdory uvedeným výhradám spíše doporučuji. 
 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Barevné kódování, které definuje lidi podle jejich charakterů a skutků, není originální nápad (viz alegorická 
pohádka Až přijde kocour, v níž se pod pohledem titulního kouzelného zvířete začnou lidé chameleonsky 
proměňovat). Scenárista, režisér i autor výtvarné stránky v jedné osobě Martin Živocký ho však rozvíjí do 
metaforické úvahy o střetu „mužské“ a „ženské“ mentality, do konfliktu rozumu s citem, logiky a intuice. 
 
Další, poněkud skrytější vrstvou příběhu, vyprávěného v ich formě, je tématika duševního zdraví. Sám autor 
ve své explikaci otevřeně sděluje, že se potýká s jistými psychickými obtížemi. Osobní postoj autora k dané 
látce je zjevný, do příběhu se tak zřejmě částečně promítají i autobiografické prvky. 
 
Děj srozumitelný vcelku je, soudržný již méně, charaktery postav do celkového pojetí filmu zapadají, je jich 
však – s ohledem na avizovanou délku filmu (pětadvacet minut) – příliš mnoho. Příběh totiž pracuje s osmi 
základními barvami, které jednotlivé charaktery reprezentují – i zde by byla žádoucí redukce. Zápletka se 
totiž v dosavadní podobě zdá předimenzovaná (příběh hlavního hrdinu sleduje od jeho dětství až do období 
studia na umělecky zaměřené vysoké škole). Treatment předkládá dvě varianty finále, obě jsou však trochu 
násilně vyhrocené. 
 
Základní představu o vizuálním pojetí autor má, dokládají ji přiložený moodboard i jeho první výtvarné testy 
k filmu samotnému. Výtvarně je jeho rukopis inspirován tvorbou Roberta Valleyho, jenž je znám jako tvůrce 
videoklipů skupiny Gorillaz, comicsového tvůrce Ashleyho Wooda a španělského animátora Alberto Mielga. 
 
Film, který rozpohybuje 3D animace, má být sestaven ze dvou barevně i světelně protikladných částí, které 
vizuálně korespondují s dvoubarevnou rozeklaností hlavní postavy. Forma tedy jde ruku v ruce s obsahem. 
 

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

Martin Živocký vystudoval animaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho absolventský film Případ se 
objevil v soutěži na MFAF v Annecy, zvítězil ve studentských soutěžích na festivalech Anima v Bruselu a 
Anifilm v Třeboni. Za „steampunkový“ videoklip k písni Falling od Borise Carloffa obdržel se svým bratrem 
Janem hudební cenu Anděl.  
 
Snímek Barvy by měl být jeho největším projektem, z autorské explikace vyplývá, že jeho téma dotýkající 
se psychického ustrojení člověka, se jeho samotného hluboce dotýká (viz bod č. 1). 

 

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

Látka je svým tématem i zpracováním univerzální a mezinárodně srozumitelná. Z tohoto pohledu lze říci, že 
má jistý potenciál zahraničního přesahu, na druhou stranu se nezdá, že by projekt svým příběhem či stylem 
mohl v rámci české a evropské tvorby přinést nějakou inovaci. Základní „barevný koncept“ příběhu byl již 
v rámci tuzemské kinematografie zpracován (film Vojtěcha Jasného nazvaný Až přijde kocour – více viz bod 
č. 1). 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují žádné rozpory ani protichůdné informace. Jen 
v ní chybí smlouva o finančním vkladu ze strany Nadačního fondu Filmtalent Zlín, což žadatel zdůvodňuje 
tím, že v době podání žádosti se ještě řešily detaily smlouvy. 
 
Žadatelem je filmová produkční společnost Krutart, kterou v roce 2014 spoluzaložil producent a režisér 
Martin Jůza. Společnost produkovala oceňovaný celovečerní dokument Švéd v Žigulíku, který měl světovou 
premiéru na IDFA v Amsterdamu. Příští rok by měla Česká televize odvysílat její animovaný seriál pro děti 
Kosmix. Kromě filmové produkce se Krutart věnuje tvorbě pro muzejní instituce i komerčním animovaným 
zakázkám, které společnosti umožňují investovat do vlastních projektů.  
 
Martin Jůza je spolužákem Martina Živockého z filmové školy ve Zlíně, společně pracovali již na několika 
komerčních projektech. Profil společnosti i její možnosti zvolenému cíli odpovídají. 
 
V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba ukázky a testu, vytvoření scénáře, a navíc „design 
booku“ budoucího filmu. Výše finančního zajištění k datu podání žádosti je 48 %. Barvy žadatel přihlásil do 
soutěže fondu Filmtalent Zlín, odkud obdržel na vývoj dotaci 50 000 Kč (7 % rozpočtu – více viz úvodní 
odstavec bodu č. 4). Vlastní zdroje žadatele tvoří téměř 41 %, zbytek (cca 52 %) je předmětem této žádosti. 
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Ekonomická expertní analýza 

 

Název projektu Tmání 

Evidenční číslo projektu 3176/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu  

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 2.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Hlavnou silnou stránkou projektu je spojenie technológie VR a spoločensky dôležitej témy choroby depresie. 

Žiadateľ presvedčivo argumentuje, prečo práve táto, finančne náročná technológia s ktorou má v ČR 

málokto skúsenosť, je správnou voľbou pre vyrozprávanie práve tohto príbehu. Hlavnou slabou stránkou 

projektu je, že vzhľadom k neskúsenosti žiadateľa a v podstate aj kreatívneho tímu s technologickou 

stránkou výroby takéhoto filmu, sa žiadaný rozpočet na vývoj javí príliš vysoký. Každý vývoj je finančné 

riziko, keďže sa môže ukázať, že projekt nebude realizovateľný. Pre tento projekt to vzhľadom k technológii 

VR platí špeciálne. Cieľom vývoja projektu by malo byť presvedčiť SFK a budúcich partnerov, že zvolená 

technológia ako aj obsah sú správne a výroba bude realizovateľná. Žiadaná suma však teraz predstavuje 

veľké finančné zaťaženie a riziko na strane SFK. Projekt však má už dnes zabezpečených dôležitých 

partnerov a potenciál aj zahraničnej spolupráce v budúcej fáze výroby. Navyše ide o dôležitú tému, ktorá si 

určite zaslúži byť podporená. Navrhujem projekt podporiť nižšou sumou, ak by bol žiadateľ ochotný znížiť 

rozpočet a ponechať len náklady na napísanie presvedčivého scenára a realizáciu jednoduchšej, kratšej 

testovacej ukážky, ktorá by mu umožnila projekt financovať vo fáze produkcie.  

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  

 

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

Prílohy žiadosti sú úplné a zrozumiteľné. Žiadateľ spravil chybu v rozpočte, Sloupec B je nižší ako Sloupec 

A. V prípade tohto projektu, ktorý žiada prvý krát, by mali byť Sloupec A a B identické. Ostatné prílohy sú v 

poriadku. Žiadateľ poskytol aj slušný objem LOI, dokonca s uvedením vkladov partnerov do finančného 

plánu. Chýba len čestné prehlásenie a podrobné vysvetlenie žiadateľa v čom spočíva jeho vecný a finančný 

vklad, ktorý uvádza ako zaistený. Projekt je dobre zdokumentovaný ohľadom referencií. Nie je celkom 

jasné, prečo žiadateľ charakterizuje projekt ako dokumentárny a v čom je to dôležité.  

2nd Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

V prvom rade je rozpočet nesprávne vyplnený, keďže stĺpec B by sa mal v prípade tohto projektu, ktorý 

nečerpal predchádzajúcu podporu na literárnu prípravu, rovnať stĺpcu A. Prosím do vypočutia problém 

odstrániť. 

