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Expertní analýza 
 

Název projektu ON: Na velikosti (ne)záleží 

Evidenční číslo projektu 3205/2019 

Název žadatele Libor Adam 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 21.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět je adaptací částečně autobiografického románu Radima Martynka On. Popisuje život úspěšného 

podnikatele Pavla, který žije sám a ve všem mu pomáhá jeho asistentka Lucie. Pavel nemůže navázat 

plnohodnotný vztah, jelikož jeho přítelkyně nechtějí přistupovat na jeho sexuální BDSM hry, a to až do té 

doby, než potká partnerku, která je podobně orientovaná. Příběh nápadně připomíná erotickou trilogii 

Padesát odstínů šedi - je rovněž zaměřen na vykreslení série erotických tužeb, sexuálních praktik a fantazií.  

Cílem žadatele je napsat scénář, jež ukáže erotiku zejména z pohledu muže, a přiláká tak do kin příslušníky 

„silnějšího pohlaví“, jak sám píše. Tomuto cíli podřizuje vše – koncentruje se zejména na mužského hrdinu, 

nevnáší do příběhu žádné otázky, ambivalence a problematické body, ženské postavy jsou jednostranné a 

zejména „slouží“ hlavnímu hrdinovi; námět je tedy vystavěn tak, že má upevňovat některé stereotypy ve 

vztazích mezi mužem a ženou, respektive upevňovat mužskou mocenskou pozici. Námět postrádá jakékoli 

přesahy, aktuální témata, jako například otázky identity, není originální, a to ať již v rovině příběhu, tak po 

stránce formální. Nedoporučuji tuto žádost podpořit. 

 

 

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) 

Námět vychází z románu Radima Martynka On, který nelze zařadit mezi umělecky kvalitní, přínosné či 

originální. Už samotná volba předlohy tak předurčuje kvalitu adaptovaného scénáře. Základem příběhu je 

série erotických dobrodružství hlavního hrdiny, čtyřicetiletého úspěšného podnikatele, jeho sexuálních 

praktik a tužeb. Ženské postavy jsou pak buď příliš „nudné“, než aby v příběhu (a v životě hlavní postavy) 

dostaly vetší part, nebo mu slouží. Výjimku tvoří pak postava Gabriely, s níž hrdina naváže vztah, v němž je 

možné realizovat své sexuální praktiky. Postavy tedy do celkové koncepce zapadají, jsou však velice 

ploché a jednostranné. V takto koncipovaném fikčním světě nenalézám žádný přesah, větší smysl, 

původnost, ani společenskou hodnotu. O formální stránce a vizuálním zpracování se autor nikterak 

nezmiňuje, je však zřejmé, že nemá vyšší umělecké ambice. 

 

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

Jelikož se jedná o žádost na vypracování první verze scénáře, nelze posuzovat tým, pouze autora 

předkládané žádosti. Bod se do značné míry překrývá s bodem 4. Žadatel s takovýmito projekty nemá 

zatím žádné zkušenosti. Projekt hodlá konzultovat, ovšem nikoli se zkušenými scénáristy, ale 

s odborníky na lidskou sexualitu, což se mi zdá poněkud nedostatečné. 

 

 

 

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

V tomto námětu nevidím přínos ani pro českou, ani pro evropskou kinematografii (už proto, že de facto 

kopíruje tak zahraniční trilogii). Jeho zacílení na „silnější pohlaví“, jak autor v explikaci píše, se mi zdá 

naopak spíše „nebezpečné“ – jak v upevňování stereotypů, maskulinního pohledu, tak v jednostranném 

vykreslování lidské sexuality a erotiky. Námět nepřesahuje běžnou kinodistribuci a nemyslím, že má 

potenciál na dosažení větší sledovanosti.  

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

znaků) 

Žadatel má zkušenosti zejména v oblasti marketingu a reklamního průmyslu, zejména na pozici 

producenta. Věnoval se režii a psaní scénářů pro videoklipy, televizní a reklamové spoty, psal komiksové 

scénáře. Tato praxe je poněkud vzdálená od zamýšleného projektu, jež je mnohem rozsáhlejší, a to 

nehledě na to, že je rovněž spoluautorem scénáře k celovečernímu animovanému filmu a hranému filmu, 

jež je nyní ve fázi postprodukce.  

Jelikož se jedná o vývoj scénáře, je takto psaná žádost jasná, rozpory neobsahuje; výsledek je 

realizovatelný.    
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Expertní analýza 
 

Název projektu ON: Na velikosti (ne)záleží 

Evidenční číslo projektu 3205/2019 

Název žadatele Libor Adam 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 23. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je literární příprava scénáře, který je adaptací stejnojmenného erotického románu 

Radima Martynka.  

 

Jeho protagonistou je sebestředný čtyřicetiletý podnikatel Pavel. V jeho posteli se ženy střídají, momentálně 

vede dva životy se dvěma milenkami (jeden náruživý, jeden romantický). Ve svých snech je vyznavačem 

BDSM, tedy sadomasochistických sexuálních praktik, které naplno uvede do života, když se potká s krásnou 

Gabrielou – ženou, kterou dříve vídal v erotických snech. Začnou plánovat svatbu, ale Gabriela náhle zmizí. 

 

Již literární předloha se veze na módní vlně, kterou vzedmula braková BDSM trilogie Padesát odstínů šedi a 

její následovníci, byť tak činí v komediálním duchu. Soudě podle treatmentu jsou postavy podobně povrchní 

a procházejí obdobně banálním vývojem (dominantní egocentrický zbohatlík díky své submisivní partnerce 

pozná, jaké to je opravdu se zamilovat). 

 

Z treatmentu ani autorské explikace není přitom příliš zřejmý žánr řídkého příběhu, ve kterém není místo na 

rozvíjení zápletky, ani charakterů postav. Je v něm řada dějových skoků, vyznění některých obrazů vyznívá 

do ztracena. BDSM rekvizity jsou jen laciným dráždidlem. Ve své podstatě projekt v této fázi zapadá do vlny 

současných českých „vztahových“ komedií, liší se od nich pouze důrazem na erotické scény. 

 

Udělení podpory z veřejných peněz (předmětem žádosti je 90 % rozpočtu v této fázi vývoje) tomuto zjevně 

komerčnímu projektu 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) 

„Erotický inspirativní“ román On aneb Na velikosti nezáleží vyšel v letošním roce, tedy osm let poté, co E. L. 

Jamesová vydala první část románové trilogie Padesát odstínů šedi. Ačkoli se od ní již knižní upoutávka 

v podstatě distancuje (kniha je anoncována jako „malá románová komedie, která se zaměřuje na dalších 

devětačtyřicet odstínů sexuálního života“), bez ní by údajně částečně autobiografický román On aneb Na 

velikosti nezáleží nikdy nevyšel. 

 

Ústřední myšlenka námětu není originální a není ani zpracovaná osobitým způsobem. Poněkud nesourodá 

dějová linka v zásadě vychází ze zmíněné brakové trilogie, přestože se netváří smrtelně vážně jako knihy 

E. L. Jamesové. BDSM rekvizity (pouta, bičíky, obojky aj.) jsou jen rádoby dráždivým ornamentem. Soudě 

podle treatmentu, příběh stereotypním pojetím i vývojem a modelovými charaktery hlavních postav zapadá 

spíše do současných českých vztahových komedií o napravených sukničkářích a la Po čem muži touží. A to 

se všemi jejich obvyklými nedostatky. 

 

Humorných situací v příběhu mnoho není, a když už se nějaký gag objeví, vypadá spíše jako legrácka ze 

scénáře komediálního pornofilmu (v kostele dálkově ovládané vibrační vajíčko budiž toho nejmarkantnějším 

příkladem). Dominantně-submisivní vztah není ani zábavně, ani odvážně rozváděn, většina situací působí i 

v rámci komediálního žánru prvoplánově a nevěrohodně, včetně BDSM sexuálních praktik (zcela nemístné 

využívání tzv. safewordu během erotického mazlení nebo skutečnost, že Gabriela od počátku verbálně sice 

přijímá svoji submisivní roli, v praxi ji ale nenaplňuje).  

 

Projekt nelze považovat za „kulturně náročné kinematografické“ dílo, ačkoli jej sám žadatel v žádosti takto 

označuje. Navzdory tvrzení, že by měl film přilákat do kin „příslušníky silnějšího pohlaví“, se naopak zdá, že 

připravovaný scénář počítá především s publikem, které s BDSM praktikami nemá žádnou jinou zkušenost 

než jen právě z románů E. L. Jamesové. Tedy především se ženami. 

 

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

Libor Adam se jako scenárista, režisér a producent pohybuje v reklamním průmyslu, kde působí od roku 

1992. Natáčí videoklipy, televizní i rozhlasové spoty, věnoval se i dabingu animovaných pohádek. Jako 

scenárista se podílí na komiksových knihách o „králících z klobouku“ Bobu a Bobkovi. Je spoluautorem 

scénáře k celovečernímu animovanému filmu Jack Russel zachránce planety i celovečerního hraného filmu 

Můj příběh, který zároveň režíruje. Oba filmy by měly mít premiéru v letošním roce. 

 

Další personální zajištění, ani rámcové představy o něm, nejsou v žádosti zmíněny, s výjimkou avizovaného 

angažmá konzultantů z oboru psychologie a sexuologie. Žádná konkrétní jména odborníků žadatel neuvádí. 

Neuvádí ani, že by zvažoval pracovat na scénáři s nějakým dramaturgem. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Téma není naprosto ničím přínosné pro současnou českou, natož pro evropskou kinematografii. Látka má 

svým tématem a pravděpodobně také zpracováním naprosto lokální či přesněji řečeno provinční charakter.

  

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, nicméně v jejích různých částech se mnohdy doslovně 

překrývají. Žadatel nepřesně uvádí procentuální výši zajištění projektu k datu podání žádosti – ta není 90 %, 

ale pouze 10 %.  

 

Z dosavadní činnosti žadatele (viz bod č. 2) nelze usuzovat, zda je schopen takový projekt zrealizovat. Od 

jeho předchozí tvorby, zaměřené především na tvorbu pro děti, se tento projekt svým zaměřením i cílovou 

diváckou skupinou diametrálně odlišuje. 

 

Rozpočet zahrnuje v této fázi vývoje literární přípravu scénáře, jež by z cca 90 % měla být hrazena z grantu 

SFK. Žadatelem je sám autor scénáře, stručný komentář k rozpočtu však v žádosti chybí. Veškeré náklady 

pokrývají autorův honorář na vytvoření scénáře, není zde přitom započítána například položka pro zmíněné 

konzultanty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Trosečníci Evropy 

Evidenční číslo projektu 3206/2019 

Název žadatele Irena Hejdová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 6.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Příběh sociálně slabé rodiny, která se vydala v automobilové ojetině na dovolenou do Polska a uvízla tam v 

nepojízdném vozidle a bez peněz na několik dlouhých dnů, byl vskutku jedním z mediálních hitů letošního 

léta. Kde jsou hranice lidské prostomyslnosti a hlouposti, mohl se ptát jízlivě a trochu povýšeně čtenář a 

popásat se nad cizí blbostí.  

 

Autorka ale tento pohled zvnějšku převrací a pokouší se na případ podívat zevnitř a v širším kontextu. Jako 

na jeden ze symptomů doby, jako na ukázku mentality nemalé části společnosti, a to nejen té české, ale i 

šířeji evropské, která ztrácí orientaci v chaosu naší doby, ačkoli je stále intenzivněji přesvědčována reklamou 

všeho druhu, že štěstí je jen na dosah. 

 

Jsme tedy na stopě klasického sociálního dramatu, což je ovšem záměr vpravdě donkichotský, vezmeme-li v 

úvahu hypotézu, že publikem dnešní laviny českých romantických vztahových komedií jsou asi právě takoví 

lidé, o kterých chce autorka napsat svůj scénář. Půjdou se podívat na sebe sama? Spíše asi ne, zato by ale 

ten příběh mohl zaujmout tzv. pražskou kavárnu, a to v tom smyslu, že by se film pro ni stal pohledem na tu 

část společnosti, o níž si myslí, že ví své, a přitom třeba o ní neví nic. 

 

Tvůrkyně programového schématu ČT se svého času přiznaly, že z hlediska diváckých akceptací se vyhýbají 

v anotacích filmů pojmům jako psychologické drama. Už to samo je na pováženou a vybízí k úvaze, proč se 

často také sociálně laděné sondy skrývají pod pláštík černého či všelijak chcípáckého humoru. To autorka 

zjevně dělat nechce, usiluje o vážný ponor do příznaků něčeho, co má mnohem závažnější příčiny a 

následky, než jaké se rodí jen z frustrace z jedné nepodařené dovolené. 

 

Myslím, že jakkoli budoucí projekt směřuje proti módním trendům doby, je právě proto záhodno jej podpořit. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Původní inspiraci novinovou zprávou o ztroskotání jedné naivně zosnované dovolené transformovala 

autorka do šířeji platného příběhu o snech, které narážejí na hranice sociálních daností a o nepřiměřených 

představách vyvolávaných tlakem okolí a sociálních sítí. Střední věk skutečných „hrdinů“ prázdninového 

příběhu snížila proto na hranici právě dosažené dospělosti a před nimi i potenciálním divákem rozevřela vějíř 

lákadel, kterým je člověk dnes vystaven rovnou od samostatného vstupu do života. Jak se s nimi vyrovná, 

jak dopadne jejich poměřování s všednodenní realitou života a co to s člověkem udělá a kam ho to 

nasměruje, čemu zůstane otevřen a co ho možná definitivně předurčí? 

 

Podle explikace nemá přitom autorka zjevně na mysli jen bizarní parametry jednání a reakcí postav, ale 

hodlá se scénářem ponořit hlouběji: do životního pocitu lidí z okraje společnosti, do sociálních sfér, kde jak 

píše „dřímá časovaná bomba“. Ona ale už dávno jen nedřímá, ona vybuchuje každé volby a vede k 

současnému rozdělení společnosti, ke vzájemnému sočení bohatých a chudých, měst a venkova, Prahy a 

zbytku země. Populistické politické machinace a ztráta společného smyslu bytí je toho fatálním následkem. 

 

Je třeba dát autorce za pravdu, že české umění život sociálně slabých vrstev vesměs opomíjí, nebo je 

vystavuje spíše posměchu, protože ale tyto vrstvy svou masovostí nakonec ve volbách rozhodují, 

začarovaný kruh se uzavírá. Mohla by padnout námitka, že zrovna film není tím nejlepším nástrojem 

společenských reforem. Mají-li ale vůbec nastat, je třeba měnit společenské klima, a tam už má umění svou 

nezastupitelnou roli, i když mu bude kritika předhazovat, že jen káže, jak se zhusta stává zejména na 

stránkách MFD. Záměr autorky jde právě tímto směrem a vrací podle mého soudu českému filmu vážnost 

společenského angažmá. 

 

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

 

Scenáristka a dramaturgyně Irena Hejdová se k profesi vrací po mateřské dovolené a možná právě získaný 

odstup je na jejím záměru vidět. Navíc i zkušenost z práce na cyklech ČT věnovaných partnerským 

vztahům, kojeneckým ústavům a náhradní rodinné péči. Nejistotota v tom, co jsou to opravdové mezilidské 

city, se pod přívalem neredukovaných informací mění u mnoha současníků v naprostou dezorientaci v 

dnešním světě. I. H. má smysl pro její empatickou identifikaci i pro domýšlení jejích celospolečenských 

konsekvencí, jak dobře ukazuje autorská explikace. 
 

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

 

Téma je české, s přesahem do Polska, což rovnou přirozeně implikuje budoucí polskou koprodukci, ale jak 

si je vědoma sama autorka a jak to i důrazně akcentuje, a to nejen názvem, má výrazný celoevropský 

přesah. Ocitli jsme se v časech relativního blahobytu, za nichž však zároveň vskrytu sílí vrstva sociálně 

slabých, ne-li přímo ze společnosti vyloučených „uražených a ponížených“. Jsou to ti, co přestávají stačit 

tempu cesty za úspěchem, ať už pro svůj sociální původ, fyzickou či mentální výbavu či jiný handicap anebo 

prostě jen pro iluzorní představy o životě. Jaká je jejich budoucnost osobní i společenská? Budou jen diváky 

bohatnutí jiných? Přičiní se sami? Anebo v sobě budou hýčkat temný hněv z nespravedlnosti, která na ně 

dopadla? A co tam, kde se k problémům a vášním sociálním přidávají i problémy etnické a rasové? Má-li mít 

film ještě jiný smysl, než je zábava, pak je právě tohle téma, které by mohlo jeho prostřednictvím něco o naší 

době vyslovit. 

 

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

znaků) 

 

Irena Hejdová si už loni s úspěchem žádala o podporu scénáře Andula a andělé, soudím ale, že tato 

skutečnost nikterak nekoliduje s její žádostí nynější. Podporuje mě v tom zejména zřetelná autorčina chuť 

reflektovat latentní, a přesto nanejvýš výbušné společenské problémy, a to způsobem, který není tezovitý, 

který má svou psychologickou dramatičnost i hluboký sociální přesah. Žádost je v tomto smyslu 

vypracována zcela přehledně a přesvědčivě a dosavadní tvůrčí práce autorky nezavdává jakoukoli příčinu k 

pochybnostem o tom, zda bude schopna svůj záměr dotáhnout do konce, a to jak co do časového 
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harmonogramu, tak co do finančních nákladů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu TROSEČNÍCÍ EVROPY 

Evidenční číslo projektu 3206/2019 

Název žadatele Irena Hejdová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 15.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt je inspirován skutečným příběhem z léta 2019, kdy pětičlenná česká rodina „ztroskotala“ 

s nepojízdním autem během návratu z dovolené v Polsku a strávila 3 dny bez pomoci u silnice 

v odstaveném autě. Tato reálná situace vzbuzuje řadu otázek: jak je to možné, že dospělí lidé s dětmi 

nebyli schopni tuhle situaci vyřešit dříve, jaká shoda okolností k tomu mohla vést, atd. Autorka se 

ovšem rozhodla pro jiné hrdiny, dvojici nezkušených mladých lidí ve věku 18 let. Tím pádem ovšem 

celý příběh ztrácí na původní zajímavosti. Nevychází ani autorský záměr poukázat na podhoubí 

extremismu, populismu a nesnášenlivosti, které bují u podobně sociálně slabších a frustrovaných 

skupin, do jaké hrdinové patří. Z předloženého treatmentu nemá divák šanci vyvodit nic podobného. 

Ukázky prozrazují talentovanou autorku, která má cit pro filmový dialog a situace. Bohužel se jí 

nepovedlo naplnit ambiciózní autorský záměr v dostatečně silném příběhu a využít potenciál slibného 

námětu tak, aby projekt získal zamýšlený společenský význam. I když téma v sobě obsahuje 

zahraniční přesah, jeho zpracování je lokální a projekt nepřináší žádnou zásadní inovaci. Autorka Irena 

Hejdová vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU a upozornila ne sebe svým debutem z roku 

2008 Děti noci (režie Michaela Pavlátová). Její další celovečerní hraný film zatím čeká na realizaci. 

Rozpočet i financování projektu je standardní, realizace má poněkud nestandardně proběhnout během 

pouhých 3 měsíců. 

 

 

 

 

 

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) 

 

Autorka se inspirovala skutečným příběhem, který plnil stránky tisku v létě 2019: pětičlenná 
česká rodina „ztroskotala“ s nepojízdním autem během návratu z dovolené v Polsku a 
strávila 3 dny bez pomoci u silnice v odstaveném autě. To je samozřejmě velice zajímavá 
dramatická situace, která vzbuzuje řadu otázek: jak je to možné, že dospělí lidé se 3 dětmi 
nebyli schopni tuhle situaci vyřešit dříve, jaká shoda okolností k tomu mohla vést, atd. 
Autorka se ovšem rozhodla pro jiné hrdiny, dvojici mladých lidí ve věku 18 let. Tím pádem 
ovšem celý příběh ztrácí na zajímavosti, protože si divák řekne, že důvodem byla jejich 
nezkušenost a hloupost přiměřená jejich věku a celá situace se tím zjednoznační a zbanální. 
Nevychází ani další autorský záměr, poukázat na podhoubí extremismu, populismu a 
nesnášenlivosti, které bují u podobně sociálně slabších a frustrovaných skupin, do jaké 
hrdinové patří. Z předloženého treatmentu nemá divák šanci vyvodit nic podobného. 
Všechny hlavní postavy jsou navíc hodně prvoplánové, jejich chování je předvídatelné, 
neobsahují žádné tajemství a neprocházejí žádným zásadním dramatickým vývojem. 
Podobné je to i s jejich vztahy. Předložené ukázky prozrazují talentovanou autorku, která má 
cit pro filmový dialog a situace. Bohužel se jí nepovedlo naplnit ambiciózní a zajímavý 
autorský záměr v dostatečně silném příběhu a využít potenciál slibného námětu.    

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

 

Autorka Irena Hejdová vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU a upozornila ne sebe svým 

debutem z roku 2008 Děti noci (režie Michaela Pavlátová, uvedeno na MFF Karlovy Vary). Její další 

celovečerní hraný film zatím čeká na realizaci. Projekt chce realizovat ve spolupráci s dramaturgyní 

Miladou Těšitelovou a pak jej chce nabídnout producentce Julii Žáčkové.  

 

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

 

Jak už bylo uvedeno výše, jedná se o projekt se zajímavým, ambiciózním a dokonce chvályhodným 

záměrem (zmapovat sociálně slabší skupiny, kterým se nevěnuje ve filmu ani v realitě přílišná 

pozornost, přičemž se jedná o jakousi časovanou bombu a živnou půdu pro extremismus a 

populismus), který se ovšem autorce nepovedlo naplnit tak, aby projekt získal zamýšlený a kýžený 

společenský význam a naplnil se tak jeho potenciál. Jeho téma má už z podstaty příběhu zahraniční 

přesah, zpracování je ovšem lokální a projekt nepřináší žádnou zásadní inovaci. 

 

 

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

znaků) 

Rozpočet je 150 000 Kč, honorář pro dramaturga je pouze 10 000 Kč. Vklad žadatele je 20 000 Kč. 

Harmonogram je poněkud nestandardní: realizace projektu, tedy napsání 1.verze scénáře, má 

probíhat od 1.3.2020 do 31.5.2020.   
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0xpertní analýza 

 

Název projektu Pan Karlski 

Evidenční číslo projektu 3207/2019 

Název žadatele Roman Valent 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 25. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Pan Karlski vychází z efektního nápadu balancování mezi realitou a snem. Jeho 
titulní hrdina je vržen do bizarních situací, v nichž se setkává s různorodými postavami. V jeho 
vile se objevují lidé, kteří ho údajně neznají, zatímco on v nich poznává své blízké. Postupně si 
uvědomuje, že je zaklet ve snu, z něhož nemůže procitnout. Všechno vypadá jako legrační 
absurdita, pak je však na zahradě nalezen mrtvý pošťák. Příběh se potočí do zlověstné vidiny, 
v níž se změní i náhled na Karlského osobnost.  
 
„První nápad k projektu Pan Karlski vznikl v roce 2004, poté, co jsem se blíže seznámil se 
ženou, která byla v minulosti znásilněna. Viděl jsem stopy, které to v její osobnosti zanechalo a 
napadlo mě, jestli negativní následky zůstávají převážně jen v psychice obětí, nebo zda i viník, 
který násilný čin pravděpodobně v daném okamžiku vůbec negativně nevnímá, je schopen 
později reflektovat nesprávnost svých činů. Zda i v jeho psyché zůstává rýha, které se nezbaví, i 
když ji jakkoli zatlačí do podvědomí,“ vysvětluje autor. 
 
Příběh – specifikovaný v treatmentu – si dovedně pohrává s lidskou identitou i se sebereflexí 
hlavní postavy. „Nespolehlivý vypravěč“ jako ústřední figura a sestup do podvědomí, kde se 
otáčejí role obětí a viníků, sice nejsou nápady nijak zvlášť originální (objevují se v řadě 
amerických thrillerů, například v Koeppově dramatu Tajemné okno, či ve Scorseseho mystériu 
Prokletý ostrov), v autorově podání však fungují vtipně i přesvědčivě. Drama s humornými 
prvky a překvapivým rozuzlením doporučuji podpořit. 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Valentova látka zdařile pracuje s tajemstvím v klíčové zápletce i v rozličných detailech. 
Pan Karlski – ve skutečnosti vysokoškolský pedagog – je konfrontován s návštěvníky, kteří 
mají zájem o koupi jeho vily. V navenek odtažitém manželském páru poznává svou manželku 
a svého finančního poradce a začne mít podezření, že spolu mají poměr. Pošťák s familiérním 
chováním a sklonem k alkoholu je ve skutečnosti jeho otcem, v mladé Renatě vidí svou 
milenku. Ve finále však vyjde najevo, že dívka je zosobněním jeho špatného svědomí. Z 
dvojice zvědavých makléřů se vyklubou policejní vyšetřovatelé…   

 

Téměř celé vyprávění je koncentrováno do uzavřeného prostoru Karlského vily (kterou 
však hrdina ve skutečnosti nevlastní) a jejího blízkého okolí, což by mohlo přispět k jeho 
finančně nenáročné realizaci. Zpracování atraktivní předlohy je ale zapotřebí pečlivě 
dramaturgicky „ošetřit“ a při eventuálním natáčení dbát na sebemenší drobnosti, z nichž se 
skládá absurdně komická i neurotizující atmosféra příběhu. V opačném případě se totiž může 
snadno stát, že film vyzní jako jalová šaráda, sázející jen na vnější efekt. 
 
Navzdory naznačenému riziku však Valentův námět (včetně dvou rozepsaných obrazů) 
působí zručně a slibně. Za smysluplnou a nosnou pokládám i autorovu hru s proměnami 
denních dob (posun od prosluněného rána k podmračenému večeru a temné noci), jež 
ilustruje postupnou transformaci stylu vyprávění (od absurdní komedie k tísnivému thrilleru). 
Projekt Pan Karlski, jež prozrazuje autorovy zkušenosti tvůrce reklam, vzhledem k jeho 
kvalitám stojí za další vývoj.  
 
      
 

 

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

Roman Valent (nar. 1976) absolvoval University of Applied Arts ve Vídni, obor vizuální 
média. V letech 1995 – 1998 působil jako střihač a později jako asistent režie. Od roku 2002 
začal pracovat jako režisér a stal se žádaným autorem reklam. Natočil přes 300 reklamních 
spotů (pro značky jako Pilsner Urquell, Kawasaki, Mattoni nebo O2), jeho práce byly oceněna 
na mnoha zahraničních festivalech a získaly řadu reklamních cen. Pan Karlski je jeho prvním 
autorským námětem na celovečerní film. 
 
Na vývoji své látky autor hodlá spolupracovat s dramaturgyní Miladou Těšitelovou. 
Definitivní scénář chce opětovně nabídnout produkční společnosti Unit+Sofa, která o projekt 
projevila zájem už v jeho přípravné fázi.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Pan Karlski by – v případě kvalitního zpracování – mohl znamenat vítanou a 
potřebnou inovaci novodobého mainstreamu. Látka má velký divácký potenciál a od její 
realizace lze tudíž očekávat nadstandardní návštěvnost. Navíc je univerzálně přenosná a 
srozumitelná. Dokážu si představit, že film by mohl zaznamenat úspěch i v zahraničí, 
minimálně na Slovensku.  
 
Tato „psychoanalytická křížovka“ s falešnými stopami a skrytou tajenkou patří k příběhům, 
v nichž se stírají uměle vytvářené hranice mezi takzvanou „komercí“ a takzvaným „artovým 
filmem“. Pokud si film udrží svá rafinovaná tajemství (naznačená v treatmentu) a nesklouzne 
do banální ilustrace, mohl by evokovat díla Alfreda Hitchcocka. Ta si v rámci napínavých 
syžetů pohrávají se zásadními otázkami lidské existence.  

 

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

znaků) 

Žádost je dobře zpracovaná, obsahuje veškeré náležitosti k jejímu standardnímu posouzení. 
Finanční požadavky na její další vývoj (150.000,-- Kč) jsou přiměřené. O seriózním přístupu 
autora svědčí fakt, že rozpočet zahrnuje honorář pro konzultanta z oblasti psychologie. 
V popisu projektu autor otevřeně přiznává, že není zkušený scenárista. Ke spolupráci proto 
hodlá přizvat rutinovaného kolegu, jenž by se speciálně věnoval dialogům.  
 
„Pan Karlski je sice zdánlivě malý film uskutečňující se většinou na jedné lokaci (vila na 
prodej), ale skutečný příběh se odehraje v divákově fantazii. Není důležité, co divák vidí, ale 
obrazy, které se vytvoří v jeho představivosti,“ upřesnil Valent ve své obsáhlé, místy trochu 
krkolomně napsané explikaci. Připravovaný „malý film“ však v rukou schopného režiséra 
může vyústit do unikátního dobrodružství o lidském podvědomí.  
 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Pan Karlski 

Evidenční číslo projektu 3207/2019 

Název žadatele Roman Valent 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 28.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

První autorský námět na celovečerní film úspěšného tvůrce reklamních spotů, Romana Valenta, staví 

vyprávěcí strategii na (vskutku nepříjemném) prolnutí představ a skutečnosti. Příběh, až by se chtělo použít 

slova hříčka, v předložené synopsi a treatmentu tu více, tu méně přesvědčivě prohazuje nejen to, co se 

člověku skrývá v podvědomí, s událostmi „reality“, ale postupně více a více obnažuje zazděné skutky a 

strachy, aby jim ve finále umožnila doslova explodovat. 

Nachystaná literatura dává předpoklad k formálně poutavé podívané, až hotový scénář – a následně 

pochopitelně jeho realizace – však ukáže, zda se Valentova spřádaná síť nestane příliš samoúčelnou 

atrakcí. 

 

 

 

 

 

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) 

V prvé řadě oceňuji rozpracovaný treatment a také charakteristiku postav. Zejména díky ní lze poměrně 

jasně nahlédnout do spletitého zázemí příběhu, v němž subjektivní vnímání skutečnosti naprosto 

zkresluje to, co se „venku“ odehrává – a naopak potlačená zažitá realita se nechce drát napovrch, až 

z tohoto skrývání nakonec vznikne prazvláštní existence na prahu snu a bytí.  

V této fázi nemám důvod, proč před radou SFK projekt nepodpořit. Látky tohoto typu totiž mohou být 

velmi atraktivní a přes nemalou míru absurdity (či díky ní) nepřímo pojmenovávat velmi obyčejné strachy 

či jinak potlačované emoce, s nimiž se potýká každý z nás. Na stranu druhou právě tyto látky mohou 

sklouznout do samoúčelné exhibice „spletitosti chodeb“, absurdita je spíše prázdnou skořápkou bez 

významu a z postav se stávají neživoucí figurky na autorově šachovnici. Až scénář ukáže, ke které 

straně se Roman Valent přikloní.  

 

 

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

Zatím je znám pouze plánovaný autor scénáře (Roman Valent), v předložených dokumentech se uvádí 

příslib autora dialogů a spolupráce s dramaturgem a konzultace s odborníkem – psychologem. Jména 

zatím žádná, jak se zdá, konkrétní nemáme. 

 

 

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

Zatím těžko soudit. 
 

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

znaků) 

Rozpočet počítá se všemi podstatnými položkami vývoje první verze scénáře, co do výše se spíše drží 

při zemi. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastní a veselé 

Evidenční číslo projektu 3212/2019 

Název žadatele Martin Kopřiva 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 3. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Je úspěšná, vdaná, ale v jednom dni se jí zhroutí život. Jenže Vánoce jsou nejen časem rozchodů, ale i 

časem zázraků a náhod, které mění život. Předkládaný projekt je banální romancí rámovanou svátečním 

časem a prostoupenou celou řadou klišé, zkratovitých náhod a bizarně znějících formulací. V nejlepším 

případě se jedná o spotřební historku vyztuženou midcultovou interpretací kvantové fyziky. Struktura příběhu 

i charakterizace postav jeví jasné znaky mechaničnosti, povrchnosti. Z předkládaných ukázek navíc vyplývá 

stylistická strnulost a neobratnost.  

 

Jde o zcela zaměnitelný, odbytý námět k romantické komedii, jakých česká kinematografie (bohužel) 

v poslední době produkuje nadbytek. Nenacházím jediný důvod, proč by měl být podpořen v jakékoli fázi 

vývoje.    

 

 

 

 

 

 

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) 

Předkládaný námět představuje mix neinvenční romantické komedie a midcultové „feelgood“ historky se 

za vlasy přitaženými náhodami a zcela nevěrohodně vyklenutými charakterovými oblouky. Banalita a 

klišovitost příběhu i plochost postav ve spojení s „vánoční magií“ a kvantovou fyzikou pro čtenáře a 

čtenářky lifestylových magazínů vytváří podhoubí pro vznik další hořkosladké české komedie pro chvíle 

pohody, která svět sleduje zpoza tlustého skla iluzí a ledabylých peripetií. Z předkládaných ukázek navíc 

vyplývá velmi lopotná práce se stylistikou promluv i rytmem dialogů, které vyznívají velice neživotně.       

 

 

 

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

Z explikací nelze vyvodit nic krom obecných krasodušných frází, které by se vyjímaly v barevných 

magazínech. Příběh i postavy jsou natolik neosobité, že pro autorský přínos nenechávají příliš prostoru.  

 

 

 

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

Jediný přínos vidím v možném vzniku další tuctové a spotřební komerční komedie, na které nejspíš 

v posledních letech existuje v ČR random generátor.  

 

 

 

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

znaků) 

Filmový kredit žadatelů není nijak výrazný, na projektu je patrné, že jejich dosavadní působení je spojené 

s komerční televizní sférou. Tam by tento námět měl také zůstat. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu  Šťastní a veselé 

Evidenční číslo projektu 3212/2019  

Název žadatele Martin Kopřiva 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

Číslo výzvy 2019-1-4-15  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 27. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Šťastní a veselé je adaptací stejnojmenného románu autorky scénáře Petry Zhřívalové. Pohybuje 

se na poli komediálně odlehčeného romantického melodramatu, kde se v centru pozornosti nacházejí 

partnerské vztahy, zklamávaná a znovu nacházená důvěra k lidem, zdroje životní energie pro nové začátky, 

touha po štěstí a věrnosti. Námět svědčí o autorčiných profesionálních schopnostech zvládnout tvar 

celovečerního filmu, přičemž její vlastní literární předloha poskytuje dostatek situačního materiálu i solidní 

zápletku a dává dobrou možnost přirozené a poměrně snadné transformace do filmové řeči. Dramatická 

stavba se opírá o napětí plynoucí ze zajímavě variovaného partnerského trojúhelníku, který se v průběhu 

vyprávění stává vlastně jakýmsi čtyřúhelníkem, v jehož rámci se ke konfliktům, odvíjejícím se na půdě 

partnersdkých vztahů, přidává ještě konflikt mezi otcem dcerou. Zdrojem komického zabarvení celého 

vyprávění je lidová mystika (zde aktuálně transformovaná do pseudovědecké kvantově fyzikální hantýrky), 

poskytující naději skrze (iluzorní) návod na možné řízení a ovládání toho, co může člověku zaručit naplnění 

jeho představy o životním štěstí. Mám dojem, že výsledkem této fáze vývoje projektu může být 

profesionálně zvládnutý scénář. Na druhou stranu oproti údaji v žádosti nemám pocit, že by mělo jít o 

umělecky náročné dílo, treatment a rozpracované obrazy nasvědčují spíše tomu, že půjde o standardní 

žánrově povědomou českou komedii, dílo orientované spíše komerčně. Proti tomu nemám námitek, jen si 

nejsem jist, že je posláním fondu tento typ produkce podporovat. 
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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 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Šťastní a veselé reprezentují tradiční romanticko-komediální žánr se zřetelným důrazem na tradiční 
rodinné hodnoty a optimistický, nadějeplný pohled na lidskou existenci. Zápletka je přehledná, děj 
srozumitelný a přehledný, práce má parametry profesionálního přístupu. Sám příběh se mi nezdá vyloženě 
osobitý, jak vyprávěním, tak zvolenými stylistickými prostředky nevybočuje z řady českých romantických 
komedií posledních let. Představa o konkrétních realizačních postupech a o režisérovi zatím není 
upřesěna. 

 

 

 

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

Autorka scénáře je zkušená spisovatelka a televizní scénáristka. Její práce svědčí o její profesionalitě a 
schopnosti zvládnout celovečerní formát. Projekt má dobré produkční zázemí, ale mám dojem, že jde o typ 
projektu, kterému by už v této fázi (vzhledem k existenci románové předlohy, která poskytuje dobrou 
představu o výsledném filmu) slušela televizní koprodukce nebo jiný typ předběžné podpory. 

 

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

Podle mého názoru se jedná o běžnou romantickou komedii bez většího uměleckého přínosu. 

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

 
Žádost považuji za velmi dobře zpracovanou, údaje za srozumitelné a postačující. Projekt je určitě 
realizovatelný. Z žádosti není zřejmé, kdo by měl hotový scénář připravit k realizaci a režírovat, v dané fázi 
to ale snad není podstatné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 5.0 

Evidenční číslo projektu 3213/2019 

Název žadatele Martin Kopřiva 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Antonín Kopřiva 

Datum vyhotovení 29.09.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„5.0“ - PŘEDKLADATEL: MARTIN KOPŘIVA  (výzva č. 2019-1-4-15) 
Dobrých komedií je jako šafránu, a tak jsem se zaradoval, že by se mohlo urodit. Pozorně jsem si pročetl všechny 
přílohy žádosti k projektu, zejména pak synopsi, treatment a úryvky ze scénáře i autorskou explikaci. Při vší úctě 
k bohaté profesní minulosti autorky v oboru ale nevím… Příběh zůstal daleko za mým očekáváním! Oč jde: chtěně 
komediální téma s deklarovaným dovětkem autorské explikace pro dovtipnější, že “budou-li sami chtít – měli by 
dostat i hlubší souvislost“, se odehrává v blíže neurčené televizi, kde díky stěhování kostýmérny do odlehlých 
suterénních prostor dojde ke stávkové pohotovosti, kterou se v okurkové sezóně letního času snaží využít redakce 
zpravodajství, aby „měla co vysílat“. Během „mapování situace“z různých  postranních úmyslů osobních ambic 
zůčastněných  postav dojde k naznačení zištných nepravostí v duchu hesla, že „ryba smrdí od hlavy“. Rozuzlení 
příběhu vyústí k tomu, že ti „kariérní“ povýší a „kmánům“ nezbude, než držet ústa a krok. Povrchnímu příběhu 
nepomůžou ani heterosexuální a homosexuální pletky protagonistů, které neslouží dramatickému vývoji postav  
a jsou tak samoúčelné. Postavy příběhu postrádají vnitřní vývoj, vnější vývoj je spíš postrkováním po šachovnici 
z vůle autorky. A tak mi dovolte poznamenat, že s tímto prvoplánově zpracovaným příběhem dobrý film nevznikne 
ani při sebehvězdnějším obsazení, protože není co hrát. Je to v současné době sporů o kvalitu mainstreemového 
vysílaní televizního zpravodajství doslova zahozená příležitost. 
 
Jsem si vědom, že je autorka Jarmila Skopalová v nelehké pozici uchopit téma komediálního dramatu vůči 
společenské realitě, ale pokud se o to nepokusí, vznikne dílo spíš trapné, než úspěšné. Neříkám to rád, ale říct to 
musím. Pro výrazné rozpaky až stud nad stavem látky se nemohu přiklonit k doporučení projektu do vývoje…  
 
Sporý tvůrčí tým: Jarmila Skopalová (námět, scénář, dialogy), Martin Kopřiva (produkce), který se k projektu 
schází, je relativně zkušený životem i profesí, ale to pro vznik dobého filmu nestačí. Projekt a budoucí filmové dílo 
si neoprávněně klade ambice na tzv. kulturně náročný projekt. Jsem skeptický v odhadu, jak velkou diváckou obec 
přiláká do kin, spíš se dá předpokládat oddechový  „televizní“ film, který může upoutat pozornost domácí, rodinné 
CS 15+ při vhodně vybraném vysílacím čase. Téma považuji za „bakalářské“ nepřekvapivou formu zpracování.  
 
POZITIVA: 

- původní autorské dílo českého hraného celovečerního filmu v žánru komediální drama 
- studie charakterů v mezní situaci prostředí nejmenované televizní stanice 
- celovečerní, spíše televizní autorský projet s odlehčující tématikou, rodinný film CS 15+ 

Negativa:  
- diváckost zpracováním a žánrově omezená spíš do televizní divácké obce 
- neuchopené, nepropracované téma i příběh, nedůsledná dramaturgie  
- absence účasti na workshopech a korodukčních trzích 
- nespecifikovaná technika a technologie snímání 

Závěr: VZHLEDEM K STÁVAJÍCÍMU STAVU LITERÁRNÍ PŘÍPRAVY PROJEKT 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) 

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 je autorkou deklarován jako celovečerní hraný filmu v žánru komedie na bázi „zemětřesení vznikajícího 
zdola“ přeneseného do společenské reality a odtud i název „5.0“ odvozený od škály intenzity na Richterově 
stupnici. Od úvodní expozice se slévají osudy protagonistů do jednoho místa, času a děje – prostor nejmenované 
televize, reprezentované suterénními katakombami s kostýmérnou, ředitelny a studia zpravodjství, aby obnažili 
své charaktery v rádoby mezní situaci ve snaze vyhrotit jednotlivé dramatické situace, zápletky. Výjimkou je než 
milostný víkend Vládi a Marty na její chalupě. Příběh však postrádá výraznější vypointování postav a jejich vývoj, 
a tak se příběh vyznívá do ztracena stávka se mění v „bouři ve sklenici vody“... Synopse, scénosled i dvě ukázky 
ze scénáře a explikace autorky nenabízejí slibované komično, zasmál jsem se snad jednou u ironicky míněné 
repliky nad kostýmy redaktorů pro reportáže v terénu: „Dior má letos moc zajímavou kolekci vysokých bot a Fendi 
dělá velice slušivé pánské trenčkoty“. Dá se předpokládat vznik spíš odpočinkového televizního filmu 
bakalářského typu bez valného přesahu, než výrazný film pro kinodistribuci a festivaly. 
 

a. ústřední myšlenkou je stávka proti dehonestaci pracovníků televizní výpravy stěhováním do suterénu 
b. příběh filmu je vystavěný na rozpačitosti postav „těch dole“ a intrikách „těch nahoře“ snažících se situaci 

využít k osobnímu prospěchu 
c. charaktery zůstávají popisné, schematické, bez vývoje, děj banální, vývoj situací bez dostatečné gradace  
d. projekt je veden bohužel laciným přístupem autorky k tématu, které lze vytěžit výrazněji 
e. autorský příběh je vyprávěn realistickými vyjadřovacími prostředky, humorná nadsázka je než chtěná 
f. vizuální pojetí filmu není naznačeno a je bez bližší technické specifikace 
g. literární zpracování je povrchně uchopené, dramatické oblouky postav a příběhu jsou rozpačité, pointa 

celku s kariérním ponaučením: „jak se nechat vykopnout výš…“ smutná   
 

Technologický způsob snímání filmu ani formát nejsou specifikovány, grip, reál či stavby a jejich rozsah (jsou 
determinovány prostředím) a promítají se do realizační náročnosti díla, potažmo rozpočtu. 
 

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

 

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

 
 
 
KREDIT TVŮRCŮ – ZDROJ: CV, ČSFD, ČT, OSOBNOSTI.CZ, WIKIPEDIE, IDF.CZ, LIDOVKY.CZ  
 
Jarmila Skopalová – autorka námětu, scénáře, dialogů: 
 
Jarmila Skopalová (*16.09.1964, Praha), absolventka DAMU, své profesní začátky zahájila v Lyře Pragensis, po té 
působila jako moderátorka řady rozhlasových stanic (VOA, Golem, F1) a jako dramaturgyně televizních pořadů. 
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Prošla tak téměř všechny televize (NOVA, PRIMA, ČT, Barrandov TV, TV Metropol a Teleshoping na Activ TV). 
Aktuálně se zabývá realizací kurzů komunikačních dovedností ve společnosti 1.VOX, HR tv. 
 
Podílela se na vzniku pořadů jako Bohyně krásy (1984 - herečka), dramaturgicky na seriálech Jak na ryby s 
Rudolfem Hrušinským (2002),  Hledání ztraceného času (2004), Hrnec smíchu (2004),  Horákovi (2006), Vyprávěj 
(2008), seriálu Odsouzené (2009),  
 
Sama o sobě říká: V rámci kurzů čerpám ze své letité praxe při setkávání s hosty ve studiu, natáčení v exteriéru  
a řešení řady krizových situací, které práce s lidmi přináší. 
 
Martin Kopřiva – produkce a žadatel: 
 
Martin Kopřiva (*1963) po maturitě na SOU elektro absolvoval v r. 1988 VŠE – obor finance a nastoupil jako 
asistent produkce do ČST HRDP (1989), později zástupce vedoucího výroby (1990) a vedoucího výroby ČT (1991). 
Od roku 2002 je šéfproducentem zábavné tvorby ČT. Za léta praxe až k dnešku má za sebou rozsáhlou filmografii 
a je považován za zkušeného profesionála. (Co se týče případného podezření ze „střetu zájmů“, v našem případě 
se jedná o pouhou shodu jmen a neměli jsme příležitost se v životě potkat.)  
 
Filmografie na: https://www.csfd.cz/tvurce/136636-martin-kopriva/, https://www.kinobox.cz/osoba/34981-
martin-kopriva, https://www.fdb.cz/lidi/34981-martin-kopriva.html,  
 
Kredit producenta je poměrně vysoký, autorky již méně. Zřejmě se jedná o již dříve spolupracující dvojici již 
zkušených profesionálů. Soulad s tématem sice považuji za více než přiměřený, ale s podporou SFK bohužel 
nesouhlasím s výhradami ke kvalitě zpracování tématu. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? NE.  
- Jde o povrchní zpracování tématu z rádoby atraktivního prostředí TV, ale s absencí dramatické stavby. 

Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? NE, LOKÁLNÍ.. 
- Téma „stávky v televizním podzemí“ inspirované zemětřesením a možná „garážemi“ před třiceti léty je 

scenáristicky zmařenou příležitostí  
Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? V TOMTO STAVU NE. 

- Uchopení tématu a stavba příběhu nepřinášejí zajímavý pohled na výše uvedenou problematiku a příběh 
má kýčovitou katarzi. Problém je v základním uchopení tématu i literární přípravě. 

 

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

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? SROZUMITENÉ, ALE NEÚPLNÉ. 
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 PŘI VÝVOJI. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? ANO, PRO VÝVOJ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? PRAVDĚPODOBNĚ 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 přílohách žádosti však chybí, explikace: režiní, 
dramaturgická i producentská. Chybí plánovaná účast na workshopech a koprodukčních trzích, je zmíněna jen 
představa o spolupráci s blíže neurčenou slovenskou produkcí. Součástí je Smlouva o dílo a licenční smlouva ze 
dne 1.8.2019. Distributoři budoucího díla nejsou specifikováni. Rozpočet pro fázi vývoje se zaměřuje výhradně 
na literární přípravu bez lokací, překladů, výroby trailleru, bez poplatků za účast na workshopech, bez právních, 
ekonomických a účetních služeb. 
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Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově. Režijní náklady do výše 7 % jsou vyčísleny ve výši 11 200 Kč, 
tj. 6,74%. K  položkám rozpočtu a jejich nákladovosti mám výhradu k přemrštěnému nároku na financování 
z veřejných zdrojů ve výši 90,25% (viz níže) s výhradou, že za stávajícího stavu projekt nelze považovat za 
„kulturně náročné dílo“. Uvedené položky rozpočtu se pohybují v průměru obvyklých cen co se týče honorářů za 
literární přípravu (vytvoření díla a opce), nákladů na dramaturga a překlady, ostatní náklady nejsou uvažovány, 
chybí. 
 
Profinancování vývoje v ceně 166 200 Kč je bez udělení dotace SFK zajištěno zatím jen z 9,75%, tj. 16 200 Kč  
ze soukromých zdrojů (16 200 Kč finanční vklad producenta, 0 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 0 Kč 
jiné finanční plnění), dalších 90,25%, tj. 150 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (150 000 Kč požadovaná dotace SFK). 
Z celkem potřebné částky 166 200Kč na vývoj projektu činí dotace SFK 90,25%, celkové procento veřejné podpory 
pak 90,25%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou specifikovány, v žádosti  není uvedena ani celková cena „vývoj 
+ výroba“ Jen cena za vývoj 166 200 Kč. Rozpočet nákladů na celkovou výrobu přílohy žádosti neobsahují. 
Vícezdrojové financování (koprodukční partneři) není uvedeno ani naznačeno, vyjma zmínky o možné koprodukci 
se Slovenskem bez další specifikace, a bude odvislé od dalších jednání. 
 
Z předložených podkladů námětu, rozpočtu a explikací ve fázi literární přípravy a vývoje díla, v níž  
se projekt nachází, vyplývá, že: 
- se jedná o český filmový projekt celovečerního hraného filmu, konkrétní stopáž neuvedena 
- jedná se o autorský projekt scenáristky v žánru situační komedie 
- spůsob realizace ani technologie nejsou uvedeny. 
Harmonogram prací je neúplný: 
zajištění autorských práv: Smlouva o vytvoření díla a udělení opce ze dne 1.8.2019 
 
Vývoj: 15.08.2019 - 30.6.2020 

- přípravné práce: od 1.4.2019, do neuvedeno 
- literární příprava (aktuálně běží), vývoj 15.08.2019 - 30.6.2020 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: 15.08.2019 - 30.6.2020 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez spocifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 30.06.2020 (pouze vývoj) 
- premiéra: nestanoveno 

 
Uvedená data, považuji za skoupá a „střelená od pasu“, věcně však realizovatelná. Pravděpodobnost uskutečnění 
projektu vnímám jako obtížnou s ohledem na pofidení výsledek. Bude-li projekt podpořen, dočkáme se snad též 
relevantnějších údajů k jednotlivým fázím samotné realizace. 
 
Potenciál díla: „5,0“ je komediálně laděný příběh na téma proměny charakterů v mezní situaci. Na jednu stranu 
by mohl být aktuální, na druhou stranu je svým dosavadním způsobem zpracování v rámci literární přípravy 
promarněnou příležitostí. Ve výsledném dopadu zatím nelze očekávat velký divácký ohlas ani nadnárodní přesah 
pokud nedojde k zásadně novému, neotřelému pohledu, nápadu, který bude do příběhu implementován a příběh 
z gruntu přepracován. Pak by snad mohl uspět u televizně orientovaného diváka CS 15+. Zatím nedoporučuji. 

 
 V Praze, 29.09.2019, Antonín Kopřiva v.r. 
 

 



 

Expertní analýza 
 

Název projektu 5.0 

Evidenční číslo projektu 3213/2019  

Název žadatele Martin Kopřiva 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film  

Číslo výzvy 2019-1-4-15  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 27. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Cílem projektu 5.0 je vznik české konverzační komedie, založené na dobré znalosti výchozího 

profesního prostředí (v daném případě televizní provoz), na přiměřeně (tedy v zásadě uvěřitelně) ulítlé 

zápletce, nepřekračující hranici pravděpodobného, na postavách s výraznými charaktery umožňujícími 

pracovat s komediální nadsázkou a situačním humorem. Vyprávění se soustředí na moment vzpoury 

technického personálu proti vedení televize, během kterého se vyhrotí konflikty mezi hlavními 

postavami, spojenými profesními i osobními vazbami. Tato základní situace nabízí řadu živých situací a 

příležitostí ke komickým výstupům. Námětu samotnému není co vytknout, jsem ale přesvědčen, že 

předkládaná látka má svým žánrovým charakterem mnohem blíže k televiznímu filmu než k filmu 

určenému pro běžnou distribuci v kinech. Převážně interiériové scény opřené o pointovaný komediální 

dialog poněkud krotkého a v něčem mírně staromódního ražení mi evokují televizní formáty a žádost 

neobsahuje nic, z čeho bych si mohl učinit představu, jak má ve výsledku vypadat hotové filmové dílo, 

v čem mám spatřovat smysl jeho vývoje směrem k projekci na velkém plátnu. Jinak jde o látku 

zpracovanou profesionálně, explikace svědčí o profesní zkušenosti autorky projektu. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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



všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto 

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt představuje variaci v žánru situační konverzační komedie pracující s nadsázkou nepřekračující 

běžnou míru pravděpodobnosti. Autorka se při konstruování zápletky opírá o dobrou znalost profesního 

prostředí, se kterým má velkou osobní zkušenost, jejímu příběhu to dodává na autenticitě. Příběh je 

srozumitelný, jeho váha neleží ani tak na rozuzlení zápletky, jako na zábavném postupném 

prokreslování charakterů a sledování vývoje mezilidských vztahů na pozadí mimořádné situace, která 

způsobí všeobecnou excitaci (v metaforické výbavě příběhu podávanou jako svého druhu 

zemětřesení). Výrazové prostředky odpovídají zvolenému žánru, ale nejsou nijak originální, v kontextu 

soudobé žánrové tvorby jsou už spíše krotké. Filmová stylistika resp. vizuální pojetí filmu nejsou ze 

řádosti zcela zřejmé. Projekt svým charakterem vzbuzuje dojem typicky televizního díla. 