Rozpočet je relatívne vysoký. Je jasné, že sa jedná o náročnú technológiu, s ktorou je relatívne málo 

skúseností, ale zároveň na počet minút plánovaného diela (12 min) je plánovaný celkový rozpočet 

6.500.000 Kč v priemere 542.000 Kč na minútu, čo je nezvyčajne veľa. Proces vývoja musí túto otázku ešte 

vyriešiť, nájsť možno lacnejšie technické riešenie, alebo tieto sumy presvedčivo zdôvodniť, alebo získať 

presvedčivé viaczdrojové financovanie. V tejto chvíli ide o hrubý odhad a ten sa zdá príliš vysoký. 

Odhadovaná cena za výrobu ukážky je primeraná ambícii, ale predpokladalo by sa, že už zahrňuje 

honoráre výkonných umelcov, vrátane strihača, art designéra atď... Vzhľadom k tomu, že sa jedná ešte len 

o testovaciu fázu projektu, ktorá má dokázať, že projekt je realizovateľný, sú navrhované honoráre 

výtvarníka, režiséra atď príliš vysoké. Napriek originalite projektu, aj dôležitosti spracovania témy, sa mi 

takýto nákladný vývoj javí ako príliš riskantný z pohľadu SFK. Mohla by sa realizovať jednoduchšia/kratšia 

ukážka? Dal by sa celkový rozpočet znížiť s cieľom dopísať scenár a realizovať len veľmi jednoduchú, 

funkčnú ukážku, len v jednom prostredí? 

 

– Je představa o financování realistická? 

Žiadateľ prináša už v počiatočnom štádiu vývoja dôležité a presvedčivé partnerstvá vo forme LOI s 

upresnením výšky vkladu, najmä technologické zabezpečenie programovania VR a zvukovú postprodukciu. 

Žiadateľ by mal uviesť aj v čom spočíva jeho vlastný finančný a vecný vklad a ako ho hodlá zabezpečiť 

(čestné prehlásenie, výpis z účtu v banke - prosím doplniť). Tiež je otázne, či je opodstatnené v tejto fáze 

projektu v rozpočte uvádzať producer's fee, keďže výsledkom projektu nie je dokončené dielo a uvedené 

položky pre producenta dokonca prevyšujú vlastný producentov finančný vklad (vlastný vklad a producer's 

fee sa defacto anulujú...) 

Ďalšou otázkou na producenta je, či by sa projekt mohol kvalifikovať aj na Creative Europe Media Single 

project development? Zdá sa mi, že mohol ak má žiadateľ dostatočný track record pre žiadosť na MEDIA. 

Práve spolufinancovanie zo strany MEDIA by umožnilo nižší pomer SFK pri zachovaní rovnakého rozpočtu, 

pokiaľ na ňom žiadateľ trvá. 

 



 

 

Strana 3 

 

 

– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? 

Výška (alebo podiel) žiadanej sumy sa zdajú byť príliš vysoké vzhľadom k tomu, že ide o technicky náročný 

projekt, ktorý musí ešte vývojom presvedčiť, že ho dokáže žiadateľ v aktuálnom zložení tímu úspešne 

realizovať.  

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt javí potenciál k zaisteniu viaczdrojového financovania vo fáze výroby, napríklad aj formou 

koprodukcie. Trh VR a záujem producentov u nás aj v zahraničí rastie každým rokom, rovnako aj zdroje 

financovania. Téma projektu je natoľko zaujímavá a univerzálna, že potenciál získať zahraničných 

partnerov je vysoký. Bude však závisieť od kvality ukážky a dokončeného scenára.  

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

– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

Producentská stratégia výroby testu/ukážky ako aj zacielenie projektu a plány jeho budúceho využitia sú 

správne, až na spomínané vysoké finančné nastavenie tejto prvej fázy. Po technickej stránke ide o 

neprebádané územie a sám žiadateľ ešte s touto technológiou nemá vlastnú skúsenosť. Stratégia 

nadviazanej spolupráce sa však javí správna, ako aj po obsahovej stránke (spolupráca s psychológmi) tak 

aj po technickej stránke.  

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Žiadateľ má jasnú predstavu o marketingovej stratégii. Ide o špecifický formát, ktorý vyžaduje veľmi 

konkrétne zacielenie. Publikum je zrejme relatívne malé, zato ide o špecializované, oddané publikum. 

Otázne je, či sa filmom podarí búrať spoločenské bariéry a predsudky voči depresii ako chorobe, tak ako to 

autori zamýšľajú. Je asi málo pravdepodobné, že niekto, kto má voči téme a priori negatívny postoj, by si 

dobrovoľne vybral podstúpiť takýto imerzívny zážitok. Film skôr asi osloví publikum, ktoré je voči tejto téme 

citlivé a vyslovene sa o ňu zaujíma. Zaujímavé sú ale vyhliadky využitia na vzdelávacie účely (prednášky, 

školy...) a terapeutické účely. V každom prípade však aj vzhľadom k technológii VR aj vzhľadom k téme 

depresie pôjde o relatívne malé publikum čo do počtu divákov. 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Časový harmonogram vývoja a výroby ukážky je zhruba 18 mesiacov, čo sa javí zvládnuteľné.  

 

 

 

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

So zvoleným cieľom má v ČR a v Európe skúsenosť relatívne málo subjektov. Fakt, že žiadateľ túto 

skúsenosť priamo ešte nemá nehodnotím negatívne. Projekt je dobre zdokumentovaný a je vidieť, že 

jednotliví zúčastnení aktéri projektu sa o VR zaujímajú a majú prehľad. Obava je skôr o schopnosť 

technicky projekt zrealizovať. Vývoj by mal mať za cieľ presvedčiť fond aj ďalších budúcich partnerov práve 

o tejto schopnosti, cez výrobu presvedčivého testu, ale za nižšie náklady ako aktuálne plánované. Nižšie 

finančné nastavenie vývoja by viac zodpovedalo profilu spoločnosti a jej finančným možnostiam. 

 

– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele. 

Žiadateľ je relatívne nová spoločnosť, ale má už dokončené zaujímavé projekty, skôr nižšieho rozpočtu. S 

animáciou, 3D ani VR nemá preukázateľné skúsenosti ani žiadateľ ani režisér, a relatívne málo 

skúseností má aj výtvarník/animátor. Technické zabezpečenie VR zabezpečuje pre žiadateľa 

spoločnosť, ktorá je orientovaná na reklamný biznis, čo predstavuje inú ekonomiku ako je výroba filmov, 

ktoré sú financované z veľkej miery z verejných zdrojov.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tmání 

Evidenční číslo projektu 3176/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 26.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dost možná, kdyby předložený treatment měl mít čistě podobu animovaného filmu, bych s doporučením 

váhal. Přeci jen – scény by se daly vnímat jen jako pouhý sled depresivně zabarvených obrazů, 

nevedoucích odnikud nikam, de facto by měly za cíl „pouze“ ukázat neveselý, vlastně velmi smutný pohled 

na vnímání světa někým jiným, někým s diagnózou deprese.  

Nicméně Ondřej Moravec šel dál. Jeho Tmání má jiné ambice, ano, sice na nás část z pocitů přenese, ale 

nemá jít čistě o autorskou terapii, cíl spočívá v zasvěcení nás, zdravých, do duše, která úpí pod tíhou 

deprese. A protože nejde jenom o film, ale také o interaktivní VR projekt, máme příležitost toto zakusit více 

bezprostředně, fyzicky, a to i se šancí proti stavům zabojovat, svým hlasem. 

 

 

 

 

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) 

Pouze ve stručnosti doplním – projekt jako takový si podporu jistě zaslouží, v rámci vývojové fáze bude 

však velmi podstatné podchytit skladbu obrazů a scén tak, abychom opravdu neměli jen nabýt 

nepříjemných pocitů. Bylo by skvělé (žádoucí), kdyby Tmání – byť na jednom konkrétním vnímání světa 

pod depresí – bylo univerzální, mělo vzdělávací charakter, osvětový, zkrátka prostřednictvím filmu a 

prožitku ukázat, jak se realita mění, jaké pocity člověk v depresích zakouší. Nevím, jak moc dávat prostor 

vnitřnímu hlasu, rozhodně bych více akcentoval vizuální stránku a ruchovou (nikoliv mluvené slovo, to 

naopak využít především jako jednu z možností boje s depresí, ne coby průvodce a komentář). Pro onu 

univerzálnost, ale také pro to, aby projekt nakonec nebyl jen o vyvolání špatných pocitů u diváka, bude 

zapotřebí maximální péče a odborná příprava, konzultace. Bylo by totiž mimořádné, kdyby se Tmání 

dokázalo posunout více směrem k těm, co depresi mají a pomocí této VR „hry/filmu“ zjistili, že nejsou 

sami a zjistili, že s ní mohou „nějak bojovat“. 

 

 

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

Projekt je to velmi osobní, je pochopitelně důležité zajištění vše podstatných profesí – myslím, že aktuálně 

není třeba proč o něm pochybovat. 

 

 

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

Potenciál je velký, viz komentáře výše. 

 

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

znaků) 

Bez připomínek. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tmání 

Evidenční číslo projektu 3176/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 30.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Tmání“ je „průvodcem“ duší člověka, který trpí depresemi. 
Metodou asociací a formou animovaného filmu, dává divákovi pocítit to, co je 
každodenním údělem lidí, kterým život přinesl tuto nevyžádanou životní zátěž.    
 
Silnou stránkou předloženého projektu je už sám fakt toho, že se někdo pustil do 
takového dobrodružství. Není snadné odhalovat všechna zákoutí depresí, nahlížet na 
ně tak, aby to nebylo jen plácnutí do vody. Deprese, jako nedílná součást života 
některých jedinců, je nejen fenoménem současného života, ale dokáže také o 
současném světě vypovídat.  
 
Projekt je dobře připraven k vývoji a je pravděpodobné, že žadatel dokáže dotáhnout 
celou záležitost do podoby, kterou prezentuje. 
 
 
 
Zvláštností projektu je skutečnost, že hotový film bude sloužit také jako terapeutická 
pomůcka.  Je dobře, že se autor snaží využívat nejnovější techniku (VR) k tomu, aby 
svojí tvorbou mohl nejen „bavit“, ale také hledá cesty, jak pomáhat. 
 
Právě tato část projektu je natolik významná, že bez nejmenšího zaváhání  
 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka předloženého projektu je originální a nejen v české kinematografii 
výjimečná. Tvůrci se rozhodli najít cestu, jak popsat jednu z největších současných 
nemocí lidstva – depresi. Skutečným počinem tvůrčího týmu je jasně zmapovaná 
možnost, jak depresi a její stádia vyjádřit sugestivní metodou tak, aby divák měl 
jasnou představu o tom, co se v člověku s depresemi děje. Má to v provedení 
vizualizace a verbálního vyjádření dvojí účel: první je objasnění pro lidi, kteří o tom 
nic nevědí, ale vědět by měli a druhý je určen pro terapeutické účely. Tato druhá část 
projektu je spojena s novými technologiemi, které jsou sice zpočátku určeny jen 
k zábavě… ale postupem času se VR zapojuje do projektů spojených s lékařstvím, 
což je v tuto chvíli i projekt TMÁNÍ. Zapojením individuálního postoje ICH formou, kde 
hlas popisuje představy, které depresi provázejí, ve spojení s volnou asociací 
vyjádřenou ne popisnou ale zcela volnou formou vizuální, dostávají se autoři do 
podvědomí diváka (pacienta).  
Všechny prvky tohoto projektu jsou jasně naznačeny a mají svou přesnou funkci. Tím 
se „děj“ stává srozumitelným. Onen „děj“ je závislý na tom, v jakém stádiu deprese 
protagonista, který doprovází celý proces, právě je. A protože deprese probíhají 
nejen v různých vlnách a na základě různých impulsů, musí být pro srozumitelnost 
zachována jasná struktura. Ta je v projektu jasně formulována a je také funkční.  
Protože jde o projekt výjimečný i tím, že se vymyká obvyklým postupům při 
hodnocení, volím strukturu své analýzy jinak, než je obvyklé. 
Podle dokladů, které autoři dodali je nepochybné, že velice pečlivě konzultovali nejen 
s lékaři a s lidmi, trpícími depresemi, ale také s lidmi, kteří se zabývají VR, 
s výtvarníky i s odborníky na zvukovou stopu. V každém kinematografickém díle 
hraje důležitou roli každý detail. V případě tohoto projektu je každý detail potřeba 
prozkoumat o level výš a to proto, že pomocí tohoto díla budou zasahovat do léčby, 
do struktury dějů v lidském mozku. Není možné, aby práce na projektu nebyla 
několikrát nejen prozkoumána, vyzkoušena a zhodnocena odborníky z několika 
oborů, ale nesmí se také zapomenout na to, že každý krok musí být výsledkem 
několika variant. Podle podkladů jsou si autoři této odpovědnosti vědomi.  
Projekt splňuje všechna kritéria, která SFK klade na předložené projekty. Je také 
třeba počítat s tím, že projektů, kde bude využita VR, bude stále více.   
 

 

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

Na projektu „Tmání“ se sešel tým lidí, kteří přesně vědí, do čeho vstupují. Režisér 
Ondřej Moravec vkládá do projektu prožitky lidí, kteří trpí depresemi. Scenáristka 
Alice Krajčířová rozvíjí myšlenky s jasným cílem vytvořit podklad pro tento náročný 
projekt tak, aby všem účastníkům bylo jasné, co má kdo dělat. Matyáš Trnka, 
výtvarník, se má čeho chytit ve své práci. A dramaturg Zdeněk Blaha patří k těm 
dramaturgům, kteří neplácají nic neříkající fráze, ale doplňuje a konstruktivně 
přidává do společného díla podstatné myšlenky.  

 

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

Téma je významné nejen pro současnou českou kinematografii, ale také pro 
pacienty, hledající možnost léčení deprese. Tím překračuje projekt hranice úzce 
kinematografické a dostává se do širších souvislostí.  

 
 

 

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

znaků) 

Všechny informace v projektu jsou srozumitelné a projekt je realizovatelný.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Ztracené nadšení-Unplugged 

Evidenční číslo projektu 3180/2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 3180/2019 

 

  

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Vandas 

Datum vyhotovení 2.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předmětem žádosti je vývoj 25 minutového pilotního dílu animovaného 2D seriálu Ztracené nadšení - 

Unplugged. Originální látka žánrově definovaná jako scifi sadcom buddy movie vychází z námětu autorek 

Ludmily Kierczak a Julity Olszewke. 

 

Jde o dobře zpracovanou žádost na (v tuto chvíli) bilaterální česko-polskou koprodukci, cílící v animaci na 

ne zcela tradiční věkovou skupinu 30+ s velmi širokým budoucím on-line potenciálem, který by měl 

rozpracovat potenciality pilotního dílu. 

 

Z autorského hlediska projekt vychází z  týmu polské strany (vedle scénáristek i režisér Piotr Loc Hoang 

Ngoc), za českou stranu je v projektu zapojen dramaturg Petr Koubek, producentem je Jakub Košťál a 

výrobu teaseru bude mít na starosti animační studio Kredenc. 

 

K silným stránkám lze přiřadit humoristický potenciál, promyšlenou festivalovou marketingovou vývojovou 

strategii, která promýšlí silné propojení on-line kampaně s klasickými médii. 

 

Náklady na vývoj kombinují finanční vstup žadatele a polské strany (deklarované LOI nepřiloženo), není 

jasná podoba zapojení studia Kredenc a žadatel nezvažuje v této fázi žádné další zdroje. Dílčí nejasností je 

vztah zpracovatele žádosti Jakuba Košťála – jeho vztah k projektu a k žádající společnosti není doložen. 

Výtvarná stránka projektu v této ranné fázi vypadá zajímavě, ale další kroky jsou již plánovanou součástí 

dalšího vývoje. 