 

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

Autorka projektu má velké zkušenosti s prací ve veřejnoprávní televizi i v soukromých televizních 
společnostech. Její text je zpracován s profesionální jistotou. Produkční zázemí projektu považuji za 
vynikjící. 

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

znaků) 

Projekt v kontextu české a světové kinematografie jako velmi přínosný nevnímám, jde o standardní dílo 

naplňující obvyklá kritéria televizní komediální a dramatické tvorby. 

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

1000 znaků) 

Žádost považuji za kvalitně a přehledně zpracovanou. Projekt je rozhodně realizovatelný, produkční 

zázemí projektu zde představuje jistou záruku kvalitního provedení. Samotný realizační záměr ani 

případný režisér zatím nejsou známi. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Valkýra 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Lívia Lévyová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 26. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt absolventky scenáristiky na FAMU a vývojářky softwaru Lívie Lévyové je zajímavý hlavně v rovině 

tematické. Příběh vesnické dívky, která bojuje se statusem loosera a outsidera silovým cvičením, a posléze i 

uplatněním v disciplíně strong(wo)man a v subkultuře grindcore, nabízí příležitost k originální tematizaci 

genderových stereotypů i obecnějších otázek tzv. politik identit (ve smyslu hledání a upevňování vlastní 

minoritní identity i vytváření spojenectví v subkulturních skupinách spřízněných jedinců). Originální je také 

žánrová směs komedie a sportovního filmu, byť její naplnění zůstává zatím v rovině deklarace, z treatmentu 

ani ukázkových obrazů není dostatečně zřejmé. 

 

Výhodou tohoto tematického rámce je mezinárodní sdělnost, a tedy i vysoký koprodukční potenciál. 

Treatment také ukazuje, že autorka získala vhled do obou subkultur, a explikace dokládají, že je připravena 

je dále studovat. Ze synopse a treatmentu ale zatím nelze poznat, jestli bude schopna příběhu vtisknout 

nosnou dramatickou strukturu a filmové vidění. Chronologické, až životopisné pojetí látky nabízí jen syrový 

materiál, ze kterého by skutečný treatment teprve měl být vytvořen (více viz níže). S ohledem na skromné 

scenáristické výsledky autorky nelze ani z jejího dosavadního díla usuzovat na schopnost dramatickou 

strukturu najít. Z tohoto důvodu zatím nedoporučuji projekt k udělení podpory, i když do budoucna v něm 

vidím značný potenciál. 

 

 

 

 

 

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) 

Hlavní téma treatmentu i plán na hybridizaci komedie se sportovním filmem slibují vznik originálního, 

mezinárodně sdělného díla s přesahem k řadě společensky závažných a aktuálních otázek. Autorka také 

prokázala výborný pozorovací talent (viz ukázkové obrazy). 

 

Scenáristické pojetí treatmentu, založené na chronologické rekapitulaci života hlavní hrdinky, je 

v explikacích sice prezentováno jako vědomá volba, která má napomoci lepší scenáristické přípravě a 

promyšlení postav, ale příslib, že další vývoj tento handicap překoná, není podpořen žádnými 

konkrétnějšími představami ani příklady. Treatment je jen jakousi zásobárnou (přemíry) událostí ze života 

hlavní hrdinky, a proto vlastně neplní roli, kterou ve vývoji má mít: kostry budoucího literárního scénáře. 

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

Složení tvůrčího týmu není – navzdory zapojení zkušené dramaturgyně Hany Cielové – 

dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu, protože dosavadní zkušenosti a výsledky autorky nedávají 

záruku, že syrovému materiálu, označenému jako treatment, dokáže vtisknout nosnou dramatickou 

strukturu a filmové vidění látky.  

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

Téma fyzické síly žen, která slouží jako nástroj definice vlastní identity ve společnosti, dosud nebylo v české 

kinematografii zpracováno. Poučený vhled do komunity sportovkyň v disciplíně strongwoman má potenciál 

pro mezinárodní a festivalové uplatnění. 

 

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

znaků) 

Žádost obsahuje potřebné informace, ale treatment nedává jasnou představu o možném budoucím tvaru 

scénáře.  

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Valkýra 

Evidenční číslo projektu 3214/2019 

Název žadatele MgA. Lívia Lévyová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní 
hraný nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 22.09.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt „Valkýra“ přináší do kinematografického prostoru nový, neomšelý pohled na 
otázky rovnosti pohlaví. Na příběhu ženy, která se od malička potýká s tím, že je 
velká a silná, což budí v okolí posměšky, autorka moderními dramatickými prvky 
proniká do hloubky psychiky své hrdinky. Košatě rozvinutý námět v několika 
příhodách z dětství ukazuje, jak se protagonistka seznamuje postupně s tím, jak ji 
okolí bude po celý život brát. Se svým okolím bojuje zpočátku agresí, později na 
popud učitele tělocviku se učí svou sílu využívat ve sportu. Přes počáteční úspěchy 
se v pozdějším věku dostává do vleku svých nezhojitelných komplexů a propadá se 
pomalu na dno. Po smrti matky, která jí odkázala řeznictví, se protagonistka pokouší 
ještě bojovat s velkokapitalistickou firmou, která skupuje všechny malé soukromé 
prodejny. Nakonec i zásluhou manžela alkoholika musí prodejnu prodat a vydá se po 
rozvodu na svou novou cestu od nuly. Postupně se uplatňuje v profesích, které jsou 
považovány za čistě mužské (stěhováci, soutěže v tahání aut apod.). Přihlásí se do 
jedné soutěže v Polsku, kde se snaží ze všech sil překonat sama sebe a své 
soupeřky. Protože nerada prohrává, zatne se tak, že patrně nějakou medaili získá. 
Otevřený konec je skvělým východiskem ve chvíli, kdy příběh protagonistky přes 
všechny překážky směřuje k pozitivnímu závěru. Autorka se tak bravurně vyhnula 
sentimentu, kterému by se mnoho autorů rádo v takovémto příběhu poddalo.  
Silnou stránkou příběhu je dokonalá znalost psychologie člověka (a je jedno, jestli je 
to žena nebo muž), který je vysmíván svým okolím od dětství a musí se naučit s tím 
žít. Autorka jde dál tím, že svou hrdinku dovede k tomu, že takto vysmívaný člověk se 
nemstí agresivními výboji proti společnosti, ale dokáže v sobě tuto zlobu přetavit do 
něčeho pozitivního. Příběh je posílen tím, že protagonistka vyniká v činnostech, jež 
společnost považuje za čistě mužské.  
Z výše uvedených důvodů  
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

. 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Žánr předloženého projektu je komedie s občasnými odskoky do tvrdé reality. Tím, 
že autorka nechává protagonistku reagovat na různé situace, do kterých se dostává, 
nejen agresivně, ale také kreativně, dává šanci divákovi, aby se s psychologií hrdinky 
rychle seznámil a naladil se na ni. Divák má rád, když hrdina (hrdinka) bojuje za svou 
důstojnost, když si nenechá nic líbit a když nakonec zvítězí (hlavně sama nad 
sebou). Tím je splněna základní podmínka toho, že i když námět předloženého 
projektu není ojedinělý ve své podstatě, v provedení a zpracováním, se vymyká 
současné filmové tvorbě. A je to jenom k dobru, protože autorka se vyhýbá 
křečovitým nebo laciným scénám, které by se mohly v daném případě vynořit. 
Náhledem do duše ženy, která se nepodobá nikomu ve svém okolí a která si je 
vědoma toho, že se jí nemusí všechno v životě podařit – vychází ze svých zkušeností 
v dětství, se otvírá zcela nové vidění tohoto tématu. Přerod z dítěte v mladou ženu, 
která se potýká s obyčejnými problémy a dokáže se přes mnohé rány, které ji občas 
zasadí osud, občas si je zasadí sama, přenést i přes trpkou zkušenost, je 
v předloženém projektu ztvárněn s grácií a suverénní scenáristickou jistotou. Stavba 
příběhu, na první pohled hodně spletitá, má jasný cíl a i přes spletitost peripetií 
dokáže udržet jasnou a srozumitelnou linii, je jedním z kladů tohoto projektu. 
Srozumitelnost se v tomto případě stará o to, aby příběh byl nejen jasný, ale aby byl 
také pochopitelný, aby chování a východiska hrdinky byla pochopitelná divákům. 
Pochopení v tomto případě hraje hlavní roli v tom, aby divák fandil hrdince, byť 
některé její vzorce chování se mohou zdát jako výstřelky. A vyzdvihuji hlavně to, že 
fandící divák nebude adorovat násilí, ale bude fandit neutuchající nezlomnosti 
člověka v situacích, ve kterých by mnohý jiný padl. Takže zopakuji: ne adorace násilí, 
ale touha po kreativitě při řešení složitých situací. To je deviza tohoto projektu. 
Protagonistka se v rámci svého hledání sebe sama ocitne také v prostředí spojeným 
s agresivním hudebním stylem „grindcore“. Pokud se nemýlím, zatím žádný český 
film tuto hudební složku ve svém projektu nevyužil. Tady je jeho využití zcela 
harmonicky vloženo do děje, tvoří součást dějotvorné linky a má hlubší smysl, než by 
byla jen funkce kulisy. Organicky jsou v předloženém projektu vložena všechna 
prostředí, ve kterých jsme zvyklí vídat jen muže. Závody strongmanů, stěhovací 
služby apod.  
Trochu mám problém s názvem. Valkýra je bytost, která vybírá duše padlých vojáků, 
kteří mají právo vstoupit do Valhally. Bývá znázorňována ve zbroji, ale (jestli se 
nepletu) nebojovala. Ovšem rozhodnutí, jak obhájit tento název je samozřejmě na 
straně autorky a dramaturgyně.   
 
Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy.     
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autorkou námětu a scenáristkou je Lívia Lévyová, slovenská scenáristka a 
dramaturgyně, žijící v současné době v Praze. Dramaturgyní je zkušená, kvalitní 
dramaturgyně Hana Cielová, absolventka FAMU, později tam také přednášela. 
Protože její skripta, vycházející z přednášek legendárního profesora Zdeňka Bláhy 
jsou jasným důkazem jejího vrcholně filmařského vidění, lze spolehlivě počítat 
s tím, že budoucí scénář ovlivní směrem k vrcholné profesionalitě.  
 

 

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

Téma i jeho zpracování je pro současnou českou i evropskou kinematografii 
významné tím, jak zpracovává téma rovnoprávnosti mezi muži a ženami. 
Genderová témata duní Evropou, ovšem obvykle jsou bezzubá proto, že mnozí 
tvůrci zpracovávají toto téma prvoplánově. V případě předloženého projektu 
„Valkýra“ nic podobného nehrozí. Přístup k tomuto tématu je objevný, vychází 
z podstaty problému, nesurfuje jen na povrchu. A tím, že se obratně v závěru 
autorka vyhne sentimentu, získává toto zpracování na kvalitě.  

 
 

 
 

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

znaků) 

Informace uvedené v žádosti jsou srozumitelné a neobsahují žádné protichůdné 
informace.  

Tandem autorky a dramaturgyně předloženého projektu má všechno, co je potřeba 
k tomu, aby obě tvůrkyně svůj projekt realizovaly tak, jak to v rámci žádosti slíbily.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Albánské prázdniny 

Evidenční číslo projektu 3215/2019 

Název žadatele Tomáš Hruška 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře  pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení  24.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

 

Ústřední téma je aktuální i tzv. „společensky potřebné“: dva „obyčejní“ maturanti, tj. nepříliš inteligentní  

chlapci s nevyhraněnými zájmy, jeden Albánec, jeden Čech, nevědí, co by si zrovna dělali, když se jim do 

ničeho určitého nechce. Oba se vyhraňují negativně, jeden manifestuje proti imigrantům, druhý proti stavbě 

chemické továrny. Albánec se navíc usiluje stát muslimem a to zřejmě z důvodů pouhého vnějšího odlišení – 

že jinak vypadá „s prořídlými vousy“. O nějakém hlubším přístupu nepadne ani slovo.  

 Bratr Albánce si bere sestru Čecha, obě rodiny se proto bez velkého nadšení seznámí. Albánec s Čechem 

se na sebe tváří kysele, též se z nepříliš jasných důvodů poperou. Na oslavu svatby přijede příbuzná Stella, 

dívka poloromského původu, žijící v Itálii, opovrhovaná svou rodinou, leč vnitřně svobodná a schopná si 

„užívat“, resp. nestísněně hledět na svět a tančit. Chlapci jsou toho, po jistém váhání, schopni také. 

Tento děj má být „letní komedií“, treatment však připomíná spíše konfrontaci dvou poněkud toporně a 

vnějšně stavěných dokumentů ze života dvou maloměstských rodin, české a albánské. Vše je vyprávěno 

velmi popisně, jako pouhá přehlídka vnějších odlišností „typické albánské“ a „typicky české“ rodiny, což je na 

celovečerní hraný film prostě málo. Autoři nepronikají do nitra svých postav, resp. poněkud tupé prázdno, 

které v nich vládne, neumějí představit hodnověrným filmovým způsobem, který by diváka nějak zaujal a  

umožnil mu „jít s postavou“, bavit se nebo, nedej bože, si o věci něco pomyslet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Námět má nespornou společenskou hodnotu. Zabývá se vážným problémem, usiluje o konfrontaci dvou 

kultur, které se ocitají v konfliktu, aniž by zastánci jedné nebo druhé strany doopravdy věděli, za co nebo 

proti komu se staví. 

Není však zpracován dostatečně osobitým a nosným způsobem, ulpívá na povrchu. Z dvou velmi krátkých 

rozepsaných obrazů lze poznat jen, že jsou velmi schematické, ploché, popisné a není v nich špetka 

jazykového vtipu, nepokládáme-li za vtip, že příslušníci starší generace Čechů i Albánců „mluví lámanou 

angličtinou“. Jazyková stránka projektu není vůbec řešena: mluví se zde česky, albánsky, „lámaně anglicky“ 

– počítá se tedy s titulkováním ? 

Oba protagonisté se většinou „netváří nadšeně“ nebo „se strkají“ z důvodů, které jsou patrné snad pouze 

autorům. Dívka Stella je více symbolem, než postavou. Víme o ní jen, že je „svobodná, otevřená“. Chybí 

charakteristiky vedlejších postav. 

Je zřejmé, že oba autoři mají k dané látce osobní vztah, ale nedovedou ho přenést do dostatečně sdělné 

dramatické podoby. Použité stylistické prostředky jsou neobratné, neoriginální, utkvívající na vnějších 

znacích. Divák, který důvěrně nezná albánské prostředí, ze scén mnoho nevyčte. Sdělením příběhu snad 

má být, že je to všude a ve všech rodinách tak stejné, že je zbytečné se stavět proti sobě a je lepší se 

nehádat a „užívat si“ jako globální dívka Stella. To je  jako kreativní záměr dost málo.  

 

 

 

 

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

 

Projekt je dílem dvou autorů, Albánce Samira Bajo a Čecha Tomáše Hrušky. Oba jsou odchovanci FAMU, oba 
mají zkušenost s mezinárodní spoluprací na celé řadě krátkometrážních projektů, oba vyučují režii a 

scenaristiku na více školách, Tomáš Hruška spolupracuje s ČT a založil novou produkční společnost, která je 
velmi aktivní.  

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

Autoři svůj projekt předkládají jako zvláště náročný kulturní projekt mezinárodního významu. Což by mohl 

být – sama myšlenka, že obě strany potenciálního narůstajícího konfliktu „protimuslimů“ a „muslimů“ jsou 

si v jádře velmi podobní a jsou -snad – schopni dorozumění – je jistě společensky záslužná, úroveň 

myšlenkového a uměleckého zpracování však její politické závažnosti neodpovídá. 

 

 

 

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

znaků)  
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Informace obsažené v žádosti jsou po formální stránce úplné.  

 Žádost je – až na několik gramatických chyb – zpracována s profesionálním přehledem. Umožňuje si 

vytvořit představu o záměru a ladění koncipovaného díla.     
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Expertní analýza 
 

Název projektu Albánské prázdniny 

Evidenční číslo projektu 3215/2019 

Název žadatele Tomáš Hruška 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní 
hraný nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 2.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Albánské prázdniny“ se dotýká palčivého problému dneška. 
Protagonisté jsou představiteli dvou proudů současného života v Evropě: jeden je 
proti migraci, druhý (muslim) protestuje proti americkému vlivu v Evropě. Oba jsou 
mladí, oba jsou pod tlakem svého prostředí. Náhoda je svede oba do jednoho 
prostředí a to v situaci, kdy nemohou dát naplno znát svou nenávist, protože se stali – 
byť vzdálenými – přesto příbuznými. A posvátnost rodinných vazeb berou oba jako 
danou věc. Občas sice vyplave pokus o násilí, ale autoři se obratně vyhnou násilí a 
náznakům toho špatného v člověku. Do jejich „války“ vstoupí ničím nezatížená dívka, 
která jim dokáže ukázat cestu rozumu. Tuto sondu do života současných mladých lidí 
autoři nahlížejí ne z pohledu dramatických a násilím kypících událostí, ale laskavým 
pohledem inteligentního humoru. To je obrovská deviza projektu. Protagonistům se 
nevysmívá pro jejich životní postoje. Autoři ukazují, že antagonistické názory mladých 
lidí jsou výsledkem vlivu prostředí, ve kterém se pohybují. Mimo rodičů a okolí na 
jejich tvarování má ohromný vliv také internet, modla současných mladých lidí.   
Autoři sledují vývoj svých postav s pochopením, v jejich vztahu k rozdílným názorům 
není ani špetka výsměchu. Tím, že v obou protagonistech nacházejí autoři – ovšem 
ne prvoplánově – to dobré, co v mladých lidech je, tím posilují vysokou kvalitu svého 
záměru. Silnou stránkou projektu je jemný a inteligentní humor a dobře postavené 
situace, ve kterých se oba protagonisté ocitají. Dramatická stavba se dá ještě upravit, 
ale v zásadě je správně koncipovaná.  
Dlouho jsem neměl to štěstí posuzovat projekt s takto kvalitním námětem.  
 
 
 
Proto 
 
 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenkou projektu je ukázat na životě dvou mladíků z rozdílných 
názorových skupin „střet“ kultur a hledání cesty kudy z toho ven. Autoři si volbou 
mladých lidí, ze kterých udělali reprezentanty oněch protichůdných tendencí 
v současné Evropě, postavili skvělý základ nejen dějové linky, ale hlavně způsobu 
vyprávění a celkové pointy. Mohli volit třeba onu agresivní linii, po které se 
v médiích nejvíce čtenářů a diváků „pídí“. Je velkou úlevou pro autora těchto řádků, 
že autoři se touto cestou nevydali a že naopak celý problém nahlížejí prismatem 
humoru. A humoru, který svědčí nejen mladým lidem, ale který je navíc inteligentní. 
Nepotřebují hrubost a vulgarismy k vyjádření toho, co je na celé situaci, která 
„hýbe“ Evropou, směšné a humorné. Stačí jim jen dodržovat základní pravidla 
humoristického žánru a výsledek se dostaví. A výsledek nadmíru potěšující. 
V expozici rozvíjejí situace obou protagonistů tak, že jsou téměř zrcadlově 
podobné, čímž autoři dávají najevo, že je jedno, kde se děj odehrává, protože oba 
hrdinové jsou mladí lidé, chovají se jako mladí lidé na celém světě a mají stejné 
„problémy“ s rodiči, jako všichni mladí lidé. Jsou v protichůdném postavení vůči 
sobě proto, že jsou součástí prostředí, které je učí chovat se vyhraněně vůči jiným 
názorům, národům, náboženstvím, lidem s jinou barvou pleti atd. Rozvíjením kolize 
a krize tak, jak je to dáno pravidly dramatického umění, autoři prokazují zručnost ve 
výstavbě děje i jasnou strukturu vývoje postav. A aby nenarušili svou dobře 
rozehranou partii, řešení (pro jiného patové situace) předávají do rukou mladé 
ženy, která je vrstevnicí protagonistů, ale je (což není protimluv) moudřejší než oni. 
Proti jejich naočkované latentní nenávisti staví svůj „bezbranný“ pohled na svět, 
čistou radost ze života. Tím je nakazí tak, že protagonisté byť neradi, změní svůj 
názor a vyjdou ze své ulity, aby zkusili něco jiného, než co doposud žili.     
Nádherné !!!!  
Děj je srozumitelně napsaný, autoři mají dar přesného vyjadřování. Nehledají 
kličky, ale tím, jak jednoduše přistupují ke svým hrdinům, tak také jednoduše umějí 
vyprávět děj i jeho peripetie.  
Jedním z kladných výsledků tohoto projektu je nejen to, že se protagonisté učí 
toleranci, ale že i potenciální diváci se mohou přesvědčit, že cestou tolerance lze 
docílit mnohem více, než použitím násilí.  
Postoj autorů v tomto případě vidím v tom, že fandí životu, že mají rádi a umí 
produkovat inteligentní humor a že se nepřiklánějí k násilí. 
Projekt a jeho prezentace v této podobě zcela naplňuje kritéria výzvy.   
 
 
   

 

 

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

Tvůrčí tým v tomto projektu je tvořen autorem námětu Tomášem Hruškou 
(scenárista, režisér a producent) a Saimir Bajo (scenárista a producent původem 
z Albánie).    O dramaturgickou spolupráci požádali Ivo Trajkova, což je pro tento 
projekt zásadní. Nevím o nikom, kdo by byl pro tuto konstelaci autorů a námětu, 
lepším dramaturgem. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 

znaků) 

Pro současnou českou kinematografii je téma velice důležité už proto, že přináší na 
první pohled inteligentní a vkusnou komedii. Navíc, dosti neobvykle pro 
současnou tvorbu nejen v ČR, ale i v Evropě, kromě humoru přináší velké 
poselství o toleranci, o tom, že se lidé i z různých náboženských a názorových 
prostředí mohou mezi sebou domluvit, že existuje cesta k soužití mezi národy 
bez válek a vybíjení jednoho národa druhým. Takový přesah je pro naši i 
evropskou kinematografii zásadní. Moc takových děl není.  

 
 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou jasné a srozumitelné. Všechny podklady 
umožňují žádost správně posoudit. 

Projekt tak, jak je koncipován, je realizovatelný a žadatel dokáže zcela bez pochyb 
projekt dovést do tvaru, který požaduje tato výzva SFK.  
 

 



 

 

Tomáš Hruška            Státní fond kinematografie 

Kandertova 129/19 Dukelských hrdinů 47 

Praha 8, 180 00 Praha 7, 170 00 

 

 

 

+420 607 555 035 

tomas.hruska@nyla.cz 

 

Č.j. : 10895/2019-MV 

 

Evidenční číslo projektu: 3215/2019 

Název projektu: Albánské prázdniny 

Číslo výzvy: 2019-1-4-15 

Okruh podpory: 1. vývoj českého kinematografického díla 

 

Věc: Vyjádření k expertním analýzám  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Expertní analýza - komplexní II:  

Autor: Olga Walló 

 

Autorka posudku nemá problém s tématem treatmentu, ale s jeho zpracováním. Má pocit, že 

téma nebylo řádně naplněno, že vše ulpívá na povrchu a že zpracování neodpovídá politické 

závažnosti tématu.  

 

Našim cílem nebylo udělat sondu do současného světa, ani dokument. "Závažné" téma 

příběhu jsme záměrně zpracovali do "lehké" letní komedie, abychom ho zpřístupnili co 

největšímu spektru diváků. Snažili jsme si zachovat vypravěčský nadhled a hlavní postavy ani 

neodsuzovat, ani neoslavovat. Charaktery a situace jsme vytvořili tak, aby se v nich lidé našli a 

ztotožnili se s nimi. Neřešili jsme "politickou závažnost" tématu, ani jsme se nesnažili být 

korektní, šlo nám především o autentičnost.  

 

Autorce posudku není jasná jazyková stránka projektu a zdali bude film titulkován.  

 

Film samozřejmě titulkován bude a v treatmentu je naznačené, jakým jazykem budou v daných 

scénách spolu postavy hovořit, tedy v Čechách česky, v Albánii albánsky, Stella, Arian a Tonda 

spolu anglicky a jejich rodiče spolu lámanou angličtinou a za pomoci překládání svých dětí. 

Tuto variantu jsme zvolili pro umocnění autenticity celého příběhu. 

 

Dále se autorka posudku vymezuje proti tomu, že dívka Stella je více symbolem, než postavou, a 

že sdělením příběhu má být to, že je to všude a ve všech rodinách stejné, že je zbytečné stavět 

se proti sobě a je lepší se nehádat a "užívat si" jako globální dívka Stella.  

 

Dívka Stella je a má být symbolem a zároveň nositelkou tématu celého příběhu. Sdělení 

příběhu nemá být to, že je to ve všech rodinách stejné a že je zbytečné se stavět proti sobě, 

ale především to, že člověk má být sám sebou, osobnostně se vyvíjet a ne se nechat neustále 

ovlivňovat rodinou a okolím.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Londýnská romance 

Evidenční číslo projektu 3216/2019 

Název žadatele Josef Tuka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 
nebo animovaný film  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 30.09.2019 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
Pribeh je inspirovany skutocnymi zivotnymi osudmi dvoch slavnych ceskych architektov – Evy 
Jiricnej a Jana Kaplickeho, ich milostného vztahu a ich spolocneho desatrocneho života 
v emigracii v Londyne. Podnetom pre napisanie scenara buduceho filmu bola pre rezisera 
knizka rozhovorov s Evou Jiricnou. Pri dalsom vyvoji scenara s nou chce autor nadalej 
spolupracovat a s respektom k pozostalej rodine spracovat tento biopic. Pribeh vztahu Evy a 
Kaplana sa odohrava v Londyne v obdobi 1969-1980 a je ramcovany sucasnostou: 
prichodom Evy do Prahy v roku 2009, kedy jej tesne pred odletom Kaplan oznamil narodenie 
svojej dcery. Po prilete sa Eva dozveda o jeho nahlej smrti. Ich milostny vztah v Londyne 
sleduje autor od samotneho zaciatku, ked este Eva byvala v podnajme, cez hladanie a 
budovanie si vlastneho idealu podla vlastnych kreativních predstav. Zamerom je nahliadnut 
hlbsie do vztahu dvoch kreativních ludi a moznosti ci nemoznosti spoluzitia s Kaplanom. 
Volny pribeh je zalozeny na určitých dostupnych faktoch zo zivota tychto dvoch velkych 
architektonickych osobnosti. Projekt sa predklada druhykrat, pricom v prvom kole zaujal a 
dostal vysoke ohodnotenie. Reziser bol vyzvany vratit sa s projektom do nasledovneho kola. 
Ci a ako sa za ten cas zmenil, alebo vyvinul autor nespomina. Tema je zaujimava a pritazliva, 
s pomocu dramaturgov moze vzniknut zaujmavy scenar a divacky pritazlivy film. Kedze sa 
pribeh odohrava v Londyne, kde su obaja architekti známými osobnostami, tematika moze byt 
zaujimava i pre britských (ko)producentov. 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 
Milostny pribeh dvoch slavných architektov je pritazlivoi temou a urcite vzbudi zaujem 
publika, aj preto, ze sa odohrava v emigracii. Cize sukromie sa bude prelinat s dobovou 
politikou, s obdobim okupacie a neskor profesionalnym rastom oboch architektov. Vztah sa 
vyvija, oni sa tri razy stahuju, v snahe najst si svoje idealne miesto v novej krajine a 
spolocnosti. Autor sa chce zamerat skor na Evu, ktora ma za sebou jeden problematicky 
vztah a o svojom psychickom stave ci vyvoji sa zdoveruje svojmu terapeutovi v Prahe 
pomocou listov. Rozpravanie je ramcovane sucasnostou. Eva a Kaplan zostali dobrymi 
priatelmi a nadalej sa stretavaju. Konci priletom Evy do Prahy, kedy mali spolu s Kaplanom 
ist na veceru a oslavit narodenie jeho dcery, avšak on v den narodenia a prichodu Evy na 
ulici v Prahe umiera. Pribeh je zatial naznaceny v hrubych crtach, bude sa musiet 
sprecizovat a v priebehu tvorby urobit dolezite dramaturgicke rozhodnutia. Zda sa vsak, ze 
autor chce představit intimitu a paradoxy narocneho vztahu s kreativnym a komplexnym 
clovekom. Namet je originalny a ma potencial. Svojou temou a zanrom moze obohatit cesku 
filmovu tvorbu. 
 

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

Autor Josef Tuka je temou vztahu Evy Jiricnej a Jana Kaplickeho fascinovany, venuje sa jej 
uz dlhsi cas a studuje ju do hlbky. Ma precitane dostupne materialy a natocene rozhovory, 
s Evou Jiricnou je aj v osobnom kontakte a ma zamer scenar spolocne s nou alebo pod jej 
dozorom rozvijat, ci s respektom nacuvat jej poznamkam. Chce tiez vyuzit moznost 
prihlasenia sa na europske workshopy a ma v nich dobry prehlad, podla mna aj dobru sancu 
presadit sa na jednom z nich – tipovala by som ScriptEast. Z producentov chce oslovit Alicu 
Tabery. Tato strategia je doveryhodna a dava zmysel. Verim tomu, ze scenarista/reziser 
moze vytvorit zanrovo diverzifikovane a zaujimave dielo, jeho konecna podoba bude zavisiet 
od formalnej vizie a zvoleného stylu. 
 
 

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

Tema filmu Londynska romanca je vyznamna v tom zmysle, ze hoci ide o osobny a intimny 
vztah dvoch ludi, zaroven zachytava zivot emigrantov v konkretnej hisorickej situacii po 
invazii do Ceskoslovenska v roku 1968. Poukazuje na budovanie nového sukromneho a 
profesneho života v cudzine, na odobratie statnosti, atd. Architektonicke diela oboch 
tvorivych ludi su zname a dolezite medzinarodne, co tiez moze zabezpecit medzinarodny 
presah a zaujem. Co sa tyka stylu, v predlozenej pisomnej forme sa mi nejavi ako inovativny, 
ale v konecnej forme filmu, ku ktorej je este daleko k nemu este autor moze dospiet. 
 
 

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

Predkladany projekt obsahuje potrebne informacie na jeho spravne posudenie. Autor ziada 
150 tisic a vklada do projektu 10% z celkového rozpoctu. Scenar by mal byt dokonceny do 
konca roka 2020, co neviem, ci je realisticke vzhladom na to, ze sa chce autor zúčastnit 
jedneho z troch menovanych workshopov – Torino Film Lam, Midpoint, ci Script East, teda 
ak uz nie je prihlaseny a necaka na výsledky v tomto obdobi. Kedze ide o druhy film 
scenaristu a rezisera, povazujem ucast na workshopoch, alebo spolupracu so silnym script 
konzultantom (zo zahranicia napr.Franz Roderkirchen) za dolezite. Ziadatel ma skusenosti a 
dobru strategiu, s financnou podporou by mal svoje dielo doviest k uspesnemu vysledku. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu LONDÝNSKÁ ROMANCE 

Evidenční číslo projektu 3216/2019 

Název žadatele Josef Tuka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Antonín Kopřiva 

Datum vyhotovení 25.09. – 29.09.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„LONDÝNSKÁ ROMANCE“ - PŘEDKLADATEL: JOSEF TUKA  (výzva č. 2019-1-4-15) 
Projekt Josefa Tuky „Londýnská romance“ je nejen pozoruhodný lyricko dramatickým, vztahovým příběhem dvou 
velikánů české soudobé architektury, ale i připomenutím a uvedením do povědomí jejich existence pro současné 
diváky, nejen pamětníky. Nechci ani tak v kostce popisovat jinak velmi dobře vystavěný děj, „milostný“ příběh 
dvou emigrantů, plný kolizí, jako „ohlédnutí“ hlavní protagonistky paní Evy Jiřičné, s níž jsem měl tu čest sám 
natáčet, ale chci vyzdvihnout autorův vhled do jejich povah, který svědčí o hlubším, poctivém vnoru do látky.  
Je až smutné, že se projekt již minule pozitivně hodnocený předkládá z důvodů nedostatku financí musí předkládat 
opakovaně a chci upřímně věřit, že se tentokrát podporu projektu získat podaří. Na vystavění příběhu v rozsahu 
synopse, treatmentu a ukázky dvou obrazů neshledávám žádné vážné nedostatky a přeji autorovi, aby mu byla 
dána příležitost kvalitně dopracovat celý scénář do detailu pod dobrým dramaturgickým vedením. Směl-li bych si 
dovolit vůči autorovi nějaké doporučení, tak při absenci dramaturga nechť si pro inspiraci a pochopení, empatii 
do myšlenkový pochodů a pocitů osobností v emigraci po roce 1968, kterou nemůže pamatovat, přečte Milana 
Kundery „Nesnesitelnou lehkost bytí“. Pro inspiraci, psychologicko dramatický vhled. Na stejnojmenný americký 
film Philipa Kaufmana ať se spíš nedívá, byl by pro něj jako tvůrce zavádějící. Autorsky je jinak sám na dobré cestě 
a vnímám z jeho práce i explikace poctivost, s níž „ohlédnutí“ světové architekty Evy Jiřičné za desetiletým 
vztahem s nezkrotným a ctižádostivým géniem, architektem Janem Kaplickým filmařsky staví. Scenáristicky  
a režijně debutující Josef Tuka na platformě celovečerního filmu si nevzal snadný úkol, nicméně s ohledem na výše 
uvedené a pod kvalitním dramaturgickým dohledem a dobrým hereckým obsazením by mohl dosáhnout 
nebývalého filmařského úspěchu. Určitě by se neměl vyhýbat nejen konzultacím s Evou Jiřičnou, ale neopomenul 
bych ani poslední parnerku Jana Kaplického paní Elišku Kaplický Fuchsovou, jíž se, byť nepřítomně, svým 
způsobem příběh též osobně dotýká. Přikláním se k vřelému doporučení projektu do vývoje. 
 
Tvůrčí tým: Josef Tuka (námět, scénář, režie), Alice Tabery (produkce), který se k projektu schází, je prvním 
nadějným krokem a oprávněně si klade ambice na tzv. „kulturně náročný projekt“. Těší mě i deklarovaná účast na  
workshopech typu Midpoint, TorinoFilmLab nebo ScripTeast. Jsem si vědom, že film nepřiláká příznivce akčních 
filmů, ale spíš druhou polovinu spektra divácké veřejnosti CS 30+, která už má nějakou nějakou životní zkušenost 
a povědomí. Věřím, že bude schopen zaujmout i odbornou a festivalovou diváckou obec. 
POZITIVA: 

- původní autorské dílo českého hraného celovečerního filmu v žánru romantické drama 
- studie charakterů výjímečných osobností, protagonistů, setkávajících se v emigraci po roce 1968 
- vizuálně i emotivně atraktivní autorský píběh se závažným společenským poselstvím, CS 30+ 
- účast na workshopech a koprodukčních trzích 

Negativa:  
- chybějící návrh tvůrčího týmu a hereckého obsazení 
- nespecifikovaná technika a technologie snímání při realizaci 

Závěr: PROJEKT VŘELE 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 je deklarován autorem a žadatelem v jedné osobě jako celovečerní hraný filmu v životopisné romantické 
komorní drama. Příběh je psychologicko lyrickou studií několikaletého vstahu mezi Janem Kaplickým a Evou 
Jiřičnou, dvěma dnes světově uznávanými architektonickými veikány, v počátcích jejich emigrace v Británii. Oba 
maj za sebou svá traumata, své „ulity minulých životů“, svůj boj o profesionální uznání, osobní existenci, k němuž 
přistupují díky svým povahám každý jinak. Eva je racionální praktik zhmotňující vize, Jan tou dobou vizionář 
s neuznaným egem, což plodí řadu dramatických situací, které se logicky promítnou i do odobních vztahů. Vztah 
se sice po letech rozpadá, ale osobní, důvěrné přátelství přetrvává až do Janovy smrti v den narození jeho dcery. 
V den, kdy kvůli této události Eva přilétá do Prahy. Ohlíží se za vidinou Jana v letištní kavárně, jakoby se ohlížela 
za celým životem. Z předloženého se dá předpokládat vznik skvělého intimně vyprávěného filmu s hluboce 
lidským i společenským poselstvím a přesahem pro evropského diváka, film pro kinodistribuci a festivaly. 
 

a. ústřední myšlenkou jsou opakující se krize vztahu obou protagonistů hledajících profesní i osobní 
ukotvení v nové životní situaci po emigraci následkem invaze v r. 1968 

b. příběh filmu je vystavěný na dobře vystižené kresbě rozdílné psychologie obou protagonistů 
c. charaktery jsou živé, nejen věrné předlohám, ale dramatick uchopené vývoj situací má gradaci  
d. projekt je veden zainteresovaným přístupem autora k tématu, kterým se dlouhodobě zabývá 
e. příběh je vyprávěn realistickými vyjadřovacími prostředky s citem pro psychologii komorního dramatu 
f. vizuální pojetí filmu není naznačeno a je bez bližší technické specifikace 
g. literární zpracování je uchopené pevně, dramatické oblouky obou protagonstů i „jejich“ příběhu jsou 

gradovány vkusně, s citem a pschologickou hloubkou 
 

Technologický způsob snímání filmu ani formát nejsou specifikovány, grip, reál či stavby a jejich rozsah (jsou 
determinovány prostředím) a promítají se do realizační náročnosti díla, potažmo rozpočtu. 
 

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

 

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

 
KREDIT TVŮRCŮ – ZDROJ: CV, ČSFD, ČT, OSOBNOSTI.CZ, WIKIPEDIE, IDF.CZ, LIDOVKY.CZ  
 
Josef Tuka – autor námětu, scénáře, režie: 
 
Josef Tuka (*1979, České Budějovice), absolvoval v roce 2005 v Ateliéru Rozhlasové a televizní dramaturgie  
a scenáristiky. V závěru studia na Divadelní fakultě JAMU v Brně získal Cenu děkana za autorskou a filmovou 
tvorbu. O rok později byl přijat na FAMU, na katedru režie do ročníku Věry Chytilové, u níž později i absolvoval. 
Během studií natočil několik krátkých filmů, z nichž největší pozornost si vysloužil jeho bakalářský film Saharské 
písky (2009) a absolventský snímek Malý okruh pozornosti (2011). Ten se stal finalistou Ceny Magnesia za nejlepší 
studentský film v rámci výročních cen České filmové a televizní akademie 2011. Ve stejném roce měla premiéru 
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adaptace povídky Karla Čapka Případy pana Janíka, kterou natočil pro projekt České televize Čapkovy kapsy. O 
dva roky později získal jeho scénář Šampaňské s modrou stuhou ocenění v soutěži Filmové nadace. Snímek 
Absence blízkosti je jeho celovečerní hraný debut. Spolupracuje s Českou televizí, pro kterou natočil dokument 
Děti 50. let: Cesta za otcem, s produkčními společnostmi Sunfilms, Lovecraft a s redakcí multimédií Českého 
rozhlasu. Žije a pracuje v Praze. 
 
Celá filografie je uvedena v CV a na: https://www.csfd.cz/tvurce/55240-josef-tuka/?biography=43155,  
 
Alice Tabery – producentka: 
 
Alice Tabery (*9.8.1985) vystudovala produkci na pražské FAMU. Zajímá se především o kreativní dokumenty  
a autorské hrané filmy. V roce 2011 vstoupila do firmy CINEPOINT, kterou dnes vlastní. Jako producent vyrobila 
v koprodukci s Českou televizí dokumentární film Studenti v pasti (režie: Petr Záruba) a v česko-slovenské 
koprodukci se společností Artileria celovečerní dokumentární film Nový život (režie Adam Oĺha), který získal  
na MFDF Jihlava 2012 Cenu diváků. Spolupracovala na dokumentárním filmu Opři žebřík o nebe Jany Ševčíkové 
(Cena české filmové kritiky a Český lev za nejlepší dokumentární film) a z hraných filmů se podílela jako 
producentka na filmu Křižáček Václava Kadrnky a jako minoritní koproducent na slovensko-českém filmu Eva 
Nová Marko Škopa (cena FIPRESCI na MFF v Torontě 2015, pět cen slovenské filmové akademie Slnko v sieti, 
včetně ceny za nejlepší film). 
 
Filmografie na:  https://www.fdb.cz/lidi/555002-alice-tabery.html  
 
Kredit autora i zralé producentky je poměrně vysoký. Autor deklaruje, že se jedná o již dříve spolupracující 
generační dvojici profesionálů. Soulad s tématem považuji za přiměřený a s podporou SFK souhlasím s odkazem 
na výjiměčnost obsahu i zpracování tématu. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? URČITĚ ANO.  
- Jde o promyšlené, citlivé zpracování komorního psychologického dramatu dvou dne světově uznávaných 

veličin v oboru architektury z prostředí emigrace po okupaci v r. 1968 
Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? ANO, S EVROPSKÝM PŘESAHEM.  

- Příběh traumatizovaných emigrantů kteří neustáli osobní vztah, ale vypracovali se na světové výsluní  
ve svém obru při zachování hlubokých přátelských vazeb    

Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? URČITĚ ANO. 
- Uchopení křehkého, subtilního tématu a stavba dramatického příběhu přinášejí zajímavý pohled na výše 

uvedenou problematiku s profesním citem a empatií tvůrce. Je třeba zdárně dokončit literární přípravu. 
 

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

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? SROZUMITENÉ, LEČ NEÚPLNÉ. 
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 V RÁMCI VÝVOJE. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? ANO, PRO VÝVOJ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? PRAVDĚPODOBNĚ 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 přílohách žádosti však chybí, explikace: režiní, 
dramaturgická i producentská. Deklarována je plánovaná účast na workshopech a koprodukčních trzích Midpoint, 
TorinoFilmLab nebo ScripTeast, ale není ani naznačena představa o spolupráci s koprodukční společností nebo 
státem. Součástí příloh je Čestné prohlášení autora ze dne 11.8.2019. Distributoři budoucího díla nejsou 
specifikováni. Doslova „jednopoložkový“ rozpočet pro fázi vývoje se zaměřuje výhradně na scenáristickou 
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přípravu, bez dramaturgie, lokací, překladů, výroby trailleru, bez poplatků za účast na workshopech, bez právních, 
ekonomických a účetních služeb. Je zjevné, že žadateli chybí účast producenta.   
 
Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově. Režijní náklady do výše 7 % jsou vyčísleny ve výši 0 Kč, tj. 
0%. K  položkám rozpočtu a jejich nákladovosti mám výhradu k přemrštěnému nároku na financování z veřejných 
zdrojů ve výši 89,99% (viz níže) s tím, že se však jedná o projekt deklarovaný jako„kulturně náročné dílo“, s čímž 
se ztotožňuji. Uvedená položka rozpočtu na vytvoření díla – scénáře se pohybují mírně nad průměrem obvyklých 
cen, co se týče honoráře za literární přípravu (vytvoření díla bez opce). Ostatní náklady na dramaturga či překlady 
apod. nejsou uvažovány, chybí. 
 
Profinancování vývoje v ceně 166 667 Kč je bez udělení dotace SFK zajištěno zatím jen z 10,01%, tj. 16 667 Kč  
ze soukromých zdrojů (16 667 Kč finanční vklad producenta, 0 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 0 Kč 
jiné finanční plnění), dalších 89,99%, tj. 150 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (150 000 Kč požadovaná dotace 
SFK). Z celkem potřebné částky 166 667Kč na vývoj projektu činí dotace SFK 89,99%, celkové procento veřejné 
podpory pak 89,99%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou specifikovány, v žádosti  není uvedena ani celková 
cena „vývoj + výroba“. Jen cena na vývoj 166 667 Kč. Rozpočet nákladů na celkovou výrobu přílohy žádosti 
neobsahují. Vícezdrojové financování (koprodukční partneři) není uvedeno ani naznačeno, vyjma zmínky o účasti 
na worksopech, a 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 celovečerního hraného filmu, konkrétní stopáž neuvedena 
- jedná se o autorský projekt scenárisy a režiséra v žánru komorního dramatu 
- spůsob realizace ani technologie nejsou uvedeny. 
Harmonogram prací je neúplný: 
zajištění autorských práv: Čestné prohlášení ze dne 11.8.2019 
 
Vývoj: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 

- přípravné práce: 1. 1. 2020 
- literární příprava (aktuálně běží), vývoj 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez spocifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 31. 12. 2020 (pouze vývoj) 
- premiéra: nestanoveno 

 
Uvedená data, považuji za skoupá a bez aktivní účasti producenta za „střelená od pasu“, věcně však 
realizovatelná. Pravděpodobnost uskutečnění projektu vnímám jako reálnou s potenciálem úspěšného díla. 
Bude-li projekt podpořen, dočkáme se snad i relevantnějších údajů k jednotlivým fázím samotné realizace. 
 
Potenciál díla: „Londýnská romance“, romantického dramatu se společenským podtextem a vyzněním vůči 
kulturně kultivovanému českému i zahraničnímu publiku je svým dosavadním způsobem zpracování v rámci 
literární přípravy nadějnou příležitostí ke vzniku poutavého filmového díla. Ve výsledném dopadu lze očekávat  
i slušný divácký ohlas a nadnárodní přesah. Mohl by uspět u náročněji orientovaného diváka CS 30+, ale i odborné 
a festivalové divácké obce. Včele doporučuji. 

 
 V Praze, 29.09.2019, Antonín Kopřiva v.r.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu 1260 

Evidenční číslo projektu 3217/2019 

Název žadatele BEDNA FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní 
hraný nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 26.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námětem předloženého projektu s názvem: „1260“ je bitva mezi českým králem 
Přemyslem Otakarem II., a uherským Bélou IV., která se odehrála v roce 1260. 
Několik Přemyslových rytířů v době tání na řece Moravě má za úkol chránit skupinu 
tesařů, která buduje dřevěné mosty přes řeku a potom se připojit ke skupině 
těžkooděnců, kteří uvízli na druhé straně řeky. Děj je košatý a protkán mnoha 
peripetiemi.  
Dobovými prvky nabitý námět má za úkol na podkladě historických fakt popsat 
symbolicky různé druhy pojetí řádu a smyslu pro povinnost.  
Silnou a hlavní stránkou námětu je propracovaná historicky obsáhlá kulisa. Autor má 
špičkové znalosti, které ho opravňují využít dobovou realitu k hlubšímu pohledu na 
člověka a smysl lidského konání. Snaží se ke svému cíli dojít i cestou typickou pro 
dobrodružný žánr.  
Slabší stránka projektu je skrytá uvnitř námětu. Netýká se fáze vývoje první verze 
scénáře, ale už teď je jasné, že realizace celého projektu bude nesmírně (nejen 
finančně) náročná.  
 
Vzhledem k absenci historických témat s přesahem k dnešku v naší kinematografii  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

. 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka námětu je originální už proto, že autor sáhl k velice málo 
frekventovanému období našich dějin. Obecné znalosti o tom, co se odehrávalo 
v bitvách onoho období (L.P. 1260) jsou mizivé. Autor využívá málo známých faktů 
z té doby, jako například skutečnost, že již v té době vojsko využívalo k přesunům 
přes řeku stavby, které dnes známe pod názvem – ponton. Zpracování tématu, které 
je opentleno velkou škálou peripetií by mělo posílit diváckou atraktivitu budoucího 
filmu.  
Zatím jsme ale jen u fáze vývoje scénáře. Z dodané synopse můžeme vyčíst, jak 
barvitě vidí scenárista budoucí scénář. Jasně propracované charaktery postav, 
atmosféru kolem celé bojové akce, občas se mu vmísí do synopse i naznačený 
dialog. Pracuje s detaily, dává si záležet i na popisu motivací protagonistů. Tento 
nesnadný úkol - oživit postavy, které sice pozorný žák střední školy bude podle 
jména znát ze školních škamen, ale jinak o nich a o době neví absolutně nic – je 
podle všeho výzvou pro historika a jeho literární ambice. V tom je jeden ze zádrhelů 
předloženého projektu: autor námětu a synopse a ukázek budoucího scénáře, 
prezentuje látku pomocí literárních postupů. Ty jsou barvité, košaté a skoro až 
magické. Lze se nadíti, že v další fázi si scenárista i režisér dají poradit od 
dramaturgyně projektu a přesunou své literární ambice více k filmovým vyjadřovacím 
prostředkům.  
Děj je srozumitelný, ve své podstatě je jednoduchý. Má své přesné parametry, které 
se musí v každém dramatickém díle ukázat. Přesto, že je vše v podstatě „jen“ 
epizoda z válečného dění doby, ve které se děj odehrává, přesto jsou charaktery 
postav a i dějové peripetie srozumitelné a jasně na sebe navazují. Transformace 
skutečnosti z roku 1260 do dramatického tvaru, který bude srozumitelný 
současníkům, se podle předložených podkladů blíží tomu, aby se dalo říci, že se to 
povedlo.  
Projekt staví hodně na vizuálních obrazech (voda, rytíři, led, koně, oheň, smrt). Je jen 
otázkou dobrého zpracování, aby tyto obrazy nezůstaly jen solitéry, bez dalšího 
hlubšího poslání.  
Je chvályhodné, že producent si je vědom všech úskalí spojených s realizací 
historických témat a hledá cesty k tomu, aby se do projektu připojily i produkce 
z dalších zemí.  
Projekt kritéria a cíle výzvy naplňuje.    
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Protože jsem nikde nenašel upřesnění, kdo je autorem námětu, považuji zmínku 
producenta Jakuba Červenky o vzniku záměru realizovat film s touto tématikou za 
jasný náznak toho, že on sám je iniciátorem celého projektu. Má-li ještě i ambici 
chopit se režie, vzal na sebe velký kus odpovědnosti. Nejspíš velice dobře ví, do 
čeho jde, protože nějaké zkušenosti v kinematografii už má a shodou okolností u 
projektů, které nebyly z těch realizačně snadných. Pavel Kosatík, autor synopse a 
budoucího scénáře, je zkušený autor s ohromnými znalostmi historie. Autor 
s literárními zkušenostmi. Proto mne mrzí, že je sice zmiňována dramaturgyně 
Zuzana Vojtíšková (opravdu není dramaturg – jak píšete ve své explikaci pane 
Červenko – je dramaturgyně), ale co je nejzávažnější – je zmiňována jako 
spolupracovnice, ale nemá smlouvu a není zmiňována ani v podkladech u žádosti. 
Chybí její pohled na to, jak s touto látkou dál pracovat, v podkladech jsem nenašel 
dramaturgickou explikaci. Podíl dramaturgyně bude rozhodující, protože prozatím 
literárně vedená synopse a ukázky obrazů, dávají jen mlhavou představu o tom, jak 
budou tvůrci pokračovat ve vývoji scénáře. To, že pro dramaturgyni je navržen 
v rozpočtu opravdu hodně mizerný honorář, nechávám na svědomí pana 
producenta.  

Bude-li role dramaturgyně při vývoji brána vážně a posílena, lze se nadíti, že projekt 
bude zdárně dokončen tak, aby odpovídal kritériím této výzvy.    

 

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

Význam pro kinematografii spatřuji v tom, že film může posílit žánrovou pestrost.  
Látka svým zpracováním má ambice oslovit diváky na celém světě vzhledem k tomu, 
jak se historická témata prezentují pomocí dobrodružných žánrů.  Vzhledem 
k enormní obtížnosti při realizaci si nejsem jist, že by ještě byla možnost obohatit 
nějak vyjadřovací možnosti kinematografie.  