 

Přes dílčí nejasnosti projekt doporučuji k podpoře, námět má distribuční potenciál, který se může blížit 

kultovním seriálovým ságám jako je Futurama nebo Rick and Morty. 

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) 

Projekt je zpracován dobře, obsahuje skoro všechny nezbytné náležitosti. Za žádající společnost chybí 

upravení vztahu s Jakubem Košťálem, výtvarníkem Amirem Zandem. Chybějící deklarované LOI polské 

koprodukční strany a doložení deklarovaných finančních vkladů. 

Jinak je ale žádost zpracována přehledně, srozumitelně, s humorem a na profesionální úrovni. 

Předložené bilingvální smlouvy jsou naprosto v pořádku. 

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

Rozpočet je realistický, pouze si nejsem jist, jestli jsou v souladu některé položky: Licence na námět je 

podle smlouvy 100.000,- Kč,  které jsou rozděleny na 50/50 za vytvoření a užití, rozpočet uvádí pouze 

licenci na preexist. dílo 100.000,- Kč - odměna za licenci stanovená v rozpočtu je 80.000,-Kč a 40.000,-

Kč u Kierczak a 0,- Kč za vytvoření díla.  

Financování vychází z kombinace vkladů české a polské strany a 50% vstupu českého fondu, žadatel 

v tuto chvíli nehledá další fondy nebo zdroje pro vícezdrojové financování, naopak do budoucí realizace 

předpokládá i možnost zapojení i dalších zemí. 

 

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

Žadatel má velmi dobře propracovanou strategii vývoje i jeho marketingu, velmi dobře promýšlí práci 

v on-linu s cílovou skupinou 30+ i budoucí festivalovou a small screen distribuční strategii, uvítal bych 

podrobnější představu o plánovaných koprodukčních a tréninkových fórech (cituji z žádosti), na které se 

chce žadatel v rámci vývoje zaměřit – z žádosti není zcela srozumitelné. 

 

 

 

 

 

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

Žadatelská společnost Bionaut má bohaté zkušenosti se seriálovou i filmovou tvorbou, z posledních 

úspěchů je třeba zmínit Hurá na borůvky Kateřiny Karhánkové a Alexandry Hetmerové nebo připravovaný 

animovaný dokument Králové Šumavy a samozřejmě řadu festivalových ocenění a českých lvů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ztracené nadšení Unplugget 

Evidenční číslo projektu 3180/2019 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Ztracené nadšení Unplugget 

Číslo výzvy 2019 – 1 – 3 - 11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Čabrádek 

Datum vyhotovení 21. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

O producentské firmě Bionaut s. r. o. mám ze zkušeností dosti dobré mínění, tentokráte se hned na počátku 

přiznám, že jsem z předložené žádosti v dost velkých rozpacích. Nabízí se s přečtenými materiály i řada 

otázek z nichž mohu začít třeba tím, proč polské autorky, odvolávající se na světově proslulého spisovatele 

sci-fi žánru krajana Lema usilují o realizaci v ČR. Budu pokračovat: Jistou dobu jsem netušil, že jde o 

případně o budoucí seriál, prozatím o jeho pilotní díl a mnohé jsem musel vyvozovat z jednotlivých výpovědí 

či explikací. Zřejmě je to i tak, že obě autorky nemají příliš zkušeností s psaním scénářů, mladší z nich je 

především vystudovaná produkční a absolvovala jen scenáristický kurz. Nechť se na mě nezlobí, ale 

z treatmentu a synopse je to i dost znát, mnohé je traktováno spíše jako proklamace, ale do vlastního 

příběhu se to moc nepromítá. Postavy jsem neshledával tak zajímavé a jako představitele určitých typů, 

nenacházel jsem ani černý humor, na který se autorky i dramaturgové (jejichž zkušenosti asi také nejsou 

příliš velké) odvolávají, Mezinárodní skladbu tvůrčího týmu doplňuje v Polsku vystudovaný režisér 

z Vietnamu a výtvarník neudané národnosti (což by nemuselo být tak důležité).  Jejich profesní portfolia jsou 

také spíše skromnější. 

Seriál by se měl skládat spíše z krátkých stopáží, pilotní díl by měl mít dvacet minut. Má jít o příběh kdysi 

velmi populární kapely u mládeže oblíbených žánrů, která se před 10 léty rozpadla, protagonisté prožívají 

mnohé trampoty a frustrace podobně jako garnitura jejich posluchačů a jakýsi jejich restart má vyřešit 

vesmírný koncert, který má mít i své peripetie a finální očistu. Motiv proč právě vesmírný koncert se mně 

kromě příležitost ke sci-fi a výtvarné animaci také nepodařilo ozřejmit.  

Volba takového to kolektivního „hrdiny“ (hudební skupina) má vzhledem k popularitě velkých open air 

koncertů a kapel marketingovou hodnotu, ale nemělo by zůstat jen při tom a měla by to provázet i silná 

dramata a napínavé dění, s bytostmi co by zasloužily empatický přístup. Podle mého se to nekoná a jak 

synopse tak treatment jsou toho důkazem. Zprvu jsem se domníval, že projekt nemá ani dramaturgy, ale pak 

jsem dva našel – jednoho českého a jednoho polského, z  jejich explikace jsem ale o nic chytřejší ale nebyl. 

 

Nezatajuji, že mě předložený projekt ničím neoslovil a myslím, že to není ani otázka retuší, vylepšování a 

nějakých podobných zásahů a úprav. Ale i takové projekty jsou a neznamená to, že příště autorky nepřijdou 

s něčím nadějnějším.  

 

 

 

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) 

Snaha vyslovit se k současnosti zvláště naší mladé generace je jistě sympatická, 
stejně tak jako hledání optimálních možností a způsobu. Nepříliš zkušené autorky (v 
tom vidím jejich hendykep) vsadili na jistou atraktivitu a fenomény spojené s jejími 
zálibami a volným časem. 
Byla jistě snaha najít i postavy, které znají ze svých životů, okolí, které jsou nositeli i 
jejich problémů. V nástinu děje jsem nenašel příliš konfliktů, podle mého soudu to 
nevychází ani s plánovaným humorem. Dělat nějakou podrobnější analýzu by 
nemělo smysl, je to spíše na další zamyšlení pro oba dramaturgy. 
Producentka a scenáristika Ludka Kierczaková zmiňuje i hudbu – 2 ústřední písničky. 
Mohly by být důležité, ale nejsou to základní a podstatné. 
K samostatné úvaze je proč koncert ve vesmíru, kromě toho, že vypadá exoticky. 
Jistě, postavy tam mají místo jen pro sebe, ale zároveň je to podle mě poněkud 
publiku vzdaluje.  Ale asi není zrovna  mým úkolem pouštět se do podobných úvah. 
Pokud jde o výtvarné řešení – je přiloženo pár obrázků. Mám problém je nějak 
komentovat. 
Nejasná z hlediska marketingu je pro mě představa, že mladý divák usedá v určitou 
pravidelnou dobu kvůli tomuto seriálu na půl hodiny k televizoru. A která by to třeba 
měla být denní doba.  
 
Smysl Fondu a grantového řízení je podle mého soudu nastaven na jiné projekty. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

Myslím sim, že není. Nejde o případné a relativní mládí či nezkušenosti, ale 
určitounesourodost, která se projevila někdy i faktem, jako by spolu účastníci moc 
nekomunikovali. O pilotním dílu případného seriálu či stopáži by mělo být jasné 
v každé zprávě, v každém textu. Jako čtenář materiálů jsem se to dozvídal jaksi 
průběžně. 

 
. 
 
 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Pro mě bylo překvapením, že projekt žadatelé představují jako kulturně náročné 
dílo. Zeptal bych se jich: Čím? 
Vzhledem k účasti polských filmařů by větší zájem případně  v Polsku. Jestli i 
formou koprodukce už bych si nebyl tak jist. Jiné možnosti mě nenapadají. 

 
 
 
 

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

znaků) 

 
Od Bionautu už jsem zažil kvalitnější podklady. Firma má dobré jméno, dobrou 
pověst a něco už i za sebou. 
Čekal bych, že na lince scenáristky – dramaturgové to bude fungovat mnohém lépe 
než to vypadá podle jejich textů. 
Odhadu ohledně realizovatelnosti se neodvažuji. Finanční požadavek by měl 
kvalifikovaněji posoudit  ekonomický expert. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ztracené nadšení – Unplugged 

Evidenční číslo projektu 3180/2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 31.7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je krátkometrážní animovaný film pro dospělé diváky nazvaný Ztracené nadšení – 

Unplugged, na jehož realizaci se má podílet mezinárodní tým vzájemně spřízněných filmařů. 

 

Hudební skupina Ztracené nadšení, která se z nejasných důvodů před deseti lety rozpadla, se znovu dává 

dohromady, aby odehrála sponzorem financovaný koncert ve vesmíru na palubě soukromé kosmické lodi. 

V průběhu koncertu se však jejich koráb dostane do roje meteoritů a v důsledku poruchy je posádka zcela 

odříznuta od spojení se Zemí. 

 

Přestože se příběh odehrává ve vesmíru, nejde o klasickou science fiction. Autoři kosmické kulisy využívají 

pro vykreslení pocitů generace třicátníků, kteří v extrémní situaci bilancují své dosavadní životy. A kteří se 

začnou zamýšlet nad otázkou, zda existuje vůbec něco, kvůli čemu by se chtěli vracet zpátky na Zem. 

 

Vcelku originální námět, který byl pocitově inspirován dílem polského autora sci-fi románů Stanisława Lema, 

trochu oslabují dílčí nedostatky v logice příběhu. Chybí mu také poněkud výraznější pointa.  

 

Žadatel plánuje se svým projektem zúčastnit programu MIDPOINT Shorts a přihlásit se na dva pitchingy 

(Cartoon Springboard a EuroConnection). 

 

Výše finančního zajištění k datu podání žádosti je 50 %, jež je poskytnuto z více zdrojů (včetně polské joint 

venture společnosti Kosmonaut). Zbývající – poměrně vysoká – částka je předmětem této žádosti. 

 

Navzdory uvedeným výhradám částečnou podporu spíše doporučuji. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Děj krátkometrážního filmu je srozumitelný a soudržný, charaktery postav zapadají přirozeně do celkového 

pojetí příběhu. Výhrady lze mít k určitým nelogičnostem v ději (protekční angažmá pilota, jenž vůbec neumí 

vesmírný koráb řídit, se zdá zcela nevěrohodné) a ani vyústění příběhu není příliš vynalézavě vygradováno. 

 

Překvapivý – a to v pozitivním slova smyslu – je jistý melancholický tón vyprávění, který postupně vyplouvá 

na povrch. Tvůrci zdůrazňují, že chtějí příběh vyplnit humorem, v tomto ohledu by však bylo potřeba na něm 

ještě výrazněji zapracovat. 

 

Autoři, kteří neskrývají obdiv pro sci-fi příběhy Stanisława Lema, zvolili animovanou formu svého příběhu 

především proto, aby mohli vytvořit osobitou a plnohodnotnou vizuální podobu svého fikčního světa (téma 

se totiž zdá vhodnější spíše pro film hraný než animovaný).  

 

O vizuálním pojetí svého filmu mají tvůrci již zcela ujasněnou představu – zvolený styl retrofuturismus se 

zdá být pro tento typ příběhu zcela adekvátní, stejně jako animace vytvořená ve 2D. Jak by mělo vypadat 

výtvarné zpracování, dokládají návrhy v příloze této žádosti. 

 

Poněkud nedostatečné se zdá být odůvodnění žadatele, proč jde podle jeho představy „o kulturně náročné 

kinematografické dílo“. V žádosti se pouze uvádí, že jde o „vývoj krátkého animovaného filmu se zahraniční 

koprodukcí“. To je však spíše otázka výrobní než umělecká, zahraniční koproducent je navíc joint venture 

společnost. 

 

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

Scenáristka Julita Olszewska studovala na Varšavské univerzitě a The Lee Strasberg Theatre and Film 

Institute v Los Angeles. Scénáře píše ke hraným filmům (sci-fi Ve spirále z roku 2015) i k animovaným 

snímkům. V příběhu Ztracené nadšení – Unplugged se odráží i její okouzlení prostředím rockových kapel 

(sama se na blíže nespecifikovaných koncertech podílela jako produkční). 

 

Scenáristka a producentka Ludmiła Kierczak spolupracuje s producenty a tvůrci z Polska, České republiky, 

Slovenska a dalších zemí na různých filmech i televizních seriálech. Mezinárodní složení štábu doplňuje ve 

Vietnamu narozený polský režisér animovaných filmů Piotr Loc Hoang Ngoc a íránský výtvarník a ilustrátor 

Amir Zand, který je obdivovatelem klasické science fiction. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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V zásadě každý filmový projekt pohybující se na žánrovém teritoriu science fiction je v kontextu české 

kinematografie svým způsobem významný, jelikož je to dodnes velmi opomíjený žánr. Příběh může být 

srozumitelný i pro mezinárodní, především festivalové publikum. I v tomto projektu se odráží specificky 

české vnímání žánru sci-fi. S ohledem na inspiraci tvorbou Stanisława Lema by projekt mohl mít zahraniční 

potenciál především v Polsku. 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují žádné rozpory, a umožňují ji tedy správně 

posoudit. (Přiložené autorské smlouvy pracují s anglickým pracovním názvem Lost Enthusiasm Movement.) 

 

Žadatelem je filmová a televizní produkce Bionaut, která byla založena v roce 1999. V minulých letech se 

podílela na velmi zdařilých tuzemských projektech, a to v rámci hrané tvorby (Smradi, Silný kafe, Kdopak by 

se vlka bál, Pouta, Místa), dokumentárních snímků (Hry prachu, Pátrání po Ester, Auto*mat) či televizních 

seriálů (Mamon, Svět pod hlavou).  

 

Bionaut má i své vlastní animační studio Kredenc (Rosa & Dara a jejich velké prázdninové dobrodružství 

aj.). Společnost realizuje také webový portál Planet Dark. Profil společnosti i její možnosti zvolenému cíli 

tedy odpovídají a na základě její dosavadní činnosti lze i předpokládat, že žadatel bude schopen projekt 

zrealizovat. 

 

Financování projektu v této fázi vývoje je zajištěno z 50 % z vlastních zdrojů (LOI soukromého českého 

koproducenta – zřejmě jím má být studio Kredenc – není součástí této žádosti). Zbytek (900 000 Kč) je 

předmětem této žádosti. S ohledem, že jde o dost vysokou částku, doporučuji případné udělení grandu 

pouze v omezené podobě. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      AHOJ  LÉTO 

Evidenční číslo projektu      3189 -  2019 

Název žadatele       Martin  SMATANA 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy              Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy              2019 – 1- 3 - 11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy           Jan  Šuster 

Datum vyhotovení            20.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

      Fysická osoba Martin Smatana absolvent animace FAMU, žádá Fond o podporu 
výroby svého autorského animovaného krátkého  /  7 minut /   filmu pro děti  AHOJ 
LÉTO. , podle literální předlohy Veronoky Zacharové  
Jedná se o příběh čtyř členné klasické české rodinky,  výlet k moři, pobyt  a zpět. 
 
Rozpočet vývoje filmu – 815.000Kč požadavek na podporu Fondu   426.000Kč. 
Zafinancováno z příspěvků Fondů a vlastního vkladu žadatele. 
 
Hotový film je určen převážně pro děti 5-9 let a festivalové publikum 
 
Vzhledem k předchozí úspěšné tvorbě žadatele , doporučuji Fondu udělit 
požadovanou podporu. 