 
 
 

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

znaků) 

Informace v žádosti jsou srozumitelné. Projekt je realizovatelný tak, jak předkladatel 
slibuje ve svých podkladech.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu 1260 

Evidenční číslo projektu 3217/2019 

Název žadatele BEDNA FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 18. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je projekt historického středověkého filmu scenáristy Pavla Kosatíka, který je současně 

uváděn jako režisér a kreativní producent, a producenta a režiséra Jakuba Červenky, jehož společnost je 

žadatelem. Projekt navazuje na předchozí spolupráci obou tvůrců, z níž vzešla pozoruhodná filmová verze 

Hovorů s TGM (2018). Spojení zkušeného a obratného spisovatele s ambiciózním filmařem vytváří silný a 

slibný předpoklad dalšího zajímavého výsledku. Kumulaci klíčových funkcí chápu jako projev snahy o 

maximální autorsko-producentskou kontrolu projektu, současně ale představuje potenciální riziko. 

 

Předložený treatment, který nese v titulu letopočet památné bitvy Přemysla Otakara II při soutoku Moravy a 

Dunaje a v podtitulu „Most pro krále“, je literárně působivý: dynamicky líčí válečnou vřavu, přičemž účinně 

pracuje s paralelou bitvy a stavby mostu a se střetem malých a velkých dějin. Není ale jasné, jak bude tato 

sekvence dále scenáristicky rozvinuta, neboť schází požadovaná autorská explikace, která by přiblížila 

celkový autorský koncept a postup. Částečnou náhradou je producentsko-režisérská explikace, která 

předkládá stručný nástin realizačního pojetí: má jít o „žánrový historický akční film“, realizačně založený na 

herectví a reálné lokaci (nikoli na stavbách a postprodukci) a postavený na půdorysu mezinárodní česko-

slovensko-rakousko-maďarské spolupráce. Tato představa minimalistického stylu, ekonomické produkce a 

středoevropské spolupráce (odpovídající historickému kontextu) vypadá velmi zajímavě, nicméně stojí zatím 

pochopitelně jen na záměrech. Ke klíčovým rozhodnutím přitom patří vyřešení otázky, zda má jít o film spíše 

žánrový, nebo autorsko-umělecký; jakkoli režisér-producent se hlásí k žánrovému filmu, jeho koncepce i 

ukázky scénáře napovídají spíše druhé možnosti. 

 

Rozpočet 406,6 tis. odpovídá projektu a obsahuje standardní položky. Chybí komentář k rozpočtu. 

Požadavek na podporu je na nominálním limitu 150 tis. Zbylý podíl zajišťuje producent – uvedený finanční 

vklad však není doložen. Finanční plán stojí jen na dvou zdrojích, což je ale dáno povahou projektu a jeho 

omezenými možnostmi vícezdrojového financování. 

 

Žadatel sice vykazuje zkušenost především v oblasti televizních dokumentů a dosud realizoval jen dva fikční 

filmy (z toho jeden animovaný), nicméně výsledky svědčí o zajímavých ambicích a schopnostech, jimž se 

dostalo také odborné a mezinárodní festivalové pozornosti. 

 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. Doporučuji projekt k realizaci, lze očekávat neobvyklý výsledek 

v rámci revize historického filmu. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt vyniká originálním námětem s vysokým autorským a uměleckým potenciálem. 

Podrobný komentář je uveden v první části analýzy. 

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

Personální zajištění v hlavních pozicích skýtá vysoké záruky úspěšné realizace. Potenciálním problémem 

se může stát, že se dva hlavní tvůrci vyskytují hned v několika souběžných pozicích.  

Je dobře, že autoři od počátku spolupracující s dramaturgyní a odborným poradcem – jejich životopisy ale 

nejsou přiloženy. Jméno dramaturgyně Zuzany Vojtíškové není blíže identifikováno, ve vyhledávači se 

mezi prvními nabídnou stránky ČRo, podle nichž jde o „slovesnou dramaturgyni“ působící v rozhlase a na 

divadle, ve filmu zkušenosti dosud nemá, což potvrzují i další zdroje. Autorská (povinná) ani 

dramaturgická (nepovinná) explikace přiloženy nejsou. 

 

 

 

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

Neobvyklým pojetím historického žánru a středoevropským kulturně-historickým rozměrem má projekt 

potenciál obohatit jak domácí, tak evropskou kinematografii. 

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

znaků) 

Žádost je celkově uspokojivá, byť má několik nedostatků: chybí autorská explikace, chybí životopisy dalších 

jmenovaných spolupracovníků, chybí komentář k rozpočtu. 

Projekt je s danou realizační strategií uskutečnitelný. 

Žadatel je způsobilý, byť nepříliš zkušený, nicméně má za sebou ceněnou prvotinu. 

Dílo zapadá do profilu žadatele – producenta i režiséra.  

Žadatel je důvěryhodný a lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu. 
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KOMENTÁŘ K EXPERTNÍ ANALÝZE  
Věc: Dramaturg  
Projekt: 1260    
 
 
Rád bych vysvětlil pozici dramaturga na projektu 1260. V první fázi jsme společně s Pavlem Kosatíkem chtěli pozici 
dramaturga obsadit Zuzanou Vojtíškovou, která s námi spolupracovala na Hovorech  s TGM.  Společně s ní jsme projekt 
dále diskutovali v průběhu léta a došli jsme k závěru, že látka pro paní Vojtíškovou není vhodná a budeme tedy 
dramaturga hledat dál, tak aby i jemu látka seděla. Uvědomujeme si důležitost a nezbytnost této funkce a již v tuto chvíli 
jsme ve finální diskuzi s budoucím dramaturgem projektu, ale nerad bych uváděl jeho jméno dokud nejsme finálně 
domluveni. Pozice dramaturga bude jistě pro další kroky a fáze vývoje projektu kvalitně obsazena.  
 
S úctou, Jakub Červenka  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dárek pro nejlepšího člověka 

Evidenční číslo projektu 3218/2019 

Název žadatele Jaroslav Žváček 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní 

analýzy 

Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 28.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Tématem scénáře je neustálý souboj, jestli má větší hodnotu umělecké mistrovství, nebo příběh 

okolo autora. Otázka, jestli se prodává dílo samo, nebo jej prodávají aktivity okolo, byla 

položena už dávno a odpověď nemůže být nalezena. To je příčinou rozporů dvou hlavních 

postav, kterého se tak mění ve vzájemné, lehké antagonisty. 

 

Svým způsobem autor těchto řádků, žadatel Jaroslav Žváček, nejen pojmenovává téma svého 

filmu, ale i potenciální slabinu. Střety, které se odehrávají na poli (prodeje) umění, nemají 

žádné jasné vítěze. Takové nezodpovězení může být v rukou Žváčka proměněno v živý a jaksi 

nekončící/neukončený tok sváru, až provokující, ale současně může vyznít do ztracena a 

nasáknout odérem rozpačitosti.  

 

Já sám jsem při čtení doručených materiálů bojoval – se sebou, s dvěma odlišnými postoji 

k látce. Vítězí nyní optimismus, naděje, že upřímný osobní záměr (ale za přítomnosti „dalších 

očí“) může dopadnout dobře a byla by škoda jej nyní zastavit. 

 

 

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) 

Je škoda, už s ohledem na to, co uvádím na první stránce, že se Jaroslav Žváček nepokusil sepsat 

synopsi přeci jen jinak, než jen jako výpis scén. V očíslovaných bodech se ztrácí poselství a je nutné co 

nejpečlivěji (a s velkou dávkou naděje) číst autorovu explikaci, abychom pronikli do úmyslu, ale i do 

tématu filmu. Treatment sice takové poskytuje vodítko, nemalou měrou se však autor až příliš soustředí 

na výčet akcí, popis děje, než aby nám dal možnost vhlédnout do nitra „toho všeho“.  

Možná že právě i toto sdělení by mohlo být vnímáno jako dobře míněné doporučení: při psaní scénáře se 

na látku dívat neustále i optikou pozorovatele, nezúčastněného, mimo svět maleb, mimo životní 

zkušenosti samotného autora. Pozorovatele, který jen nahlíží. Bude záležet, jak moc si jej dokáže Žváček 

získat – umožní mu pouze pohled z dálky a postavy tak pro něj budou figurínami? Nebo jej víc vměstná 

do mikrokosmu hrdinů? Ale ne natolik blízko, aby nabyl autor dojmu, že je divák dobře zná, a tak nemusí 

osvětlovat a hlídat si komplexní dramatický oblouk. 

Látka je zatím značně rozkolísaná, ale nachází se v ní „něco“, za co stojí ještě/už bojovat – a vydat se 

tak na cestu psaní. 

 

 

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

Jméno Jaroslava Žváčka slibuje dobrý výsledek už díky projektu Kobry a užovky, v předložených 

materiálech se žádní další tvůrci neuvádějí, schází jméno dramaturga, v rozpočtu se s ním také nepočítá. 

 

 

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

 
 
 
Téma, o němž Žváček píše ve své explikaci, je dostatečně univerzální a stále aktuální. Bez ohledu na 

lokalitu. 

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

znaků) 
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Finanční ohodnocení za autorství scénáře je adekvátní, jen bych přivítal, kdyby se v rozpočtu počítalo i 

s dramaturgií. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dárek pro nejlepšího člověka 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Jaroslav Žváček 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 20.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Původní treatment scenáristy a spisovatele Jaroslava Žváčka je koncipován jako hybrid satiry na svět 

současného umění a sociálně-psychologického thrilleru o exchovanci pasťáku, který pro peníze předstírá 

umělce a neváhá u toho vraždit. Zároveň ale tento poněkud obskurní námět připomíná béčkovou 

exploatační tvorbu, kde zápletka i téma slouží jako lešení pro sexuální a násilné scény (viz mučení a dvojí 

znásilnění). Neukázněný text (to platí o explikaci, synopsi, která nesplňuje parametry synopse, i treatmentu) 

je místy tak ledabylý, že kromě řady jazykových chyb a fabulačních či filmových klišé obsahuje i nechtěné 

záměny postav (viz scéna rozhlasového rozhovoru). Přesto lze v textu rozpoznat originální vypravěčský 

talent, smysl pro rytmus a napětí a syrové filmové vidění situací (viz níže). Lze předpokládat, že další vývoj 

může napomoci jak k očištění látky od samoúčelnosti, tak k rozvoji nadějného filmového autora, což je 

jedním ze smyslů výzvy. 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Obskurní příběh o bývalém klientovi diagnostického ústavu, který v improvizované reakci na poptávku 

dealera s uměním začne předstírat, že maluje obrazy, sám o sobě příliš zajímavý není. Jaroslav Žváček ale 

do jeho půdorysu umisťuje satirické postřehy o světě umění a současně mu dodává temný tón 

patologického vidění světa skrze postavu exchovance, který treatmentu vtiskl originalitu. Satira světa umění 

ulpívá na povrchu (postřehy o malířských technikách, o marketingových hrách s osobností umělce), ale má 

potenciál k prohloubení. Treatment se vyznačuje rychlým spádem a smyslem pro rytmus a napětí. Skoro 

béčkový sex a násilí jsou navíc reflektovány a rámovány jako vnitřní svět hlavního antihrdiny, který 

vychovatelce a skutečné malířce diktuje své neumětelské vize: „Tady bude znásilněná ženská, tady esesák 

od krve běží k městu, které hoří na horizontu, ve sněhu jsou šlápoty plné krve...“ Lze tedy předpokládat, že 

Žváček by v dalším vývoji mohl posílit odstup od exploatačního pojetí některých scén, a naopak posílit 

rovinu satiry. 

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

Autor je nositelem ceny Magnesia litera v kategorii objev roku. Navíc si získal důvěru zkušených filmařů a 

pedagogů FAMU (Jan Prušinovský, Petr Jarchovský) a lze předpokládat, že další spolupráce se zkušeným 

producentem a režisérem by mohla látku posunout k čistšímu tvaru a také jasnějšímu zacílení na diváky 

(hybrid satiry a béčkové exploatace, pokud není náležitě reflektován, toto postrádá). 

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

Ve stávající podobě látka žádný významný objev či inovaci do české scenáristické produkce nevnáší, ale 

pokud má grant na první fázi vývoje sloužit k rozvoji talentů, pak je projekt pro tuto výzvu vhodný. 

 

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

znaků) 

Jaroslav Žáček má za sebou především spolupráci s Janem Prušinovským na vynikajícím sociálním 

dramatu Kobry a užovky. Informace v projektové žádosti jsou elementární, textové části jsou sepsané 

ledabyle, ale pro daný okruh dostatečně. 

 



 

Dobrý den 

dovolte mi prosím pár replik k expertním analýzám.   

Co se týče  pana Petra Szczepanika,  ten píše, cituji  

„Neukázněný text (to platí o explikaci, synopsi, která nesplňuje parametry synopse, i treatmentu)“.  

Na to cítím potřebu reagovat, že parametry požadované Fondem, jak byly vyvěšeny, jsou splněny.   

Petr Szczepanik také píše, že, cituji „stávající podobě látka žádný významný objev či inovaci do české 
scenáristické produkce nevnáší“ aniž by se jediným slovem vyrovnal s explikací, která sděluje, v čem 
tkví inovativnost látky.     

K panu Lukáši Gregorovi, který vyjadřuje politování, že není v rozvahách a rozpočtech přítomen 
dramaturg. K tomu mi dovolte uvést, že s dramaturgem je samozřejmě počítáno, ale mimo časové 
období, kdy se bude čerpat podpora fondu (prakticky po dokončení první verze scénáře), zejména 
proto, že se mi nejvíce osvědčilo s dramaturgem spolupracovat až od první verze scénáře, nikoliv nad 
jejími fragmenty.  Jelikož, a právě jde o období, které nebude pokryto podporou Fondu, uvedení 
dramaturga, který by svou faktickou práci provedl mimo rozsah podpory, by mohlo být 
interpretováno jako uvedení Fondu v omyl a ve svém důsledku jako dotační podvod. 

 

S úctou  

Jaroslav Žváček, v Hudlicích 6.10. 2019 

zasláno datovou schránkou  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tak daleko, tak blízko 

Evidenční číslo projektu 3220/2019 

Název žadatele Ondřej Erban 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 25.9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je literární příprava scénáře k hranému celovečernímu filmu Tak daleko, tak blízko, 
který by měl být scenáristickým, ale i režijním celovečerním debutem studenta scenáristky a dramaturgie 
FAMU Ondřeje Erbana. 

 

Hlavní postavou příběhu je ovdovělý čtyřicetiletý otec Josef, bývalý novinář a léčený alkoholik, jenž žije jako 
poustevník ve srubu kdesi na samotě se svým málomluvným impulzivním čtrnáctiletým synem Matějem. Po 
jeho pokusu o sebevraždu, kterým vyústila chlapcova snaha přimět otce k návratu do města, Josef ustoupí. 
Oba se vrátí do Prahy, kde však konflikty mezi nimi dál pokračují. Zejména proto, že se ani jeden nedokáže 
otevřít tomu druhému. Otec v beznaději z tohoto stavu znovu začne pít… 
 
Minimalistické psychologické drama se zamýšlí nad generačním konfliktem otce a syna, jejichž nesoulad 
pramení především z jejich vzájemné neschopnosti odhalit své emoce. Autor naznačuje, že tato citová 
odtažitost se v dysfunkční rodině dědí z generaci na generaci. Otcův alkoholismus ji spíše umocňuje, než 
aby byl její příčinou. 
 
Vývoj hlavních charakterů působí vcelku uvěřitelně, je však otázka, zda je příběh v této podobě dostatečně 
nosný pro celovečerní film. Některé situace se zdají být zatím spíše jen načrtnuté, možná by bylo vhodné je 
ještě více zdramatizovat, aby byl závěrečný synův přerod ve vztahu k otci věrohodnější.  
 
Pozitivní je, že žadatel/scenárista již treatment konzultoval a vyvíjel v rámci tzv. Central Europe Feature 
Project. Navíc má již v této fázi vývoje představu o dramaturzích a chce projekt přihlásit na scenáristické 
workshopy.  

 

Udělení alespoň částečné podporu proto 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) 

Minimalistický příběh je srozumitelný i soudržný, stejně tak charaktery silně zredukovaného počtu postav do 

celkového pojetí filmu zapadají. Žadatel, kterým je autor scénáře Ondřej Erban, ve své autorské explikaci 

upozorňuje, že se v příběhu dotýká řady osobních témat, blíže je ale nespecifikuje, takže jeho osobní postoj 

k látce si lze spíše jen domýšlet (konflikt s otcem, vztah k autoritám, alkoholismus v rodině?). 

 

Zřejmě se v příběhu vyrovnává s vlastním dospíváním, pravděpodobně s proměnlivým vztahem ke svému 

otci, respektive s proměnlivým pohledem dítěte na jeho na rodiče. Autorem zdůrazňovaná redukce dialogů 

je vzhledem k minimalistickému pojetí adekvátní, na druhou stranu však hrozí, že by scénář mohl zůstat až 

příliš zapouzdřený do sebe.  

 

Důraz na vyprávění příběhu prostřednictvím herecké interakce bude v případě realizace filmu vyžadovat 

velmi dobrý cit pro výběr obou hereckých protagonistů (především toho dětského), na nichž bude vyznění 

filmu nejvíce záviset. Možná by proto již v této fázi vývoje bylo užitečné s konkrétními herci navázat kontakt. 

 

Předkládaný projekt má předpoklady, že by mohl kritéria kulturně náročnějšího kinematografického díla 

naplnit. Za nepříliš nevhodný považuji název filmu, který je matoucí s ohledem na stejnojmenný distribuční 

název Wenersova „andělského“ snímku In weiter Ferne, so nah! 

 

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

Ondřej Erban je studentem magisterského studia na katedře scénáristky a dramaturgie pražské FAMU. 
Jeho snímek Sto dvacet osm tisíc (2018) byl uveden na MFF v Cannes a získal za něj Českého lva v 
kategorii nejlepší studentský film. Svůj nový projekt vyvíjí od počátku spolupráci s producentem Jakubem 
Jírou, který produkoval drama Domestik. 

 

Na scénáři, který by autor sám chtěl zrežírovat, by se jako dramaturgové měli podílet Saša Gedeon či Bára 

Stehlíková. S nimi autor konzultoval treatment filmu a spolupracoval s nimi i na svých předchozích krátkých 

filmech. Jejich dramaturgická spolupráce by pro konečnou podobu scénáře mohla být přínosná.  

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

Komplikované generační vztahy jsou univerzálním tématem, které má šanci oslovit menšinové, tj. artové či 

festivalové domácí i zahraniční publikum. Sám autor jej charakterizuje jako „art house“ film, který má ambici 

prezentovat českou kinematografii v zahraničí. 

 

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

znaků) 
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Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace, takže je 
možné žádost správně posoudit.  
 
Dosavadní filmy i ocenění žadatele (viz bod č. 2), jímž je scenárista Ondřej Erban, by mohly být příslibem, 
že bude v této fázi vývoje schopen svůj projekt zrealizovat. Pozitivní je, že treatment konzultoval a vyvíjel v 
rámci tzv. Central Europe Feature Project (společný projekt FAMU a berlínské a lodžské filmové školy) a že 
plánuje účast na dalších zahraničních workshopech.  
 
Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je vyšší, než bývá u jiných žadatelů/scenáristů (cca 
19 %). Žadatel ke své žádosti připojil i krátký komentář k rozpočtu, jehož hlavní část pokrývá jeho honorář 
(140 000 Kč) a pak honorář pro dramaturga (20 000 Kč) a na překladatele (25 000 Kč). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tak daleko, tak blízko 

Evidenční číslo projektu 3220/2019 

Název žadatele Ondřej Erban 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 2. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

  

Celovečerní scenáristický debut autora oceňovaného za studentskou tvorbu rozvíjí univerzálně srozumitelné 

téma vztahu otce a syna, přičemž již v této fáze se opírá o důsledně promyšlené postavy a v lineárně 

vystavěném příběhu rozvíjí i obecnější témata a vyprávět bude, zdá se, více situacemi a obrazy než dialogy. 

Plán realizace navrhuje relativně krátkou dobu na psaní a dramaturgický vývoj scénáře, při rozpočtu 

standardním spíš pro seniorní scénáristy. Na projektu pracují dva dramaturgové a autor se chystá na 

mezinárodní scénáristický workshop. Vzhledem k tématu, způsobu zpracování a autorské vizi projekt 

k podpoře doporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt je celovečerním scenáristickým debutem a pravděpodobně absolventským scénářem autora 

ceněného za studentskou tvorbu: O. Erbana. Zvažovala jsem, jestli je v pořádku podporovat první verzi 

scénáře, který vzniká jako školní dílo, a ne spíše kompletní vývoj, pokud se scénář bude realizovat, ale to je 

spíš systémová otázka v kompetenci radních. Zaměřím se tedy na projekt nezávisle na tom, že se jedná o 

vznik první verze školního díla. Oceňuji záměr scénář vyvíjet i v rámci mezinárodního workshopu Central 

European Feature Project, což může posílit jeho mezinárodní potenciál. Podle treatmentu se mi námět 

aktuálně jeví jako psychologické drama, i když se vůči tomuto žánru autor v explikaci vymezuje. Oceňuji, že 

v explikaci autor uvádí kromě svých motivací věnovat se tématu také základní představu o stylu, resp. 

poetice, kterou rozvíjí v návaznosti na své krátké filmy jako svůj autorský rukopis.  

Téma vztahu otce a syna je univerzální a v umění je to jeden z archetypálních půdorysů. Konkrétní 

okolnosti a charaktery v předloženém treatmentu se opírají o další aktuální témata (alkoholizmus, život ve 

společenské izolaci) a treatment zároveň dobře naznačuje vztah k abstraktním tématům viny, trestu, 

důležitosti osamostatnění dítěte od rodiče, komunikace. Obě hlavní postavy jsou už v této chvíli 

charakterizované dostatečně, aby vynikaly jako individuality, zároveň však nesly vztah k obecným otázkám 

a abstraktnějším tematickým rovinám. 

Treatment naznačuje nosné situace nekomunikace (snahy ze strany otce, které končí odchodem beze 

slova či naráží na zavřené dveře). Již v treatmentu je zjevné, že film by měl mnohem víc vyprávět situacemi 

a obrazy než dialogy. Oceňuji rovněž důraz na detaily při soustředění na postavy (poznámky o dýchání, 

dotycích a gestech, výrazech tváře). Treatment tak není pouze popisem příběhu, resp. sousledností situací 

(scén), ale umožňuje představit si filmové uvažování autora. Dramaturgicky se zatím jedná o lineární a 

tradičně strukturované vyprávění, což se však v této fázi jeví účelné ke sledování vnitřního vývoje postav. 

 

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

 

Autor scénáře je student magisterského oboru scenáristiky a dramaturgie na FAMU Ondřej Erban. Jeho 

studentské krátké filmy (které také režíroval) byly oceňované a uvedené na zahraničních festivalech, 

poslední v sekci Cinéfondation v Cannes. Předkládaný projekt by měl být jeho debutovým scénářem (a 

pravděpodobně absolventským scénářem na FAMU). Autorova dosavadní tvorba svědčí o potenciálu a 

významu podpořit jeho celovečerní scénáristický debut. Autor pracuje se zkušenými dramaturgy, resp. 

tvůrci v roli dramaturgů a s producentem, s nímž ho pojí i předchozí tvůrčí spolupráce.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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V kinematografii mnohokrát zpracované téma a motivy autor rozvádí do působivých situací a zavdává 

předpoklad i formálně jedinečné autorské vize. Právě s ohledem na představu o filmovosti (a způsobu 
zpracování scénáře již v této fáze, než vznikne jeho první verze) vidím v projektu velký tvůrčí potenciál a 
v záměru potenciál na vznik výrazného díla, které by mohlo být srozumitelné a potenciálně výjimečné i 
v zahraničním kontextu.   

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

znaků) 

 

Realizace projektu je uvedena do května 2020 (avšak uzavření projektu v říjnu 2020 - nevím, jestli se jedná 

o formální chybu anebo záměr). Jelikož na napsání scénáře, který je celovečerní a debutantský, 

dramaturgické konzultace i účast na mezinárodním workshopu je méně než rok (podle harmonogramu 9 

měsíců), domnívám se, že to je příliš krátký čas na vznik kvalitní první verze – spíš by se mi jevilo pro 

realizaci přiměřené období do toho října. 

Rozpočet obsahuje odměnu pro autora, 2 dramaturgy a překlad scénáře a je přiměřený (honorář odpovídá 

spíše honoráři seniornějšího scénáristu). 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Postava táty 

Evidenční číslo projektu 3221/2019 

Název žadatele Pavel Gotthard 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 10.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Scénárista Pavel Gotthard žádá o podporu vývoje vzniku první verze scénáře celovečerního hraného filmu 

pod názvem Postava táty. Celý příběh se de facto odehrává v průběhu jednoho víkendu na setkání komunity 

hráčů larpu. Jedná se o hru (z anglického Live Action Role Play), kdy se hráči převlékají do historických 

kostýmů a ztvárňují různé role. V tomto případě se hráči setkávají na blíže nespecifikovaném zámečku a 

budou hrát příběh o lovcích z 18. století, kteří pronásledují bestii tyranizující vesnici kdesi v Německu.   

 

Zasazení „děje“ do této hráčské komunity je jedinou devízou tohoto projektu. Autor chce představit komunitu 

těchto hráčů a využívá k tomu příběh tatéra Hesse (30 let), který kdysi pro svou kariéru opustil ženu, kterou 

miloval a se kterou se nyní setkává po letech znova právě při zmíněné hře na lovce z 18. století. 

 

Jednotlivé postavy zamýšlené filmu jsou velmi stereotypní. Hlavní postava tatér Hess má být nekonvenční 

samotář. Antagonistou je inženýr Vašek, nový přítel tatérovi bývalky. Další postavou je Týna, bývalá 

přítelkyně Hesse a její bratr Lukáš.  

 

Vztahový příběh na pozadí hry je však v žádosti představen jako očekávatelný souboj mezi nekonvenčností 

a řádem a v očekávatelném vystřízlivění z obou těchto konceptů. Celá naznačená konstrukce příběhu tak 

působí poněkud strojeně, asi jako předstíraná hra ostatních aktérů. Až příliš zjevně jde cítit autor a jeho 

loutkové zacházení s postavami. Projekt zatím nenaplňuje kritéria této výzvy, a proto jej nedoporučuji. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  



 

 

Strana 2 

 

 

 

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) 

 

Pavel Gotthard předkládá projekt, který je ve stávající formě zajímavý pouze tím, v jakém prostředí se 

odehrává. Autor do tohoto prostředí zatím neústrojně roubuje příběh vyrovnání se s činy z minulosti 

reprezentované zatím prvoplánovými postavami. 

 

Projekt nesplňuje kritéria žádosti, protože předložená látka dosud neodpovídá formátu celovečerního filmu. 