Udělení podpory Doporučuji   



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

      

     Žádost je pečlivě zpracována,obsahuje všechny požadované přílohy  a 
poskytuje dostatek informací pro vypracování ekonomického posudku. 
Detail – žádost bez podpisu žadatele. 

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

  

     Rozpočet vývoje je transparentní a jednotlivé položky reálně zdůvodněny 
, Scénář 90 tisíc Kč, celkový vývoj 655.000 Kč. 
 Výše podpory Fondu 426.000Kč je úměrná možná. 
 Zafinancování – Český Fond 426.000Kč, zahraniční Fond 319.000Kč a vlastní vklad 
žadatele 70.000Kč – jsou  reálné. 
      
      

–   

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

 

  Realizační,marketingová a distribuční strategie – promyšlena. 
  Ukázkový snímek , účast na workshopech a prezentacích a setkání s možným 
koopartnerem / moře /. 
Harmonogram prací 1.9.2018 až 1.6.2020 reálný..      

 

 

 

 

 

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

      Martin Smatana *1991 absolvent animace FAMU , animátor,autor a režisér –debut 
animovaný snímek Rosto Papavero představen v roce 2005 na Berlináre.-zahraniční 
ocenění.Se svým absolventským filmem zíkal rovněž řadu zahraničních cen. 
Pracoval jako animátor na filmech Barevný svět v režiiJ Baleje /2018/ a v současnosti 
Na loukovém filmu K.Dufkové –Život k sežrání V současnosti pracuje v pražském 
animačním studiu Krutart. Vytvořil též řadu reklam /Milka,atd./ 
Na filmu dále spolupracují – výtvarník,animátor V.Zacharová,dramaturg 
L.Gregor,kamera O.Nedvěd,animace D.Štumpf, a další. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu AHOJ LÉTO 

Evidenční číslo projektu 3189/2019 

Název žadatele Martin Smatana 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj krátkometrážního animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. ANTONÍN KOPŘIVA 

Datum vyhotovení 12.08.- 16.08.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„AHOJ LÉTO“ - PŘEDKLÁDÁ: MARTIN SMATANA  (výzva č. 2019-1-3-11) 
 
Nepatřím mezi ty, co razí heslo „mladí vpřed, staří na svá místa“, naopak jsem příznivcem předávání odkazů, 
výměny generací pro zachování kontinuity vývoje a objevování nového ve filmové tvorbě, animovanou nevyjímaje, 
když na tradici navazuje nová generace mladých, talentovaných tvůrců. Jenže ne vždy se daří. Když jsem přečetl 
synopsi, treatment s vizuálem a explikace tvůrců krátkého animovaného filmu „AHOJ LÉTO“, který má být dalším 
počinem v tvorbě scenáristy a režiséra Martina Smatany, nad příběhem jsem posmutněl. Jeho předchozí, byť 
skoupá studentská filmografie přitom nasbírala plejádu ocenění doma i v zahraniči pro svůj půvab a objevnost. 
Projekt „AHOJ LÉTO“ má být dalším krátkým filmem pro děti – příběhem rodiny jedoucí na dovolenou k moři  
a zpět. A to je vše. Až na pár scenáristicky nepřekvapivých, otřepaných gagů hřmotného otce nafukujícího 
pneumatiky či lehátko jedním dechem, a který skokem vyprazdňuje veškerou vodu z bazénu na opalující  
se důchodce kolem, či věčně neposedné děti, které během potápění vezme na projížďku z ničeho nic se objevující 
Žlutá ponorka s posádkou Beatles. Maminka nakoupí suvenýry a všichni zase letí domů… Žádný neotřelý, 
překvapivý nápad jen banální „nuda v Brně“, pardon v letovisku. Když to srovnám s invencí jiných podobných 
krátkých animovaných filmů plných invence a humoru, tento mezi ně bohužel nepatří. Je mi líto, že to dramaturg 
nevidí a nesdílím jeho nadšení. Děj krátkého animovaného, kresleného filmu „Ahoj léto“ je primárně určen 
dětskému divákovi CS 5+, případně jako rodiný film, ale za současného stavu příběh nemá potenciál na divácké 
uspěšnosti.  
 
Mladý tvůrčí tým tvoří kromě autora, scenáristy, režiséra a producenta Martina Smatany dále výtvarnice Veronika 
Zacharová, dramaturg Lukáš Gregor, kameraman Ondřej Nedvěd, animátor Dávid Štumpf, střihač Alexander 
Kascheev, autor hudby Aliaksandr Yasinski a zvukařka Viera Marinová. Animační technologie pro realizaci filmu  
je předpokládána technikou 2D digitální kreslené animace (předpokládám Cut Out) vytvářené v počítači. 
Technologie animace není přesněji specifikována. Dá se však očekávat vznik animované grotesky, která má 
zaujmout dětského diváka, potažmo i festivalovou veřejnost. 
  
Producentský záměr autora Martina Smatany vychází z předpokladu, že „AHOJ LÉTO“ naváže na úspěchy 
oceňovaných filmů „Pouštět draka“ (2019) nebo „Rosso Papavero“ (2015) a stane se předfilmem dětské 
kinodistribuce či žánrových festivalů. Marketingová a distribuční strategie vychází z předpokladu využití již dříve 
získaných kontaktů na sales agenty a distributory z festivalů, kteří dosavadní tvorbu znají, pak využití spolupráce  
s Asociací Slovenských filmových klubů, se společností Miyu distribution a prostrednictvím internetových VOD 
platforem či sociálních sítí. Projekt  počítá s účastí na dvou pitchingových fórech: Animarkt Stop Motion Pitching 
Forum v polské Lodži a CEE Animation Forum (bývalé Visegrad Animation Forum) v Třeboni. 
  
Závěrem. Animovaný kreslený film 2D „AHOJ LÉTO“ dle vyjádření žadatele neaspiruje na kulturně náročné 
kinematografické dílo. Nedoporučuji, aby byl projekt podpořen a realizován. 
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POZITIVA: 
- původní český krátkometrážní film, 2D animovaná groteska pro děti 
- rodinné téma „dovolená“ 
- potenciál festivalového uvedení a zaujetí u odborné veřejnosti 
- potenciál divácké úspěšnosti u CS 5+ jako předfilm celoveční kinodistribuce 
- výrazná účast na workshopech a koprodukčních trzích 

Negativa:  
- špatně napsaný příběh postrádá invenci, napětí, vtip a přidanou výtvarnou hodnotu 
- nepřiměřená nákladovost vývoje projektu vůči srovnatelným 
- nízké finanční zajištění 

 
Závěr: PROJEKT ZA DANÉHO STAVU LITERÁRNÍHO ZPRACOVÁNÍ NEDOPORUČUJI K DALŠÍMU VÝVOJI A PODPOŘE! 

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) 

Proveďte analýzu, při které přihlédnete k originalitě a společenské hodnotě námětu. Zohledněte typ projektu (animovaný, dokumentární, 
hraný).Analyzujte téma, způsob vyprávění, žánr a styl. 
 
Projekt si neklade ambice na vznik kulturně náročného kinematografického díla. Jde o krátkometrážní animovaný 
kreslený film ve formátu 2D na téma rodinné dovolené. Děj však postrádá stavbu, invenci, vtip a potřebnou míru 
napětí i zvratů s ohledem na diváka CS 5+ a „festival“. Výtvarné pojetí naznačené v předložených teaserech  
a ilustrovaných explikacích je sice relativně zajímavé, konvenuje se způsobem sdělení příběhu, ale nijak nerozvíjí 
tradici českého animovaného filmu moderním viděním. Nepředpokládám tentokrát vznik divácky úspěšného ani 
festivalového filmu. 

a. ústřední myšlenka námětu není nosná ani nadčasová a je omezena kulturně společenskými hranicemi  
b. děj filmu není vystavěn dobře, chybí vtip, prvek překvapení, katarze. Výtvarná technická forma realizace 

je relativně propracovaná. 
c. charaktery hlavních i vedlejších postaviček jsou vypracovány banálně, bez identifikace diváka 
d. projekt působí dojmem zaintresovaného osobního přístupu autora k tématu dle vlastní zkušenosti  
e. příběh předpokládá vyprávění stylizovanými vyjadřovacími prostředky obrazové zkratky a karikaturní 

pointy jak již ke kreslenému filmu patří, včetně předpokládaných animačních efektů 
f. vizuální pojetí kresleného filmu je výtvarně nepřekvapivé 
g. projekt si neklade ambice „kulturně náročného projektu“ 

 
Způsob animace a formát jsou specifikovány jako 2D bez užité technologie, jejíž užití se promítne do realizační 
náročnosti díla, potažmo rozpočtu. Předpokládám využití technologie Toon Boom Harmony nebo podobné. 
 