 

 

 

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

 

Pavel Gotthard vystudoval brněnskou JAMU a věnuje se televizní scenáristice. Mělo by se jednat o jeho 

první celovečerní scénář hraného filmu. 

 

 

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

 

Látka projektu Postava táty je zasazena do zajímavého a nezvyklého prostředí hráčů larpu, nicméně tuto 

exkluzivnost devalvuje řídký a nepropracovaný (očekávatelný) koncept příběhu. V předložené formě nemá 

projekt mezinárodní přesah. 

 
 
 
 

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

znaků) 

 

Žádost je předložená kompletní a z jejích jednotlivých částí lze adekvátně posoudit předložený projekt. 

Kromě nedostatků v konstrukci příběhu, který zatím nemá parametry celovečerního filmu, je rozpočet 

nastavený jako jednolitý honorář pro samotného autora scénáře. Domnívám se, že by bylo vhodné tam 

kalkulovat správní poplatek Státního fondu kinematografie, který žadatel zaplatil. Nepochybně by bylo dobré 

mít pro psaní první verze scénáře projektu dramaturga, což mi také v žádosti chybí.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Postava táty 

Evidenční číslo projektu 2019-1-4-15 

Název žadatele Pavel Gotthard 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 3. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Pavel Gotthard předkládá projekt na klasické vztahové drama mezi dvěma odlišnými postavami, jejichž 

osudy se protnou v nečekané životní situaci – a výrazně změní svoje trajektorie. I když je námět v jádru 

konvenční, pracuje s neotřelým rámcem larpu, tzn. částečně naskriptované a částečně organicky se 

odvíjející hry s příběhovým plánem; v tomto konkrétním případě gotickým hororem o honu na nebezpečné 

monstrum. Larp je sociologicky i antropologicky pozoruhodný fenomén, v němž se eskapismus mísí 

s úlevnou možností v rámci hraní reflektovat skutečné životní a vztahové problémy. A tohle „alibi“ využívá i 

Gotthard, který dohromady svádí dva bývalé milence rozdělené tragédií a dospívajícího kluka, který hledá 

sám sebe a odvahu vzbouřit se proti autoritě cholerického otčíma.  

Spojení stylizovaného příběhu s civilním dramatem je velkou scenáristickou výzvou. Prostor pro vysvětlování 

je tu omezený rolem a stylizovaným jazykem, stejně tak prostor pro psychologizaci limituje fakt, že hrdinové 

jsou vždy trochu v roli někoho jiného. Vyvarovat se určité šablonovitosti (plynoucí z larpového rámce) a na 

velmi omezené ploše vytvořit věrohodný oblouk je velkou výzvou i problematickou stránkou projektu.  

Scénář bude vedle zvládnutí psychologického jádra příběhu vyžadovat nenásilné vysvětlení pravidel larpu a 

vyprávění paralelního larpového příběhu. Najít tak rovnováhu, kdy paralelní fantaskní příběh bude 

symbolicky posilovat vyznění ústředního dramatu o nalezení jistoty v reálné životní roli, je obrovskou 

autorskou výzvou. Domnívám se, že autor by měl dostat příležitost se s touto výzvou vypořádat. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Samotný námět pracuje s poměrně konvenčním půdorysem vztahu dvou odlišných lidí, z nichž každý 

zažívá určitý životní zlom – a jejich setkání oba výrazně promění a donutí je přehodnotit svoje dosavadní 

existence. Určitou originalitu a nevšední napětí však tomuto schématu dodává prostředí larpu a napětí 

mezi divadlem / rolemi, které obě postavy hrají, a reálnými problémy, které pronikají do stylizovaného 

fantaskního příběhu z 18. století. Larp jako stále propracovanější eskapistický event, který se 

z fanouškovských začátků vypracoval ve skutečně sofistikovanou hru, v níž jednotliví hráči sice přijímají 

určitá pravidla, ale zároveň mohou beztrestně prožívat své potlačené vnitřní stavy, představuje pro daný 

příběh invenční rámec. Jak vyplývá z rozpracovaných scén, pro autora vyvstává velká výzva vyvážit 

stylizované promluvy, které balancují mezi divadlem a dvojsmysly, a prudké přechody do hovorového 

jazyka. V tomto ohledu dvě rozpracované scény vyznívají poměrně přesvědčivě, alespoň z hlediska 

stylistického.  

Co naopak budí pochybnosti je časová a prostorová zhuštěnost konceptu. Na velmi malé ploše musí 

autor nenásilně vysvětlit larpová pravidla, vybudovat alternativní dobrodružný příběh, vytvořit napětí mezi 

realitou a hrou, a ještě vystavět dva zásadní charakterové oblouky. Už z treatmentu je jasné, že bude 

velmi složité udržet dojem věrohodnosti a hladkosti katarze, nenechat postavy „zmizet“ v lehce 

šablonovitých larpových rolí, respektive najít v těchto šablonách dost prostoru pro jejich civilní 

psychologizaci.    

 

 

 

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

Pavel Gotthard patří k mladým, začínajícím autorům se zkušeností z televizní scenáristiky. Projekt je jeho 

samostatný scenáristický debut na poli celovečerního filmu.  

 

 

 

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

Ačkoli samotný námět a charakterové oblouky nejsou ničím výjimečné, prostředí larpu je velmi atraktivní 

a autorův záměr pohybovat se mezi hrou a skutečností v sobě má vítanou ambici pro český film. Záměr 

směřuje spíše k „diváckému“ než artovému filmu, zvládnutí zamýšleného konceptu by nicméně mohlo 

vést k inteligentnímu dramatu. Zároveň toto zasazení může v budoucnu film učinit atraktivní i pro 

zahraniční publikum.  

 

 

 

 

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

znaků) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zvíře 

Evidenční číslo projektu 3222/2019 

Název žadatele Milada Těšitelová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Dufek 

Datum vyhotovení 5.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

1. Fany (25) žije spolu se starším bratrem v motelu, zapadlém mezi skládkou a dálnicí. Fany je 

děvčetem pro všechno. Dálnice se bojí, protože na ní zahynuli jejich rodiče. Sní svůj sen, postavený 

na časopisech o módě a životním stylu úspěšných konzumentů. Mluví ráda se zvířaty. Sen se jí 

začne plnit – přijede podnikatel Viktor, připomínající vysněného prince, a Fany si odveze do Prahy 

do unifikovaného domku s grilem a trampolínou. Fany chybí už jen dítě. Nemůže otěhotnět, v jejím 

snu se objevují podezřelé pocity. Jednou dokonce uteče a skončí na maškarním bále mezi maskami 

zvířat. Viktor ji sice najde, schyluje se k jakýmsi orgiím, ale ráno si oba manželénic nepamatují. A 

Fany je těhotná. Dostává chutě na živé tvory a začínají ji deptat nekonečné rady sousedek. 

V nemocnici si ji nechají. Vše by mělo být v pořádku, ale ona na ultrazvuku místo dítěte vidí zřetelně 

kočku. Vycházejí z ní černé chlupy – a nakonec černou kočku skutečně tajně porodí. Kvůli Viktorovi 

ukradne dítě, ale mateřství ji unavuje a děsí, stejně jako domek sám i jednotlivé stylové a nezbytné 

předměty. Chce dítě vrátit, ale nikomu nechybí. Nakonec s ním  uteče a na dálnici si stopne kamión. 

Jede do neznáma najít samu sebe. 

2. Groteskně ironické podobenství s prvky hororu, umocňovaného pobytem v povinně šťastné 

konzumní kleci, zvládá autorka s jistotou, plánovaně se pohybuje od polopohádkového 

melodramatu přes horor až k reálnému hledání hrdinčiny vlastní identity. Literárně budovaný 

nadhled v treatmentu naznačuje, jaké adekvátní filmové prostředky si autorka představuje využívat 

ve scénaři i v plánovaném filmu. 

3. Určité riziko pro další práci by mohlo vzcházet ze skutečnosti, že obyvatelé vysněného světa, tedy 

sousedky i Viktor, zatím působí jednoznačně definovaně bez možnosti překvapit čtenáře, případně 

komplikovat děj, a jejich častý vstup do příběhu by nakonec mohl vést k nudným klišé. 

4. Projekt nyní již  zkušené autorky doporučuji k udělení podpory. Hlavní postava a její dějová linka 

mají potenciál oslovit a vést čtenáře či diváka k tomu, aby intenzivně spoluprožíval Faniny stresy a 

děsy, aniž by přestal vnímat autorčin groteskně ironický nadhled. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

Miladu Těšitelovou znám od doby jejího studia na Katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU. Od počátku se 

v její tvorbě objevovaly fantaskní prvky i světy, postapokalyptická podobenství apod. V případě projektu 

„Zvíře“ se posunula k náročnější kombinaci stylových a žánrových prvků a jejich prolínání, aby vyprávěla 

vlastně docela prostý příběh dívky Fany, omámené vidinou vysněného konzumního světa, zbudovaného 

z reklamních sloganů. Zlomyslně moudrý osud jí nabídne téměř popelkovsky pohádkové splnění tohoto snu 

včetně ideálního bohatého a standardně pozorného manažera. Fany se pokouší tomuto světu přizpůsobit a 

zprvu jen podprahově vnímá jeho toxicitu. Jedinými bytostmi se schopností prostého kontaktu se stávají 

zvířata. Neživost a nelidskost takovéto podoby lidské civilizace začne ve Fany probouzet skryté elementární 

síly, které se personifikují nejdříve do podoby maškar se zvířecími maskami, mezi nimiž se Fany cítí volně a 

kde snově i ve skutečnosti otěhotní, později v černém kotěti, které porodí. Když pak odcizí z porodnice 

kojence, dostává nás autorka do intenzivního kontaktu s vnitřními Faninými běsy a konflikty. Z civilizačně 

konzumní expoziční verze pohádky o happyendu se stává příběh o nočních můrách s prvky thrilleru a 

hororu, kde čtenář sice dostává možnost psychologické interpretace např. pomocí poporodní laktační 

psychózy, ale emočně by měl být stržen do víru Faniných obav, vidin  a pochyb o oprávněnosti vlastní 

existence natolik, aby nepochyboval o jejich autenticitě. Nakonec  Fany odchází s dítětem k dálnici jako 

k prvotnímu zdroji svých obav. A jede po ní stopem někam daleko, snad  sama za sebou. Jako odvážný 

vnímám pokus stylově kombinovat rostoucí opravdovost strachu a bolesti s jemným groteskně ironickým 

odstupem treatmentu, který jako kdyby současně zobrazoval i soudil povrchní možnosti interpretovat i „léčit“ 

prožívané zoufalství. 

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

Autorka již sice oslovila produkční, v této fázi však vnímám projekt jako především autorskou intimní 

záležitost. 

 

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

 

I když žánrově posunuté podobenství civilizačních strachů a především ženských obav a stavů není 

úplně novým jevem, a to dokonce ani v české scenáristické produkci (soudím podle katedry, ale i Fond 

se už nedávno zabýval například projektem Kláry Vlasákové „Běžná selhání“), pokládám projekt Milady 

Těšitelové za osobitý a životaschopný. Její pohádkově-hororový polosnový příběh o aktuálním hledání 

vlastní individuality a místě v současném mediálně zploštěném světě včetně základní úlohy mateřské a 

rodičovské by mohl vést ke vzniku emočně působivému a žánrově inovativnímu filmu. 

 

 

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

znaků) 

V této fázi mi rozměr žádosti připadá přiměřený. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zvíře 

Evidenční číslo projektu 3222/2019 

Název žadatele Milada Těšitelová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 17. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Samotný nápad je zajímavý: autorka se chce podívat na téma těhotenství, porodu a mateřství z jiného 

pohledu. Jedná se o vnitřní krizi hrdinky, která se s těmito radikálními fyzickými i psychickými změnami 

ve svém životě nedokáže vyrovnat. Už zde je ale první problém. Zdá se totiž, že hrdinka trpí 

psychickými problémy od začátku a že nedokáže odlišit realitu od fantazie, stejně jako to nedokáže 

odlišit ani divák. Charakter hlavní hrdinky není dostatečně jasný. Přitom ona je jediná, se kterou by se 

divák mohl ztotožnit. Nemusí s ní úplně sympatizovat, ale alespoň nějaký pocit empatie by vzbudit 

měla. Ostatní postavy zatím působí schematicky. Není ani jasné, zda je celý příběh vyprávěn 

subjektivním pohledem hlavní hrdinky, i když by to mohla být cesta. Ze samotné záplety a jejího 

vyřešení není také dostatečně zřejmé, co vlastně chce autorka říct. Na projektu je sympatická snaha o 

originalitu, ta je ale často nahrazena neautentickou inspirací americkými filmy. Vysoké ambice, které si 

žadatelka klade v autorské explikaci, sice projekt beze zbytku nenaplňuje, nicméně připojené ukázky 

ze scénáře demonstrují autorčin dobrý pozorovací talent. 

Téma filmu je univerzální a výsledný film by mohl oslovit diváky všude na světě. Na druhé straně se 

jedná o téma silně ženské a pro mužského diváka nemusí být dostatečně atraktivní. Žadatelka 

vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Podle jejích scénářů se připravují dva celovečerní 

filmy, které byly oba podpořeny Státním fondem kinematografie ve fázi vývoje. Plánuje spolupráci 

s ostříleným mezinárodním dramaturgem. Jak vyplývá z některých položek rozpočtu má žadatelka 

jasné představy o vývoji včetně účasti na scénáristických workshopech a projekt je schopná realizovat. 

Navzdory jistým výše uvedeným výhradám lze věřit, že scénář může být v spolupráci se zkušeným 

dramaturgem dotažen, tudíž lze projekt doporučit. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Samotný nápad je zajímavý: autorka se chce podívat na téma těhotenství, porodu a mateřství z jiného 

pohledu. Jedná se o vnitřní krizi hrdinky, která se s těmito radikálními fyzickými i psychickými změnami 

ve svém životě nedokáže vyrovnat. Už zde je ale první problém. Zdá se, že hrdinka neupadla do 

těchto problémů až po otěhotnění, ale že byla „divná“ už i předtím. Spíš než s lidmi komunikovala se 

zvířaty a žila v nereálném světě. Ten dostává ještě absurdnější rozměry, když se dostane na 

neobvyklý večírek ve zvířecích kostýmech a po setkání s maskou pantera zřejmě otěhotní. Byl tento 

večírek reálný? Pravděpodobně se odehrál pouze v hrdinčině fantazii. Zdá se tudíž, že hrdinka trpí 

psychickými problémy od začátku a že nedokáže odlišit realitu od fantazie, stejně jako to nedokáže 

odlišit ani divák. A to během celého příběhu. Charakter hlavní hrdinky je tudíž poněkud nejasný. 

Přitom ona je jediná, se kterou by se divák mohl ztotožnit. Nemusí s ní úplně sympatizovat, ale 

alespoň nějaký pocit empatie by vzbudit měla. Ostatní postavy jsou příliš schematické. Platí to i o jejím 

manželovi, jenž je téměř karikaturou. Svědčí o tom i přiložená charakteristika postav, která je velmi 

stručná a ze které je zřejmé, že si autorka neudělala jejich podrobnější „živočichopis“. Na projektu je 

sympatická snaha o originalitu, ta ale často nepůsobí autenticky a připomíná mnohé, převážně 

americké filmy, jako např. Rosemary´s Baby, Eyes Whide Shut nebo Stepfordské paničky. Dalším 

problémem je otázka, co vlastně chce autorka říct. Ze samotné záplety a jejího vyřešení (útěk hlavní 

hrdinky s dítětem do neznáma) to není zřejmé. Není zřejmé ani to, zda je celý příběh vyprávěn 

subjektivním pohledem hlavní hrdinky – na to není dostatečně důsledný, i když by to mohla být cesta. 

Vysoké ambice, které si žadatelka klade v autorské explikaci, sice projekt beze zbytku nenaplňuje, 

nicméně připojené dvě ukázky ze scénáře, zejména ta druhá – setkání hlavní hrdinky se sousedkou 

/také matkou - jsou živě napsané a demonstrují autorčin dobrý pozorovací talent. 

 

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

Autorka Milada Těšitelová (1988) vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Podle jejích 

scénářů se připravují dva celovečerní filmy, které byly oba podpořeny Státním fondem kinematografie 

ve fázi vývoje. Je činná také jako dramaturgyně. Plánuje spolupráci s ostříleným mezinárodním 

dramaturgem Franzem Rodenkirchenem, pro kterého je v rozpočtu zahrnut také honorář. Jako 

producentku autorka oslovila Julii Žáčkovou, s níž vyvíjí i některé další projekty. V otázce režiséra 

zatím nemá jasno, ale vzhledem k tématu uvažuje spíše o ženě-režisérce. Jak vyplývá z některých 

položek rozpočtu má žadatelka jasné představy o vývoji včetně účasti na scénáristických 

workshopech a projekt  je schopná realizovat. 

 

 

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

Téma filmu je univerzální: mateřství a krize ženy v jeho průběhu, která může vyústit až v laktační 

psychózu. Výsledný film by tedy mohl oslovit diváky všude na světě. Navíc se autorka snaží o 

originální vidění, což skýtá možnosti i pro formálně zajímavou, stylizovanou režii. Téma i jeho 

zpracování by tedy případně mohly obohatit jak českou, jak evropskou kinematografii. Na druhé straně 

se jedná o téma silně ženské a pro mužského diváka nemusí být dostatečně atraktivní.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Žadatelka žádá od SFK podporu 150 000 Kč, její vlastní vklad by byl 20 000 Kč.  Rozpočet obsahuje 

více položek, a to i náklady na rešerše, honorář pro konzultanta a dramaturga, náklady na překlad 

dvou verzí treatmentu a účast na workshopu – všechny sumy jsou obhajitelné a adekvátní. Ukončení 

projektu 1.10.2020 je zvládnutelné. 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu 5 + MY 

Evidenční číslo projektu 3223/2019 

Název žadatele Kristián Suda 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 17. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Samotný nápad má vysokou společenskou hodnotu, navíc se autor chce k tématu smrti Jana Palacha 

vracet velice originálním způsobem. Vychází z předpokladu, že kromě Palacha, který byl Pochodní 

číslo 1, bylo připraveno obětovat se několik dalších mladých lidí. Scénář se odehrává na jednom místě, 

v suterénním pražském bytě, kde čekají tři mladíci a jedna dívka na to, jak Palachovo sebeobětování 

dopadne: jaké reakce budou následovat a jestli bude vyhověno požadavkům formulovaných Palachem. 

Na základě toho se budou nebo nebudou muset obětovat další. Jednota místa dodává příběhu, 

odehrávajícímu se v 5 časově oddělených kapitolách, jistou dramatickou sevřenost. Na druhou stranu 

si je autor zřejmě vědom, že takhle pojaté vyprávění má blíže k divadlu, a chce ho přerušovat reakcemi 

„lidu“, tedy těch „tam venku“ a to jak použitím archivů tak i stylizovanými dotáčkami. Klíčové budou 

jednotlivé postavy a jejich dramatický vývoj, který zatím není patrný. Autor sám svůj treatment nechává 

dokonce otevřený, protože podle vlastních slov neví, kam ho postavy zavedou. Jedná se o ambiciózní 

záměr, který může, ale také nemusí vyjít.     

Žadatel je zkušený dramaturg s mnohaletou praxí v tomto oboru. Jeho předešlý scénář byl podpořen 

SFK a nachází se ve stádiu realizace. Zájem o projekt projevil režisér Marek Najbrt, jenž bude ve fázi 

scénáře působit také jako dramaturg. Zájem film produkovat potvrdila společnost Cineart.  

Jedná se rozhodně o významné téma a projekt slibuje vznik existenciálního dramatu se širším 

dosahem, které může obohatit českou scénu tematicky i formálně. Témata oběti, idealizmu, boje za 

svobodu, smyslu mučednictví atd. jsou univerzální a nadčasová a můžou zaujmout také v zahraničí. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Samotný nápad má vysokou společenskou hodnotu: k událostem z roku 1969 souvisejícím s upálením 

se Jana Palacha se lze znovu vracet. Navíc se autor chce k tomuto tématu vracet velice originálním 

způsobem. Vychází z předpokladu, že kromě Palacha, který byl Pochodní číslo 1, bylo připraveno 

obětovat se několik dalších mladých lidí. Tento předpoklad nebyl nikdy dokázán, ale ani úplně 

vyvrácen. Scénář se odehrává na jednom místě, v suterénním pražském bytě, kde čekají tři mladíci a 

jedna dívka na to, jak Palachovo sebeobětování dopadne: jaké reakce národa i politických 

představitelů budou následovat a jestli bude vyhověno požadavkům formulovaných Palachem. Na 

základě toho se budou nebo nebudou muset obětovat další. Jednota místa dodává příběhu, 

odehrávajícímu se v 5 časově oddělených kapitolách, jistou dramatickou sevřenost. Na druhou stranu 

si je autor zřejmě vědom, že takhle pojaté vyprávění má blíže k divadlu, a chce ho přerušovat 

reakcemi „lidu“, tedy těch „tam venku“. Přitom by se jednalo o kombinaci archivních dokumentů i 

stylizovaných dotáček. To je rozhodně zajímavý nápad, který by celkový tvar oživil. Klíčové budou 

jednotlivé postavy a jejich dramatický vývoj, který zatím není patrný. Autor sám svůj treatment 

nechává dokonce otevřený, protože podle vlastních slov neví, kam ho postavy zavedou – to je do jisté 

míry akceptovatelné, zde je ale celá nedotaženost poněkud přes míru. Bude zajímavé sledovat, jak se 

scénáristovi povede postavy oživit a nechat je žít vlastním životem. Právě život zatím vyprávění chybí 

– všechny ty banální drobnosti všedního dne mimo politiku a filozofii: touhy, sny, lásky… Jedná se o 

ambiciózní záměr, který může, ale také nemusí vyjít.    

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

Autor je zkušený dramaturg s mnohaletou praxí v tomto oboru. Jeho předešlý scénář byl podpořen 

SFK a nachází se ve stádiu realizace. Autor na projektu hodlá spolupracovat s režisérem Markem 

Najbrtem, jenž by na něm nejdřív působil jako dramaturg, ale má zájem ho případně i režírovat. Zájem 

film produkovat potvrdila společnost Cineart. Obě LOI jsou přiložena.   

 

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

Jedná se rozhodně o významné téma a projekt slibuje vznik existenciálního dramatu se širším 

dosahem. Pokud autorův ambiciózní záměr vyjde, výsledný film by mohl obohatit českou scénu 

tematicky i formálně. Zároveň by mohl zaujmout i v zahraničí: témata oběti, idealizmu, boje za 

svobodu, smyslu mučednictví atd. jsou univerzální a nadčasová.  

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

znaků) 

Žadatel chce do projektu investovat vlastní vklad 37 000 Kč. Honorář 10 000 pro dramaturga je spíš 

symbolický. Není jasné, jakému účelu má sloužit 10 000 Kč na cestovní náklady. Úplně zdůvodněno 

není ani 7 000 Kč na překlady, lze se pouze domnívat, že autor chce projekt nabízet v zahraničí, není 

ale uvedeno, komu.    
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Expertní analýza 
 

Název projektu 5 + MY 
 

Evidenční číslo projektu 3223/2019 

Název žadatele Kristián Suda 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 
nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 25-09-2019 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
 
Pribeh filmu 5+My je zasadeny do historického kontextu roku 1969 a bude sa vacsinou 
odohravat v podzemnom atelieri. Ma to byt akasi charekterova studia styroch postav (traja 
mladici a jedna mlada zena) a bude sa striedat s obrazmi alebo impresiami dobovych 
exterierov, tieto dve linie maju byt aj farebne odlisene. Referenciou k existencii tychto 
fiktivnych postav je odkaz Jana Palacha a momentum sledovania ich konania je chvila, kedy 
kolegovia J.Palacha cakaju na potvrdenie jeho vlastneho upalenia a vyrovnavaju sa so svojim 
vlastním buducim osudom. Mlada zena Klara je jedinym pojitkom so svetom vonku, nemoze 
vsak J.Palacha v nemocnici navstivit, povolena je len jedna navsteva a tu vykona slovenska 
kraska nazyvana „Cucoriedka“. 
Tento pribeh zalozeny na jednote miesta a na dialogoch medzi postavami sa mi zda v danom 
momente skor ako divadelna hra nez filmovy pribeh.Chyba mi tiez presvedcivost scenaristu, 
odovodnenie, preco si mysli, ze je takato téma v danom momente zaujimava a dolezita na 
spracovanie, hoci sa odvolava na to, ze chce vytvorit paralelu so sucasnostou a s „ceskou 
charakteristikou“. Tou je obluba robit zo seba martyrov. Producentska spolocnost Cineart 
prejavila zaujem o projekt, ale tiez velmi skromne, jednou vetou, vyjadrenie dramaturga 
Mareka Najbrta, s ktorym autor spolupracoval uz na niekolkych projektech v ziadosti chyba. 
Celkovo vo mne ziadost budi dojem neuplnosti a nepresvedcivosti. Nie som si tiez ista, ci su 
dana tema a charakterova studia tak ako su momentalne predlozene dostatocne bohate na 
vyvinutie celovecerneho hraného filmu.  
 

Udělení podpory Nedoporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Drama pribehu je zalozena na dialogoch a analyze charakterov styroch hlavnych postav, 
kdeže sa dej odohrava na jednom mieste, v suterennom byte v Prahe. Ide o dramu casovo 
zasadenu do roku 1969, kedy su tieto styri hlavne fiktivne postavy po Janovi Palachovi 
(jedina skutocna historicka postava) pripravene k dalsej obeti. Palach bol obetou číslo 1, oni 
maju nasledovat. Jedna sa o troch mladych muzov a jednu zenu. Casovo sa pribeh odohrava 
v obdobi, kedy je Jan Palach v procese vykonania skutku a jeho suputnici sleduju priebeh 
diania na dialku, snazia sa zachytit nejake spravy v radiu atd. Svet vonku sledujeme len cez 
okno a cez dialogy, ktore prenikaju dnu. Ide o mozny ale vymysleny pribeh a predstavu 
utrpenia dalších mladych ludi, ktori sa nechceli zmierit s okupaciou cudzich vojsk v roku 
1969. Sekvencie hraneho dokumentu maju byt c/b a vykreslit napatu atmosféru prazskych 
ulic. Treatment pozostava z piatich obrazov, medzi ktorymi su zasadene dokumentarne 
sekvencie. Po precitani treamentu, ale aj dalsich ukazok som nadobudla dojem, ze autor 
este nema jasno v dramaturgii pribehu a preto na mna posobi nepresvedcivo. Nie som si tiez 
ista, ci ide v danom momente o originalnu temu a ci je material dostatocny na vytvorenie 
celovecerneho filmu. Marek Najbrt prejavil zaujem o dramaturgiu aj reziu, co moze urcite byt 
pozitivnym vkladom pre projekt, mozno by bolo prospesne keby uz spolocne vypracovali a 
podali aj tuto ziadost.  
 