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

a. Je složení tvůrčího týmu dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu? PRAVDĚPODOBNĚ ANO. 
b. Všímejte si nejen „jmen“, ale i skutečného vkladu těchto tvůrců do projektu, jak jej lze vyvodit z explikací. 

 
KREDIT ŽADATELE – TVŮRCŮ – ZDROJ CITACÍ: CV, CSFD.cz, FDb.cz, ČT.cz, OSOBNĚ JSEM NEMĚL TU ČEST.. 
 
Martin Smatana – námět, scenář, režie, producent a žadatel: 
 
Martin Smatana (*1991, Žilina) vystudoval animaci na FAMU v Praze, kde již pátým rokem žije. Během studia 
pracoval v estonském studiu loutkových filmu Nukufilm a několik let vedl workshopy animovaného filmu. Jeho 
debutový film Rosso Papavero měl premiéru na Berlinale 2015 a získal 15 mezinárodních ocenení. Absolventský 
film Pouštět draka (The Kite) měl premiéru na Berlinale 2019, získal cenu diváku na slovenském Febiofestu a cenu 
za nejlepší detský film na festivalu v Annecy a ve Stuttgartu. Film byl zařazen do filmotéky MOMA (Museum of 
Modern Art v New Yorku) a momentálně je distribuován ve slovenských kinech jako předfilm před francouzským 
celovečerním filmem " Velký zlý lišák a jiné povídky", který byl loni stejně oceněn v Annecy. V současnosti pracuje 
na vývoji krátkého filmu pro deti "Ahoj léto". Film byl údajně vybrán na Evropskou animační a vývojovou laboratoř 
Animation Sans Frontières, která se v zimě 2019/2020 koná na čtyřech prestižních školách animované tvorby  
v Maďarsku, Německu, Dánsku a ve Francii. 
 
Zdroj: CV a https://vimeo.com/smato plus https://www.filmcenter.cz/cs/lide/10689-martin-smatana  
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Veronika Zacharová – výtvarník: 
 
Veronika Zacharová je grafička, animátorka a začínající režisérka. Studovala grafický design na brněnské FaVU, 
od něhož se odklonila k animované tvorbě na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Kromě kreslené animace se 
mimoškolně zabývá ilustrací i grafickým designem, které se snaží ve své tvorbě propojovat. 
 
Filmografie viz CV, https://www.csfd.cz/tvurce/177305-veronika-zacharova/  
                               a https://www.csfd.cz/tvurce/177305-veronika-zacharova/   
 
Lukáš Gregor – dramaturg: 
 
Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D. poslední čtyři roky působí jako akademický pracovník na Fakultě multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se teorii a dějinám filmu, v poslední době přednostně 
animovaného filmu. Vede absolventské projekty, pomáhá s dramaturgickými konzultacemi semestrálních, 
bakalářských a diplomových filmů, účastní se státních závěrečných zkoušek i přijímacího řízení v rámci Ateliéru 
animované tvorby. Jak ukazuje výčet praxe (detail), vede výuku také na půdě Filozofické fakulty v Olomouci, delší 
čas pak na Filmové škole ve Zlíně, kde kromě dějin učí také dramaturgii a filmovou řeč. V letech 2011-2013 vedl 
Kabinet teoretických studií, od července 2013 je na FMK ve Zlíně vedoucím Ateliéru animované tvorby. 
 
Filmografie v CV a na: https://www.csfd.cz/tvurce/376416-lukas-gregor/  
 
Ondřej Nedvěd – kameraman: 
 
Ondřej Nedvěd je kameraman žijící v Praze, osciluje mezi loutkovou a hranou tvorbou. Studuje magisterský cyklus 
na FAMU obor kamera. Absolvoval pracovní stáž v stop-motion studiu v holandském Eindhovenu a zameřuje se 
na kameru ve stop-motion loutkové animaci. S režisérem Martinem Smatanou spolupracoval na projektu The 
Kite, kde byl hlavním kameramanem. Kromě toho se venuje i natácení dokumentárních a hraných filmu. 
 
Zdroj: CV, filmografie na https://www.csfd.cz/tvurce/286147-ondrej-nedved/  
 
Dávid Štumpf – animátor: 
 
Dávid Štumpf se narodil na Slovensko-Maďarském pomezí v roce 1991. Bakalářské studium na Vysoké škole 
múzických umění v Bratislavě ukončil filmem Kovbojsko (Cowboyland), který byl vybrán na světové festivaly  
v Annecy, ITFS Stuttgart, Hiroshima Animation festival a vyhrál 16 mezinárodních cen. Film byl součástí sekce 
Visegrad New Talents, která byla promítána po celém světe. Rovněž byl uveden v kinodistribuci na Slovensku  
i v České republice. Dávid se přestehoval do Prahy, kde momentálně studuje Magisterské studium na FAMU. 
Vedle školy pracuje jako freelance animátor, illustrátor a režisér. Aktuálně dokončuje magisterský film The End. 
 
Zdroj: CV, filmografie na https://www.csfd.cz/tvurce/209592-david-stumpf/  
 
Ostatní spolutvůrci viz CV v příloze. 
Kredit začínajících tvůrců je přes jejich mládí poměrně vysoký, zkušenosti však málo odpovídající. Soulad tvůrčího 
týmu s tématem považuji za uspokojivý. S podporou SFK však s ohledem na scénář nesouhlasím a nedoporučuji. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? ČESKOU ANO, EVROPSKOU NE.  
- Jedná se o špatně uchopené téma krátkého animovaného filmu v kreativní i technologické rovině. 

Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? NE. 
- Téma krátkometrážní animované grotesky ve formátu 2D na téma rodinné dovolené je banální 

Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? NE. 
- Příběh obsahově, výtvarně i poselstvím nenavazuje na tradice české animované tvorby a nerozvíjí je. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? ANO. 
b. Neobsahují rozpory či protichůdné informace? NE. 
c. Umožňují správně posoudit žádost? ANO. 
d. Je daný projekt realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii? ANO. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? JE SPÍŠ NADHODNOCENÝ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? V ZÁSADĚ ANO. 
g. Zohledněte dosavadní činnost, úspěchy a ocenění žadatele a zhodnoťte, jestli je žadatel vůbec schopen 

takový projekt zrealizovat. ANO JE – VIZ ČLÁNEK 2. TÉTO ANALÝZY. 
Z formálního hlediska nemám s žádostí o podporu problém, v žádosti ani jejích přílohách nic zásadního nechybí. 
Autorská, dramaturgická, režijní i producentská explikace jsou poměrně stručné ale promyšlené, nechybí výrazná 
účast na workshopech a na koprodukčních trzích. Rámcová představa profinancování projektu, potenciálních 
domácích či zahraničních koprodukčních partnerů je zatím omezena na podporu SAF.SK a podporu SFK.ČR, plus 
minimální vlastní zdroje. Součástí příloh Čestné prohlášení o autorství, ostatní smlouvy chybí. Další přílohy 
žádosti: CV zainteresovaných jsou v příloze, ostatní lze částečně dohledat na internetu.  
 
Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově a poměrně podrobně. Režijní náklady a production fee obojí 
do výše max 7 % jsou vyčísleny ve výši 40 000  a 30 000 Kč, tj. 5,37% a 4,03%. K jednotlivým položkám rozpočtu  
a jejich nákladovosti mám než výhradu, že položky rozpočtu se pohybují lehce nad průměrem obvyklých cen i co 
se týče honorářů za literární přípravu. 
 
Profinancování vývoje v ceně 815 000 Kč je bez udělení dotace SFK zajištěno zatím jen z 8,59%, tj. 70 000 Kč  
ze soukromých zdrojů (30 000 Kč finanční vklad producenta, 40 000 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 
0 Kč ostatní zdroje), dalších 91,41%, tj. 745 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (426 000 Kč požadovaná dotace 
SFK.ČR a 319 000 Kč SAF.SK). Z celkem potřebné částky 815 000Kč na vývoj projektu činí dotace SFK.ČR 52,27%  
a SAF.SK 39,14%, celkové procento veřejné podpory pak rovněž 91,41%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou 
specifikovány, v žádosti je uvedena celková cena „vývoj + výroba“ ve výši 1 370 000 Kč. Rozpočet nákladů na 
výrobu jako takovou v ceně bez vývoje lze odvodit ve výši 585 000 Kč, což je méně, než na vývoj. Přílohy žádosti 
informaci o bližších nákladech na výrobu filmu neobsahují. Vícezdrojové financování, ať už domácí či zahraniční 
koprodukční partneři bude odvislé od dalších jednání. 
 
Z předložených podkladů námětu, rozpočtu a explikace ve fázi literární přípravy a vývoje díla, v níž 
se projekt nachází, vyplývá, že: 
- se jedná o český filmový projekt cca 7 minutového, kreleného animovaného filmu 2D Cut Out 
- se jedná o původní autorský námět a scénář v režii Martina Smatany 
Harmonogram prací: 
Smluvní zajištění: Čestné prohlášení autora ze dne 26.6.2019, ostatní chybí 
Vývoj: 1.9.2018 – 1.6.2020 
- přípravné práce: 1.9.2018 – 30.07.2019 
- zahájení prací na vývoji: 1.8.2019 
- literární příprava (aktuálně běží), vývoj 1.9.2018 – 31.5.2020 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: 1.8.2019 - 31.5.2020 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez spocifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 1.6.2020 (pouze vývoj) 
- premiéra: nestanoveno 
Uvedená data, považuji za věcně realizovatelná. Pravděpodobnost uskutečnění celého projektu vnímám jako 
málo reálnou. Bude-li projekt podpořen, předpokládám, že získáme úplnější vhled i na organizační a finanční 
zajištění projektu včetně jednotlivých fází výroby a postprodukce i termínu premiéry. 
 
Potenciál díla „AHOJ LÉTO“ je cílen na dětského českého, případně rodinného diváka CS 5+. 
Přeji autorovi i jeho týmu, aby příběh v budoucnu přepracovali k lepšímu. Projekt v tomto stavu nedoporučuji. 

  
V Praze, 11.08. - 16.08. 2019, Antonín Kopřiva v.r. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ahoj léto 

Evidenční číslo projektu 3189/2019 

Název žadatele Martin Smatana 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-3-11 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 5. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Autor veleúspěšného animovaného filmu The Kite předkládá záměr na svůj další film. Chytrý koncept práce 

s předměty každodennosti, z níž vycházejí vzpomínkové situace vytvářející půdorys pro hravé vykreslení 

rodinných vztahů, kombinuje digitální kresbu a reálné předměty do vizuálně poutavé stavby. Výborně 

připravený projekt také už v této fázi uvažuje nad zviditelněním filmu v zahraničí, má dobře promyšlenou fázi 

vývoje včetně práce na distribuční strategii a účasti na vývojových workshopech. Realizovatelný plán, 

přiměřený či spíše skromný rozpočet a již domluvený kompletní tvůrčí tým ukazují na kvalitní projekt a 

potenciál pro vznik výjimečného animovaného díla. 

Projekt doporučuji k podpoře v plné výši. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Krátký animovaný film rozehrávající rodinné vztahy v situaci cesty na dovolenou vybírá ikonické situace a 

artefakty (matčina kabelka, kufry, letenky), které umožňují vystavět vtipné, avšak ne prázdné mikropříběhy, 

tematizující (možná škoda, že vlastně konzervující) tradiční rozložení rolí v konvenční rodině a typické dění 

a chování v neběžné situaci běžné dovolené. 

Spíše jednodušší téma však umožňuje jednak rozprostřít drobá dramata uvnitř rodiny, jednak umožňuje 

rozvoj i hlubších rovin, kdy animované předměty mohou zastupovat další významy a problematizovat 

vztahové motivy či víc rozvíjet situační skeče.  

Rolí dramaturga by nemělo být jen „z povzdáli nahlížet“ na nápady, ale hlídat kontakt s tématem, expozici, 

rozvoj a vyústění vyprávění, domnívám se, že silný dramaturg je potřeba, aby film nesklozl právě jen 

k vtipným a líbivým skečům, ale dopracoval se k výrazné výpovědi, avšak nadšený přístup dramaturga a 

jeho znalost filmové tvorby je k tomu jistě předpokladem.  

Kombinace skutečných předmětů a digitální kresby koresponduje s tématem, resp. rozvíjenými motivy, a 

zároveň je originálním uchopením každodennosti a předmětů běžné spotřeby. Potlačená barevnost kresby 

inspirovaná retro grafikami, odkazující na vzdálenost vzpomínek, je funkční a vizuálně silná. Nápaditost 

konceptu je rozvinuta už v prvních návrzích a ukazuje značný potenciál dalšího asociativního rozvíjení 

jednotlivostí.  

 

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

 

Film připravuje kvalitní tým z nejmladší generace tvůrců. Martin Smatana je autorem mimořádně úspěšného 

krátkého animovaného filmu The Kite, uvedeného na prestižních festivalech a také oceňovaného. Prestižní 

je také zařazení do filmotéky MoMA. Tvůrčí tým tvoří mladí, někteří (kameraman, zvukařka) ještě studující 

tvůrci. Všichni však již mají s krátkometrážní tvorbou zkušenosti, mnozí se podíleli na filmech, které byly s 

úspěchem či oceněními uváděny v ČR i zahraničí, a všichni se věnují animované tvorbě. Projekt je tedy 

výborně připravený – právě i po personální stránce, kde jsou domluveni prakticky všechny klíčové profese 

podílející se na vzniku filmu. 

 

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

 
Projekt je nosný především technikou a stylem, a zároveň tématem široce srozumitelný, a tedy má značný 

potenciál oslovit i zahraničního diváka a vstoupit na zahraniční trhy. V originálním zpracování vidím 
obohacení jak domácí, tak evropské animované tvorby. Hravý a zároveň funkční přístup k práci s předměty 
vyobrazované každodennosti bude, zdá se, silným vizuálním konceptem.  

 

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

znaků) 
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Rozpočet je spíš skromný v položce honorářů a odměn; služby jsou naceněny přiměřeně. Ze žádosti je 

zjevná jasná představa o produkci (producent pro projekt se teprve hledá) i o distribuci (podobně jako 

režisérův předchozí film – má  plánu ho distribuovat jako předfilm před celovečerním animovaným filmem 

– výhodou zde jsou kontakty na distributory a zkušenost s tímto distribučním modelem). Plánovaná účast 

na dvou relevantních workshopech (účast na Evropskou animační a vývojovou laboratoř Animation Sans 

Frontiéres je skvělou zprávou) může filmu pomoct k viditelnosti a také získání koproducentů. Jelikož je 

téma mezinárodně srozumitelné, a režisér chystá formálně zajímavé ztvárnění, mohlo by zviditelnění skrz 

workshopy a také vývoj v mezinárodním prostředí výrazně filmu pomoct při jeho plánu na mezinárodní 

uvádění.  
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