 

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

Za projekt sa postavili kvalitni profesionali – uz spominany Marek Najbrt ako dramaturg a 
potencialny reziser filmu, ako aj kvalitny producent Viktor Schwarcz.  
Autor je kvalifikovany profesional, dramaturg, sefredaktor, vysokoskolsky ucitel. Napriek 
tomu sa nevyjadruje k potrebe napisania scenara na takuto temu, neposobi na mna 
presvedcivo. Nevyjadruje sa ani k divakovi, ani o svojom zamere a potrebe vyjadrit sa 
k danej historicky podlozenej teme teraz a prave touto formou. Osobne mi chyba v celj 
ziadosti presvedcenie, ci urcity osobny zapal a zamyslenie sa nad konjunkturou vyvoja nielen 
scenara, ale aj filmu. 
 

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

Vyjadrovanie sa k strate slobody, okupacii a protestom proti akejkolvek okupacii je 
nadcasove a bohuzial ako historia potvrdzuje aj vzdy relevantne. Okupacia 
Ceskoslovenska 1968 a jej následky preto hraju vo filme a budu asi este dlho hrat 
dolezitu rolu. Tazko sa mi vyjadruje k tomu, ci je tema vyznamna i pre europsku 
kinematografiu – dovolim si urobit porovnanie s filmom Vaclava Kadrnky Osemdesat 
dopisu, co je film relevantny pre europsku kinematografiu. Teda zalezi nad konecnym 
spracovanim temy a scenara. Autor sa okrem dokumentárnych sekvencii dalej k vizualizacii 
filmu nevyjadruje, ani k tomu pre akeho divaka a ako by mohlo byt film relevantny, asi aj 
z toho vyplyvaju moje pochybnosti. 
 

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

Ako dramaturg pan Suda uspesne spolupracoval s najvacsimi menami 
ceskoslovenskeho/ceskeho filmu od O.Lipskeho cez V.Chytilovu, J.Jiresa, J.Menzla atd. Ako 
scenarista vytvoril jeden scenar Krystof – tri uteky, ktory bol tiez podporeny SFK, preto sa mi 
tazko posudzuje namet cloveka takehoto kalibru a chcem zdoraznit, ze ide moj prvy a 
osobny dojem, mozno budem jedina s takymto hodnotenim. A mozno je tiez ziadost podana 
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predcasne a projekt nevypracovany dostatocne na to, aby bol presvedcivy po vsetkych 
strankach.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Primadona 

Evidenční číslo projektu 3224/2019 

Název žadatele Vojtěch Bohuslav 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 21. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je životopisný film o Emě Destinové, který scenáristicky připravuje Vojtěch Bohuslav, t.č. 

student scenáristiky a dramaturgie FAMU. V oblasti celovečerního profesionálního filmu jde o autorův debut 

(mezi realizacemi uvádí jen školní a krátké filmy), tento rizikový faktor nezkušenosti je ale vyvážen 

festivalovými úspěchy jeho předchozích prací, které svědčí o talentu a cílevědomých ambicích. Příznivou 

okolností je také již vyzkoušená spolupráce s režisérkou Natálií Císařovskou, která se má na vývoji podílet a 

s níž autor sdílí společnou zkušenost s žánrem životopisného filmu (o Fr. Kupkovi). 

   Svou koncepci staví autor na historicky věrném a lidsky „pravdivém“ portrétu nekonvenční osobnosti 

s mimořádným nadáním a vnitřně rozporuplným světem napjatým mezi „svůdnou Salome a českou 

Mařenkou“. Ústředním tématem má být přitom její bolestný vztah k vlasti spojený s údělem nepochopení a 

kontrastující s její světovou slávou Tímto svým živým, problémovým a moderním pojetím se autor také 

vymezuje vůči tradičnější verzi Jiřího Krejčíka.  

   Treatment ukazuje, že je autor schopen tuto svou koncepci přesvědčivě naplnit a zejména melancholické 

obrazy pozdní trpké samoty na zapadlém chátrajícím jihočeském zámku jsou velmi působivé. Účinně je 

komponován motiv vztahu mezi primadonou a její obětavou přítelkyní a komornou, který je rozvinut na 

kontrastním principu rozdílných povah a rolí a který funguje jako nástroj blízkého a důvěrného pohledu. Jako 

dobrá volba vypadá retrospektivní forma, která ustavuje nejednoznačný a problematizující status vyprávění. 

Pracuje se i s vizuálními efekty: krajina jihočeských rybníků v kontrastu k honosným světovým operním 

domům. Na osobním příběhu operní divy film současně reflektuje kulturní a národní dějiny v přelomovém 

období zrodu národního státu a přináší téma střetu světové a lokální mentality, které se v poslední době 

opět stává kritickým problémem. V tomto ohledu má projekt přidanou kulturní a společenskou hodnotu. 

   Výhradu mám k plánovanému epilogu v podobě dokumentární sekvence z Destinové velkolepého pohřbu: 

je to formálně i obsahově neústrojný dodatek, osvětově popisný, významově zbytečný, dramaticky 

kontraproduktivní.  

   Rozpočet 180 tis. zahrnuje vedle autorského honoráře a dramaturgie (dramaturg ale není jmenován) také 

odborné konzultace, což dokládá svědomitou a odpovědnou přípravu. Požadavek na podporu čítá nominální 

limit 150 tis., tj. 83% odůvodněných kulturní náročností díla, což je vzhledem k povaze díla oprávněné. 

Finanční plán stojí vedle podpory Fondu na zbytkovém finančním vkladu žadatele, ten ale není doložen. 

Slabá diverzifikace zdrojů představuje jisté riziko, to je ale dáno povahou projektu s jeho omezenými 

možnostmi vícezdrojového financování. 

   Projekt je připraven k úspěšné realizaci a slibuje umělecky zajímavý výsledek – silný osobní ženský příběh 

spojený s kulturními a národními tématy v moderně pojatém žánru životopisného dobového filmu s 

diváckým, festivalovým i mezinárodním potenciálem.  

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

Analýza umělecké kvality je provedena výše. 

 

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

Personální složení odpovídá potřebám projektu a je dostatečné k jeho úspěšné realizaci.  

 

 

 

 

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

Dramatický příběh světově proslulé Emy Destinové v moderním pojetí dobového životopisného filmu má 

divácký, festivalový i mezinárodní potenciál. 

 

  

 
 
 
 

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

znaků) 

Žádost je až na formální drobnosti v pořádku. 

Realizační strategie je dobře nastavená a realistická, slabší místo je ve finančním zajištění. 

Žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Primadona 

Evidenční číslo projektu 3224/2019 

Název žadatele Vojtěch Bohuslav 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Miroslav  ADAMEC 

Datum vyhotovení 15.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

): 

1. Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy) 

Životopis Emy Destinové: zneuznaná Čechy odešla z Čech, aby poznala 

světový úspěch a vrátila se pro novou dávku zneuznání (jak nějaký závislák , s 

prominutím…)  

2. Hlavní silné stránky projektu  

Je jakýkoliv životopis velké osobnosti vstupenkou do světa filmu? Jestli ano, pak je 

Ema  a její celý život silnou stránkou projektu. 

3. Hlavní slabé stránky projektu 

Není v podstatě dnes už nuda zabývat se životem kohokoliv (i slavného) bez toho 

aniž by se vypíchlo pár vypravěčsky nosných motivů? Je dnes životopis ten 

PŘÍBĚH?!  po kterém všichni volají? Jestli ano, pak forma popisně a nudně 

obsažného životopisu je slabou stránkou projektu. 

4. Konečné hodnocení 

Bude to podívaná o úspěších a zneuznání, nadšení a  fňukání, autorsky z uctivého 

odstupu, bez silného protihráče a  ztrácejících se vášních. Nevšiml jsem si odvahy 

podívat se té ženské pod sukně, jakoby ji měla z vlajky v národních barvách. Nevidím 

silný motiv, s jakým přišel Krejčík ve své Božské Emě a nenašel jsem nikde (kromě 

možná přihodných artových  atmosfér) objasnění, proč by se o ní mělo dalšího 

natočit. Přiložený obraz Berlínského večírku mohl ukázat ženu vášnivou, rozhodnou… 

Primadonu!, nepředvedl ji, je mátožná, tápajicí… a obávám se, že ji tak autoři i vidí, . 

chybí mi klíč, nebo aspoň klíčová dírka, jak se na hrdinku dívat. Je životní příběh a 

filmový příběh. Na životní máme Wikipedii. Filmový příběh diváka nějakým zázrakem 

donutí se s hrdinou ztotožnit, fandit mu, být napjatý, jak dopadne (i když to z jeho 

životního příběhu zná,) zde se ten zázrak nepodařil. 
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Osobně na životopisné standardy nejsem zvědavý, formát dokudramatu v ČT 

by tomu možná slušel víc a v tom případě nejsem pro udělení podpory. 

 

 

  
 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Životní příběh Emy je uchvacující, první velká Diva - Primadona z Čech. A přesto 

mne její příběh nechává chladným.  Dva motivy jsou však bezpochyby zajímavé. 

 

Její rozhodnutí uprostřed války odjet do Čech, aby byla „nablízku milovanému 

národu“, mohlo diváka před jistou dobou dojímat. Dnes už na to není doba. A přitom 

jak by to bylo potřebné, zvláště když se svým arabským milencem narazí na České 

maloměšťanství. Problémem vyprávění je, že nemá protihráče a  trvale se opakující 

motiv: volání po uznání doplněný rozhádáním se s oddanou přítelkyní, nahrazuje 

dějový tah. Autor se poctivě vypisuje o životě velké osoby a přitom nemyslí  na 

diváka. Při které scéně jsme napjatí, máme o hrdinku strach a můžeme ji fandit? Kde 

dochází ke zlomům v postavě a příběhu?  
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Předloženému námětu možná ublížilo to, že zobecňující treatment nedává příliš 

prostoru po prožitcích výše volaných. Přiložené obrazy však ukazují schopnost 

postavy propsat věrohodně, ale pořád tak trochu z odstupu.. 

 

 
 

 

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

Tvůrčí tým na daném poli životopisném již doznal úspěchů, v případě nalezení 
vypravěčského klíče jsou tito schopni odvést zajímavé dílo 

 
 
 

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

 
Ema Destinová sice není filmařsky opomenuta,  další poznání jakou roli hrála ve 

světě, může být  však i pro zahraničního diváka podnětné. 
 
 
 
 

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

znaků) 

Tuto stránku z podaných podkladů nedokážu posoudit. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Penicilium 

Evidenční číslo projektu 3225/2019 

Název žadatele Lukáš Mach 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film   

Číslo výzvy 2019-1-4-15  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 27. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Penicilium považuji za pokus o syrové drama ve stylu historizujícího vesnického realizmu s 

akcentovanou estetickou koncepcí filmového obrazu. Silně typizované postavy, zastupující v podstatě vždy 

jeden výrazný charakterový rys, důraz na autenticitu drsného prostředí a obrazovou kompozici, úsporné 

dialogy, implicitní symboličnost gest i motivů, všechno tu zřetelně odkazuje k filmovému výrazu, jak ho 

známe třeba od Františka Vláčila nebo Bély Tarra. Z charakteru žádosti, resp. z popisu děje chystaného 

filmu mám nicméně pocit, že tato stylistická výbava ničemu podstatnému neslouží. Děj považuji za velmi 

vágně nastíněný a bohužel značně schematický, postavy na úrovni zjednodušených modelů nebo dokonce 

klišé. Měly by sice naplňovat představu o reálných, kdysi opravdu žijících lidech, jejichž příběh skrze svou 

závažnost a ryzost nabyl charakteru obecného, i pro budoucí pokolení srozumitelného a naléhavého 

symbolu, bohužel však vykazují pouze povrchní znaky realizmu, vnějškově patetizované ušlechtilým 

černobílým obrazem, hudbou, kostýmy a starosvětským venkovským koloritem. Nástin děje považuji za 

nedostatečný, místo evokace konkrétních situací se námět soustředí spíše na jejich kýžený symbolizmus a 

interpretaci na základě přepjatě působícího, ideologicky zabarveného předpokladu o nezkaženém starém 

venkově a fatální nutnosti odejít do zkaženého města. Projekt se mi v této fázi zdá být nezralý, opřený 

pouze o (nepochybně samu o sobě ušlechtilou) výrazovou stránku věci, bez solidnější opory v přesvědčivě 

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

Z hlediska zvolených výrazových prostředků považuji projekt za velmi zajímavý, odkazující k tvorbě 
významných režisérů, kteří se zabývali ve své tvorbě zobrazením venkova v jeho nejdrsnější realistické 
podobě. Zdá se mi nicméně, že projekt zatím strádá nepřesvědčivostí samotného děje, jakkoli je jinak 
vypravěčský záměr zcela srozumitelný, z mého pohledu se ovšem pohybuje na hranici nebo dokonce za 
hranicí určitého klišé. Postavy a jejich příběh nedosahují zatím na stejnou úroveň, na které se drží vizuální 
a zvuková složka filmového vyprávění, o které si lze udělat dobrou představu z autorovy tvorby dostupné 
na youtube. Projektu by velice pomohla preciznější práce se scénářem, obohacená možná o pohled 
zkušeného spoluautora. 

 

 

 

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

Žadatel má technické vzdělání a pracuje v technické profesi, k filmové tvorbě se dostal přes zálibu ve 
fotografování. Pracuje s inscenovanou fotografií. Z krátkometrážního filmu dostupného na youtube je zřejmé, 
že má nesporný talent pro práci s filmovým obrazem, s kompozicí, světelnou i zvukovou atmosférou. S tvorbou 
scénáře a realizací celovečerního formátu  zkušenost nemá. 
2 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film by mohl být velmi zajímavý, domnívám se, že pokračování v tradici, na kterou autor projektu vědomě 
navatzuje, by bylo  záslužné. V dané fázi není ale projekt zejména po scenaristické stránce přesvědčivý. 

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

Žádost považuji za zpracovanou nedostatečně, Představu o filmovém příběhu, který má autor na mysli, 
poskytuje pouze velmi vágní, zřejmá jsou pouze estetická východiska. Výtvarné nadání autora projektu je 
nesporné, formulace uměleckého záměru je ale zřetelná pouze v tomto ohledu. O organizačním zajištění 
projektu při případné realizaci se ze žádosti nelze nic dozvědět. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Penicillium 

Evidenční číslo projektu 3225/2019 

Název žadatele Lukáš Mach 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 23.9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt, který jeho autor Lukáš Mach označuje za „experimentální poeticky psychologické 
drama“, si zakládá na okázalé výlučnosti. Jde o výtvarně expresivní podobenství, jež se 
odehrává ve specifickém venkovském prostředí poznamenaném archaickým způsobem obživy 
i starodávnými mravy. (Konkrétně běží o okolí Žítkové na moravsko-slovenském pomezí, tedy 
o mysteriózní krajinu, do níž je situován rovněž známý román Žítkovské bohyně od Kateřiny 
Tučkové).  
 
Dějovou osu tvoří kontroverzní vztah mezi konzervativní matkou a dospívající dcerou, kterou 
navzdory jejímu odporu matka přiměje k odchodu do blízkého města. Chce ji tak vymanit 
z bludného kruhu samoty a drsného plahočení, čímž ji však zároveň vytrhne z jejích 
přirozených kořenů. „Černobíle a minimalisticky laděný snímek zobrazující syrovost tvrdých 
podmínek příhraničního venkova, v intimním a velmi prostém vztahu matka – dcera,“ shrnuje 
autor. Kromě ústřední dvojice tvoří osazenstvo vyprávění dobrosrdečný sedlák, který ženám 
pomáhá. Protipólem je figura ženy samotářky, zosobňující nepřející zlo. Další důležitou 
postavou je němá bláznivá dívka, podobná Divé Báře z proslulé prózy Boženy Němcové. 
 
Proti základnímu konceptu filmu ani vůči jeho zvažované výtvarné stylizaci nelze nic namítat. 
Děj – naznačený v treatmentu – je ovšem natolik řídký a nekonkrétní, že na celovečerní 
vyprávění nevystačí. Ambiciózní projekt tudíž zatím působí spíš jako ušlechtilá nuda, než 
jako plnohodnotná výpověď s alarmujícím přesahem. Žádost proto nelze doporučit 
k 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) 

Lukáš Mach ve své žádosti nešetří patetickými proklamacemi: „…vzhledem k tomu, že česká 
kinematografie postrádá novou nekomerční artovou tvorbu, vzniká zde pomyslný prostor pro 
vznik tohoto díla. Snímek slouží k vyplnění tohoto hluchého místa a zároveň jako most mezi 
artovou produkcí a divákem. Neskromným přáním je též znovuobnovení silné rezonance 
pojmu česká kinematografie ve světě,“zdůvodňuje svůj záměr radikálně vybočit ze 
současného mainstreamu.  
 
„Na první pohled se může zdát, že se příběh točí pouze kolem matky s dcerou, ovšem opak je 
pravdou. Je třeba být velmi pozorný a nečíst jen povrchní záležitosti filmu, nýbrž i především 
mezi řádky, aby byla pochopena celá podstata filmu, jenž se na pozadí stáčí k lidské 
společnosti a morálním hodnotám, které dle mého skromného mínění pomalu, ale jistě 
uhnívají. Nevítězí pravda, to jen lež a morální dno se stávají normou,“ konkretizuje obsah a 
poselství svého projektu. 
 
Problém slibného projektu však spočívá v jeho tezovitosti, jež navzdory evidentní nadsázce 
působí neautenticky a místy až nechtěně komicky. Vyprávění – rozčleněné do sedmi 
kapitol – stojí na myšlence, že zatímco venkov si uchovává jakousi elementární mravní 
čistotu, město naopak znamená beznadějnou morální zkázu. Což je v současné době 
přinejmenším anachronické.  
 
Lukáš Mach je lepší výtvarník než scenárista (viz jeho snímek krátký snímek Odcházení). 
Předložené texty (včetně treatmentu a režijní explikace) jsou sice upřímně míněné, zároveň 
však prozrazují jeho naivitu a pisatelskou nezkušenost. Myslím, že k tvorbě celovečerního 
filmu by potřeboval zkušenější konzultanty a pragmatičtější spolupracovníky.  

 

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

Lukáš Mach (nar. 1992) pochází z Uherského Hradiště a vystudoval Fakultu technologickou 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Podle svého CV se živí jako konstruktér a jeho koníčkem 
je inscenovaná fotografie. Nemá žádné filmové vzdělání, hlásí se ke spirituální tvorbě režisérů 
Andreje Tarkovského, Bély Tarra, či Ingmara Bergmana.  
 
Žádost obsahuje odkaz na jeho pozoruhodný krátký snímek Odcházení (2019), který 
prozrazuje autorovu duchovní orientaci i jeho originální výtvarný styl. Tato 
dvaadvacetiminutová balada líčí putování stárnoucí ženy syrovou krajinou. Bezejmenná 
poutnice hledá své blízké (zřejmě dcery), jejichž fotku zahlédne v opuštěném stavení. Dívky 
(či spíš jejich oživlé přízraky?) se nakonec vynoří u trojice křížů opatřených latinskými nápisy 
Reverenta (Úcta), Gratia Cantantes (Vděk) a Sinceritas (Upřímnost)… 
 
Toto černobíle nasnímané neobiblické podobenství – realizované na úsporné časové ploše – je 
působivé vizuálně i obsahově. Svědčí o autorově talentu, jehož vizionářské zakotvení i 
výtvarná svébytnost stojí za další rozvoj.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Mravně vypjaté vize typu podobenství Penicillium – připomínajícího snímky zmíněného 
maďarského klasika Bély Tarra – patří do nekomerčního proudu současné 
kienamatografie. Jejich vytříbená výtvarnost i záměrně staromódní narace znamenají cennou 
alternativu vůči klipové estetice a křiklavé nadsázce většiny soudobých projektů 
realizovaných u nás i v zahraničí. Svým obsahem i formou se zásadně liší i od dramat, jež těží 
z paradokumentárního pozorování a ze zkoumání každodenních banalit.   
  
Deklarování odlišnosti od mainstreamu (obsažené v autorových, místy až přehnaně 
sebevědomých proklamacích) však ještě neznamená záruku úspěchu. K němu patří i umění 
přizpůsobit sebeupřímnější ambice náročnému tvůrčímu procesu, distribučnímu provozu, či 
festivalové strategii. Což nadějný autor – vzhledem ke svému mládí – zatím bohužel postrádá. 

 

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

znaků) 

Žádost sice obsahuje veškeré potřebné náležitosti, charakteristiky projektu (včetně treatmentu) 
jsou ale příliš vágní a místy i krkolomně zformulované. Jak už jsem naznačil výše, Machovy 
texty svědčí o jeho scenáristické nezkušenosti a stylistické neobratnosti. „Celý dům a jeho 
okolí se ponořilo do prázdna a jakéhosi bezčasí, jakoby vše živé umřelo, jakoby čas, emoce i 
prostor byly čímsi neuchopitelným,“ stojí v popisu chystaného filmu. Toto zdánlivě efektní, 
ve skutečnosti však prázdné tvrzení je pro autorův sloh typické…   
 
Machův krátký snímek Odcházení však zároveň dokumentuje jeho obdivuhodnou tvůrčí 
umanutost i jeho schopnosti osobitého fotografa originálně mapujícího krajinu i lidské bytosti. 
Projekt se záhadným (a pro mě nesrozumitelným!) titulem Penicillium by měl proto 
autor dál rozvíjet. Žádost v propracovanější podobě by pak mohl podat znovu. 

 

 



Ing. Lukáš Mach 

Dukelských hrdinů 455 

686 01 Uherské Hradiště 

info@machlukas.com 

+420 773 985 004 

 

Státní fond kinematografie 

- Vyjádření k Expertním analýzám 

 

Evidenční číslo projektu: 3225/2019 

Název projektu:  Penicillium 

Číslo výzvy:   2019-1-4-15 

Okruh podpory:  1.vývoj českého kinematografického díla 

 

Expertní analýza (Jan Foll) 

 

- Dovolte mi, prosím, abych na úvod poznamenal a svým způsobem i dovysvětlil, že obyčejně 

píši poezii a prozaickým textům se nevěnuji, neboť vím, že v nich nejsem úplně nejlepší, 

proto se do nich raději nepouštím.  Nicméně dokážu zcela pochopit, že se může zdát 

TREATMENT řídký i nudný. Je to i částečně tím, že se snažím popsat děj tak, jak si jej 

představuji, nicméně ale tak, aby obsáhl tu hlavní podstatu, která je zamýšlena. Omáčka 

kolem se dá „dovařit“ kdykoliv potom, pro mě jako tvůrce je důležitá kostra, na kterou se vše 

ostatní nabaluje, a ta je tím pravým gró. 

 

 

mailto:info@machlukas.com


 

- Celé roky jsem byl učen tomu, že v momentě, když se stavím do pozice vysvětlování, měl 

bych danou problematiku vysvětlovat „jak pro blbé“, aby byla lépe pochopena. Což vím, že 

může být v mnoha případech kamenem úrazu. Druhá věc je ta, že mám oproti ostatním tu 

smůlu, že nedokážu své myšlenky vyjádřit slovy dostatečně přesně. Možná proto se zabývám 

inscenovanou fotografií, abych nemusel danou věc/pocit/myšlenku vyjadřovat slovy, ale 

právě obrazem. Neb slovy je to poměrně obtížné (mimo poezii, tam je to ok  ).  

- co se týče anachronismu dnešního vztahu venkov-město, tak bych chtěl vyvrátit tuhle 

mýlku. Vzhledem k tomu, že většinu života jsem žil na vesnici a nyní již ve městě (avšak 

maloměstě), troufám si tvrdit, že mám srovnání nátury, či morálky lidí na venkově i ve městě. 

Jde o to, že ve snímku Penicillium by měla být „vyobrazena“ tahle rozdílná nátura. 

Nátura/morálka na vesnici je zcela odlišná, jako v městě. Samozřejmě se chci vyhnout 

generalizování, avšak tenhle rozdíl nelze popřít.  

 

 

 

- Naivním jsem se narodil, naivním zemřu.  Jsem (bohužel?) jen konstruktér s dokonalou 

představivostí, ale ne prozaik s talentem přetvořit tyhle představy v text. Ačkoliv mne to 

mrzí, musím pronést – bohužel. Jsem si toho vědom. Proto by bylo na místě kompletní vývoj 

scénáře konzultovat s odborníky. Šlo mi spíše o nastínění celého smyslu snímku Penicillium, 

neb jak už jsem výše uvedl, důležitý je koncept a ta omáčka se kolem se může „uvařit“ 

kdykoliv potom. Na druhou stranu pod pojmem „první verze scénáře“ jsem si skutečně 

představoval to, co jsem uvedl v TREATMENTU, zkrátka nastínění. Protože poté by měla 

následovat ta „omáčka“ (=kompletní vývoj scénáře). 



- Zde bych si dovolil opravit, že v žádném případě nešlo o dcery (!) ani blízké osoby, nýbrž 

osoby zosobňující mladou čistotu a nezkaženost (ony kladné vlastnosti uvedené na křížích), 

které ze společnosti pomalu, ale jistě vymírají (můj názor). Dívky jsou tak symboly této 

mravní čistoty. Celá cesta hlavní herečky je tak chápána jako jakési rozloučení se s těmito 

vlastnostmi, které postupně ze společnosti vymírají.  

- Co se týče mého debutu Odcházení (2019), tak je celkem vtipné, že mělo „scénář“ stejného 

typu, jako u tohohle předkládaného projektu. Avšak ani zdaleka ne tak propracovaný, jako 

zde. Neboť jak jsem uvedl výše – mám problém své představy převést v text, ale jsem si jimi 

absolutně jistý. (No jo, konstruktér..  ) Což může doložit právě můj přiložený snímek 

Odcházení (2019), na kterém jde poměrně hezky zhodnotit, že i když jsem neměl pravý 

scénář (jen rámcově sepsané scény), dokážu z vlastních představ a idejí stvořit podobnou 

„věc“.  

- Na závěr tohoto odstavce bych poznamenal, že přiložený debut Odcházení (2019) měl 

komisi přiblížit, jakým směrem by se vydávalo Penicillium, že se jedná o stylisticky „stejnou“ 

záležitost. 

- Pro pochopení výše uvedeného znova přikládám odkaz na Odcházení (2019): 

https://www.youtube.com/watch?v=uFOjyLR-q44 

 

 

- Jak píšete, bohužel nemám osobní zkušenosti s distribucí, festivalovou strategií. S tvůrčím 

procesem ano (viz. Odcházení (2019) ). Nicméně nejsem zcela přesvědčen o tom, že by tuhle 

vlastnost žadatel o svůj první scénář měl mít. Z logiky věci je předchozí věta oxymorónem. 

Samozřejmě ale mám pochopení a k mé naivitě bych připočetl i vlastnost snílkovství, která 

mi je vlastní, a to, že člověk by měl mít sny malé a velké. Malé už mám obsazené a na pozici 

těch velkých přece také musí něco být, no ne…?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uFOjyLR-q44


 

- O scénáristické nezkušenosti vše vyplívá z textů výše, tak ať se neopakuji… 

- Penicillium velmi rád rozvinu. A víte proč zrovna titul Penicillium? Protože název pocházející 

z latiny odkazuje na rod plísní. A víte, o čem tento snímek má být? O shnilé lidské morálce, 

která je zde vyobrazena symbolicky (stejný princip výkladu, jako u Odcházení), a kterou 

potkávám mnohem častěji ve městech, než na vesnicích… 

 

 

 

Expertní analýza II (Martin Ryšavý) 

 

- Hezký den, pane Ryšavý. Předem se omlouvám, jestli Vás v reakcích na Vaši expertní 

analýzu nějako zdánlivě odbudu, není to záměrně, může to působit takto proto, že většinu i 

Vašich „otázek“ jsem zodpověděl výše (expertní analýza Vašeho kolegy pana Folla), tak se 

nechci zbytečně opakovat. Nicméně výše jsou lehce dohledatelné. ;-)  

- Snad bych jen doplnil, že příběh postav je vlastně druhořadým. Prvořadé je rozklíčování 

jednotlivých symbolických scén, které odkazují na zkaženou lidskou morálku a lidskost 

jakožto takovou (analogicky k názvu Penicillium – opět viz. výše reakce na bod č.4) 

 



 

- Zkušenost s tvorbou scénáře skutečně nemám, i proto, že jak lze logicky odvodit, žádost 

měla být určena začínajícím scénáristům.  

- Pokud jste shlédl můj debut Odcházení (2019), tak pro zajímavost tahle dle mě fungující 

„věc“ neměla scénář vůbec, jen rámcově sepsané scény. Tedy vlastně vše šlo jen z mé hlavy. 

A vidíte, myslím, že to s Odcházením klaplo, co se týče funkční stránky.   

 

 

- Snímek Penicillium není ani tak o příběhu, ten je, jak jsem psal, druhořadý. Důležitá je 

katarze v závěru, kdy pomocí klíčů (jednotlivé symboly v celém filmu, viz. treatment) 

dohromady dávají jakýsi logicky vysvětlitelný celek a divák tak přichází do stavu uvědomění, 

což je takhle zamýšleno. Snímek Penicillium sám beru jako naprosté vymanutí se z běžné 

filmové tvorby, resp. z klasického naratického chápání běžných dramat, které jsou právě na 

příběhu založeny. Zde je příběh pouze nosným prvkem symbolismu (jednotlivých klíčů) na 

jeho pozadí, které je potřeba daleko více vnímat, než běžné narativní záležitosti. Penicillium 

není běžný snímek, je to mnohem hlubší pohled, než jen po povrchu… 

 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat za obě expertní analýzy, které mi svým 

způsobem vyobrazily možná „úzká místa“, na které je potřeba dávat pozor a 

počítat s nimi do budoucna. Především ale děkuji za pečlivost, se kterou byly 

obě expertní analýzy sepsány.  

Lukáš Mach 
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Expertní analýza 
 

Název projektu HRANICE SVOBODY 

Evidenční číslo projektu 3226/2019 

Název žadatele Matěj Šámal 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 24.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt je inspirován skutečnou událostí z padesátých let, označovanou za nejdrzejší ilegální útěk za hranice 

v dějinách komunistického Československa. Jeho protagonisté, zaměstnanci drah, unesli do tehdejšího 

Západního Německa celý vlak. Autorovi se povedlo skloubit reálná fakta s fabulací a vytvořit napínavý, silný 

příběh s dramatickou zápletkou. Společensky závažné a poměrně objevné téma (případ nepatří mezi 

notoricky známé) je navíc inovativně skombinováno s žánrovým zpracováním ve formě thrilleru / filmu-noir. 

To umožňuje oslovit i běžného diváka a především mladší generaci. Autor zároveň neobětoval žánru 

historická faktu, z předloženého treatmentu je čitelný poctivý sběr materiálu a důkladná znalost zvolené 

látky. Autorovi se daří zachytit atmosféru doby i chování lidí, které je správně u různých postav odlišené. 

Postavy jsou komplexní a věrohodné, některé mají navíc i archetypální znaky daného žánru. Látka má 

mezinárodní přesah, i když vychází z velice specifických reálií: příběh má univerzální rysy a budou mu 

rozumět lidé všude na světě. Projekt má silný mezinárodní potenciál. Žadatel (1987) vystudoval střih na 

FAMU, je činný jako střihač a několik krátkých filmů také režíroval. Na projektu plánuje spolupracovat se 

zkušeným dramaturgem a filmařem Ivo Trajkovem.  S projektem se chce účastnit několika českých i 

zahraničních pitching fór, a chtěl by oslovit také německé produkce. Je také v kontaktu s producentem, který 

o projekt projevil zájem. Rozpočet se poněkud vymyká standardu: je vyčíslen na 305 000 Kč, z toho 155 000 

Kč je vlastní vklad žadatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt je inspirován skutečnou událostí z padesátých let, která je označována za nejdrzejší ilegální útěk za 

hranice v dějinách komunistického Československa. Jeho protagonistům, zaměstnancům drah, se totiž 

povedlo unést do tehdejšího Západního Německa celý vlak. Jak ale autor správně uvádí, událost samotná 

ještě není film a je potřeba věci dofabulovat. V tomto případě se to autorovi povedlo: hlavní zápletka je 

napínavá, podporuje ji řada vedlejších dějových linek, které navzájem souvisí a vytvářejí dohromady silný 

příběh, který má tah a gradaci až po dramatické finále. Nezáleží už na tom, co se odehrálo ve skutečnosti 

stejně a co jinak nebo co je přidáno, protože autorovi se povedlo skloubit reálná fakta s fikcí věrohodným 

způsobem. Téma je navíc poměrně objevné, protože tento případ nepatří mezi notoricky známé útěky. Silné 

téma je navíc zajímavě skombinováno se žánrovým zpracováním ve formě thrilleru se znaky filmu-noir. To 

umožňuje jeho přístupnost i běžnému divákovi a především mladší generaci, což je velmi záslužné. 

Záslužné je také to, že autor neobětoval historická faktu žánru – naopak, z treatmentu je čitelná důkladná 

znalost zvolené látky a doby, a také poctivý sběr materiálu a osobní vztah k látce včetně fascinace vlaky, 

které v příběhu hrají důležitou roli. Autorovi se daří zachytit atmosféru tehdejších let i chování jednotlivých 

lidí, které je správně u různých postav odlišené. Postavy jsou komplexní a věrohodné, jsou to lidé z masa a 

krve, a některé mají navíc i archetypální znaky klasického žánru (femme-fatale, hlavní hrdina mezi dvěma 

ženami, nezodpovědný agent – dobrodruh, obětavý kolega, atd.) Ty jsou skloubené s jejich charaktery tak, 

že nepůsobí schematicky.  

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

 

Žadatel (1987) ukončil v roce 2017 magisterské studium střihu na FAMU. Je činný jako střihač a 

několik krátkých filmů také režíroval. Na projektu chce spolupracovat se zkušeným dramaturgem a 

filmařem Ivo Trajkovem.  Žadatel se chce s projektem účastnit několika českých i zahraničních 

pitching fór, a chtěl by oslovit také německé produkce. Konkrétní společnosti ale neuvádí. Zajímavý – 

a opodstatněný - je záměr nabídnout spolupráci Českým drahám. Žadatel se také zmiňuje, že je také 

v kontaktu s producentem, který o projekt projevil zájem, konkrétní jméno ale neuvádí. Harmonogram 

počítá s ukončením práce na projektu v listopadu 2020. 

 

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

 

Projekt charakterizuje společenský závažné téma inovativně skombinované s žánrovým zpracováním 

ve formě filmu-noir / thrilleru. Autorovi se povedlo prezentovat příběh tak, že má silné univerzální rysy: 

mohl by se v podstatě odehrávat v jakékoliv zemi v období jakékoliv totality, a budou mu rozumět lidé 

všude na světě. Látka má tedy silný mezinárodní přesah, i když vychází z velice specifických reálií. 

Projekt by mohl přinést do domácí kinematografie téma zpracované dosud poměrně vzácně, a to 

v tomto případně navíc poměrně neobvyklým způsobem. Projekt má také silný mezinárodní potenciál.  

 

 

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

znaků) 
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Rozpočet se poněkud vymyká standardu: je vyčíslen na 305 000 Kč, z toho 155 000 Kč je vlastní 

vklad žadatele. 65 000 Kč je finanční vklad popsán jako „v jednání“ a 90 000 Kč věcný vklad, uveden 

jako potvrzen. Není ale jasné, co je tím míněno. Sám autor si uděluje 90 000 Kč honorář za vytvoření 

díla a dalších 130 000 Kč za licenci. Dalších 10 000 Kč je položka pro nákup autorských práv a licencí: 

3 konzultanti mají dostat každý po 5 000 Kč, honorář dramaturga je solidních 50 000 Kč.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hranice svobody 

Evidenční číslo projektu 3226/2019 

Název žadatele Matěj Šámal 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 1. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je hrané drama situované na československo-německou hranici v době studené války, 

které scenáristicky připravuje Matěj Šámal s dramaturgickou podporou Ivo Trajkova. Pro autora, absolventa 

střihu na FAMU, který dosud vykazuje práce v reklamě a dokumentu, jde o hraný celovečerní debut. 

Nedostatek zkušenosti je tu kompenzován jednak zkušeným dramaturgem, jednak promyšlenou a 

cílevědomou představou vývoje, která zahrnuje účast na zahraničních fórech a zamýšlenou spolupráci 

s Českými drahami a německým koproducentem, v jednání je také producentka Alžběta Kábelová. Nicméně 

další vývoj projektu směrem k realizaci pojednán není a není ani jasné, zda autor zamýšlí se projektu ujmout 

i jako režisér.  

 

Námět je inspirován skutečnou událostí, tzv. vlakem svobody, který v září 1951 úspěšně prorazil hranici do 

západního Německa. Pro zpracování dramaticky strhujícího a lidsky silného autentického příběhu volí autor 

zajímavou strategii filmu noir jako dobově příznakového žánru, v němž dovedně mísí prvky hraničářského 

thrilleru s dobrodružným, milostným a politickým dramatem v rámu temné doby nástupu komunismu a 

spuštění železné opony. Předložený treatment (a další autorské podklady) vypadá přesvědčivě a funkčně, 

autor projevuje schopnost pro výraznou kresbu postav, pro dramatickou stavbu a noirovou atmosféru.  

 

Rozpočet ve výši 305 tis. je standardní z hlediska výše i struktury nákladů, požadavek na podporu Fondem 

je stanoven na obvyklém horním limitu 150 tis. Zbytek činí vlastní zdroje producenta / žadatele, které nejsou 

specifikovány, a potvrzený zdroj není doložen. Z těchto důvodů představuje finanční zajištění rizikový faktor. 

Nejasná je položka finančního vkladu ve stavu „jednání“: zřejmě musí jít o vklad producenta, neboť by jinak 

nedávalo smysl, aby žadatel byl „v jednání“ sám se sebou. Nesrovnalost (zřejmě jen nedopatřením) se 

objevuje v realizačním harmonogramu, realizace je plánována do 11/2020, ale termín dokončení je uveden 

již 7/2020. 

 

Projekt vyniká silným námětem, výrazným uměleckým řešením a přidanou společenskou hodnotou, je 

personálně a koncepčně dobře připraven, slabší stránkou je finanční zajištění. Lze očekávat poutavé i 

poučné vyprávění, které má divácký potenciál i zřejmou společenskou hodnotu danou tematizací étosu 

protikomunistického odporu a ceny lidské svobody a soudržnosti.  

 

 

 

 

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) 

Umělecká kvalita je pojednána v první části analýzy. 

V projektu schází dramaturgický komentář, jakkoli není předepsaný, bylo by přínosné znát pohled 

dramaturga při práci s tak výrazným uměleckým konceptem a společensky důležitým tématem. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

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

Personální zajištění odpovídá projektu, lze předpokládat úspěšnou realizaci. 

Autor v daném oboru debutuje, má však jisté zkušenosti z reklamy a dokumentu a oporu ve zkušeném 

dramaturgovi.  

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

Projekt je svým námětem i formou neobvyklým úkazem v domácí kinematografii a má nesporný 

mezinárodní přesah (česko-německý kontext, kontext studené války). 
 
 

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

znaků) 

Žádost je v pořádku až na drobnější formální nedostatky: nesrovnalosti v harmonogramu, vklady žadatele 

nejsou specifikovány – není jasné, co obnáší poměrně vysoký věcný vklad 90 tis., jeho potvrzení není 

doloženo, status finančního vkladu je nejasný.  

Kombinace vysokého podílu žadatele / producenta a jeho nejasného zajištění vytváří rizikový faktor. 

Chybí představa o dalším vývoji projektu směrem k realizaci, která je vyžadována jako povinná součást 

autorské (případně producentské) explikace. 

Celkově je realizační strategie promyšlená a skýtá záruku úspěšné realizace projektu. 

Žadatel v daném oboru debutuje, nicméně lze očekávat, že je schopen projekt úspěšně realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Maturiťák 

Evidenční číslo projektu 3227/2019 

Název žadatele Kryštof Pavelka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 20. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Ambicí je snímek odlehčeného žánru, teenagerská komedie, jejíž hlavním cílem je bavit. Tématem je 

maturitní ples a prostředím současné gymnázium na malém českém městě, přičemž hlavními 

protagonisty nejsou pouze příští maturanti a jejich učitelé, ale také rodiče, kteří na gymnáziu studovali 

a další bývalí studenti. Jedná se o klasický „ensemble piece“ s velkým počtem postav, kterému lze 

zjednodušené charakteristiky jednotlivých hrdinů do jisté míry odpustit. Přesto jsou postavy poněkud 

schematické. Zápletky a situace nejsou nijak originální, často se ocitáme mimo realitu, která je příliš 

hypertrofovaná, chybí přesnější detaily vypozorované ze života. Vše je předvídatelné, prvoplánové ve 

snaze šokovat a bavit za každou cenu. Děj se v podstatě točí kolem alkoholu, sexu a především 

lehčích drog, jejichž užívání je v něm ukazováno jako nevinná zábava bez následků nebo téměř 

společenská norma. Kryštof Pavelka studoval režii a dramaturgii na DAMU a věnuje se převážně divadlu. 

Je autorem několika divadelních her a také tří dílů TV seriálu Vinaři. Scénář konzultuje se Štepánem FOK 

Vodrážkou, mladým talentovaným tvůrcem, jenž připravuje několik dalších projektů a je také potenciálním 

režisérem tohoto, a také s hercem Ondřejem Pavelkou. K žádosti je přiloženo LOI produkční společnosti 

Punk film, která má zájem projekt realizovat. Téma maturitního večírku a dospívání je v jistém smyslu 

univerzální a mezinárodně srozumitelné, díky zpracování projekt ale zapadá spíše do kategorie lokální 

komedie pro domácí trh. Rozpočet, finanční strategie i harmonogram jsou standardní.  

 

 

 

 

 

 

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) 

Natočit bláznivou teenagerskou komedii točící se kolem maturitního plesu je určitě legitimní, takový 
film by si jistě našel své diváky a mohl by být komerčně úspěšný. Autor se netají tím, že jeho ambicí je 
snímek odlehčeného žánru, jehož hlavním cílem je bavit. Projekt vzniká už i s jasnější představou o 
realizaci:  k žádosti je přiložen propracovaný materiál i s částečnou představou o hereckém obsazení 
(wish cast). Autor si jako prostředí vybral současné gymnázium na malém českém městě, přičemž 
hlavními protagonisty nejsou pouze příští maturanti a jejich učitelé, ale také rodiče, kteří na gymnáziu 
studovali. Postavy doplňuje ještě trojice bývalých studentů, která udělala kariéru v Praze, a teď na ples 
přijíždí s tím, aby všem ukázala, kam to až dotáhla: a to i s pojízdním barem a sound-systémem, který 
„rozbalí“ přímo před budovou, kde maturitní ples probíhá – což je pouze jedna z mnoha věcí, která 
nepůsobí příliš věrohodně. Příběh je ještě prostříháván bizarním blouděním objednaného dýdžeje, 
také bývalého studenta školy, které jakoby vypadlo z filmů Quentina Tarantina nebo Davida Lynche a 
nepůsobí v celém vyprávění organicky. Jedná se o klasický „ensamble piece“ s velkým počtem 
postav, kterému lze zjednodušené charakteristiky jednotlivých hrdinů do jisté míry odpustit. Přesto 
jsou postavy poněkud schematické. Zápletky a situace nejsou nijak originální, často se ocitáme mimo 
realitu, která je příliš hypertrofovaná, chybí přesnější detaily vypozorované ze života. Méně by bylo 
někdy víc. Vše je příliš prvoplánové ve snaze šokovat a bavit za každou cenu. Co se týče děje, vše je 
předvídatelné až do finále, kde alkohol a drogy vítězí. Nemělo by to vyznít jako moralizování, je ale 
otázka, zda má být státní podpora investována do snímku, jenž se celý točí kolem alkoholu, sexu a 
především lehčích drog, jejichž užívání je v něm ukazováno jako nevinná zábava bez následků nebo 
téměř společenská norma.    
 
 
 

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

 

Žadatelem /autorem scénáře je Kryštof Pavelka (1985), jenž v roce 2013 dokončil bakalářské studium 

režie a dramaturgie na DAMU a od té doby se věnoval převážně divadlu. Je autorem několika 

divadelních her a také tří dílů TV seriálu Vinaři. Scénář konzultuje se Štepánem FOK Vodrážkou, 

mladým talentovaným tvůrcem, jenž připravuje několik dalších projektů a je také potenciálním 

režisérem tohoto, a pak také s hercem Ondřejem Pavelkou. Počítá také s dramaturgem, jehož 

„přítomnost je důležitá už od první verze scénáře“  - žádné jméno ale není přiloženo. Součástí žádosti 

je také LOI produkční společnosti Punk film, která má zájem projekt realizovat. 

 

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

Téma maturitního večírku a s tím spojené téma dospívání a studia na střední škole je v jistém smyslu 

univerzální a tudíž srozumitelné divákovi v celém západním světě a dnes už i mimo něj. Má potenciál 

oslovit diváky všech věkových kategorií, protože „mladí byli všichni“, projekt ale míří především na 

mladé publikum. Ale právě univerzálnost a z toho vycházející neukotvenost v konkrétním českém 

prostředí nevytváří příliš vysoké předpoklady k tomu, aby projekt zaujal i v zahraničí. Projekt zapadá 

spíše do kategorie lokální komedie a jeho mezinárodní potenciál je minimální.   
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Rozpočet je 180 000, finanční vklad žadatele 30 000. Vedle honoráře pro autora (150 000) jsou 

dalšími položkami spíše symbolické honoráře 2 x 5 000 pro spoluautory / konzultanty (dohoda 

připojena), 10 000 pro dramaturga (který není specifikován) a 10 000 režijní náklady. Harmonogram 

počítá s dokončením práce v červnu 2020. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Európa 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Jan Gebert 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 27. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Původní námět Európa prezentuje jakousi modelovou podobu fundamentalistického hnutí a diktátorského 

vůdce ve stavu zrodu. Autor Jan Gebert evidentně vychází ze svých reportérských a dokumentaristických 

zkušeností a do příběhu kondenzuje poznatky o chování a metodách současných populistických a 

extremistických politiků. Jako dramatická filmová látka ale treatment příliš nefunguje: postavám chybí jasné 

motivace (mimo abstraktních tezí, které naplňují) a jedinečná charakterizace, situace nejsou prezentovány 

filmovým způsobem, ale spíše jako modelové případy, příběhu chybí gradace, napětí a závěrečné 

vyvrcholení. Ačkoli je na tematické rovině nosný a společensky závažný, pochybuji, že se jedná o námět 

vhodný pro celovečerní hraný film, a proto jej nemohu doporučit k udělení podpory  

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) 

Ústřední myšlenka, tedy vhled do rodícího se fundamentalistického hnutí a formující se autoritářské 

osobnosti populistického vůdce, je sice společensky závažná, ale není zpracována dramaticky nosným a 

filmově vyjádřeným způsobem. Autor evidentně má k látce osobní vztah a nechybí mu i odbornější zaujetí, 

ale projevuje se spíše na rovině tematické, jako by šlo o přípravu dokumentárního filmu. Dialogům 

v ukázkových obrazech chybí přirozenost, postavám zase silné motivace a jedinečná charakterizace, 

působí spíše jako ztělesnění abstraktních teze, chybí filmově vyjádřené jednání a situace. 

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

Dvojice autora a dramaturga spolupracující na scénáři má zkušenosti a úspěchy spíše v dokumentárním 

filmu, nikoli ale již v hraném (což platí více o Janu Gebertovi, protože O. Provazník má jako scenárista na 

kontě jeden hraný debut a jeden fikční seriál). Na látce, která trpí tezovitostí a abstraktním pojetím 

dramatického konfliktu, je to bohužel znát. 

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

Na abstraktní rovině je téma společensky závažné, ale z hlediska jeho scenáristického zpracování trpí 

tezovitostí, absencí jedinečného dramatického a filmového klíče. 

 
 

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

znaků) 

Žadatel má značný kredit, ale nikoli v oblasti scénářů celovečerních hraných filmů. Žádost obsahuje 

potřebné informace a náležitosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Európa 

Evidenční číslo projektu 3228/2019 

Název žadatele Jan Gebert 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15  

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 26.9. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu 
Námětem je nástup neofašistických tendencí v evropském demokratickém prostředí formou vzniku 
autoritářsky motivovaných a organizovaných sekt. Hlavní postavou příběhu je podivínský, samotářský 
mladík, který přijíždí z venkova na vysokou školu do hlavního města. Tady zneužije je hledání nového 
zázemí vysokoškolský pedagog, který kolem sebe ale mimo akademické působení shromáždil kult 
příznivců, dogmaticky podporujících jeho osobu a jeho program obrany ohrožené, tradiční Evropy.  
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Hlavní silnou stránkou námětu je sociální angažovanost a kritičnost vůči reálně probíhajícím 
procesům. Sociální kritika však není zapracována schematickým, prvoplánovým způsobem – politické 
prohlášení námětu je zaobaleno do psychologické vnímavosti k nuancím osobnosti hlavního hrdiny.  
Treatment a obrazy jsou napsány poutavým jazykem talentovaného vypravěče. Projekt je kvalitně a 
promyšleně připraven, včetně předdomluvené spolupráce s velmi zkušeným a originálním 
dramaturgem. Harmonogram i náklady jsou nastavené racionálně.  
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Námět je zatím žánrově poměrně nevytříbený – prozatím se v něm neujasněně mísí sociální realismus 
a jakási čapkovská antiutopie. Jedno z pojetí by mělo viditelně a srozumitelně převážit. Některé 
dějové souvislosti v Treatmentu nejsou provázané. Rizikem je také nulová zkušenost autora scénáře se 
scénářem pro hraný film, ačkoli má vysoký kredit jako dokumentarista. O něco více zkušeností 
s hranou tvorbou má dramaturg, ačkoli převážně s televizními seriály.  
 

4. Konečné hodnocení 
Doporučuji, aby projekt byl podpořen z prostředků SFK.  
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Námět je zjevně i otevřeně (viz autorská explikace) inspirován skutečným politickým děním, 
konkrétně slovenským nacionalistickým hnutím, o němž žadatel Jan Gebert natáčel dokument. 
Zřejmá je také paralela s dvojkolejnou dráhou Martina Konvičky, který je současně přírodovědec na 
JcU a populistický, antiliberální aktivista. Stopy machismu a obdivu k maskulinitě vedou pro změny 
k neformálnímu hnutí „ohroženého bílého muže“, jak je reprezentují Ladislav Jakl nebo Petr Hampl. 
Dramatické zachycení sílících protidemokratických tendencí příběhem hledajícího a procitnuvšího 
Tomáše má vysokou sociální relevanci, dosavadní promyšlení námětu však v některých detailech 
skřípe. 
Žánrově se příběh pohybuje mezi sociálním realismem a antiutopickým podobenstvím ve stylu 
čapkových předválečných dramat. (Např. stejně jako Matka, ani Vůdce nemá konkrétnější lidskou 
podobu). Plyne z toho jednak žánrová nevyhraněnost a jednak se rysy jednotlivých žánrů projevují na 
nesprávných místech. Např. nástup politického leadera hnutí Záře Víta Tůmy budí skoro pocit 
trapnosti. Naopak mystery prvky jako je příliš vágní náplň hnutí Európa (mají jen abstraktní ideály, 
které ani nepůsobí příliš radikálně), postava pojmenovaná jako Vůdce nebo vizuální podoba ve stylu 
Ku Klux Klanu přispívají spíše k obecnému podobenství o diktátorech a oslabují identifikaci námětu 
s aktuální sociopolitickou situací. Některé dějové souvislosti v Treatmentu nejsou zcela logické. 
Tomáš odjíždí na kolej ráno a přijíždí na kolej do metropole pozdě v noci – místo natolik vzdálené od 
Prahy pravděpodobně neexistuje. Tomášova vlastní akce formou zásahu proti dealerovi drog není 
přesvědčivá – jak by se o činu tří jednotlivců Vůdce dozvěděl? Také přirovnání Tomáše k Breivikovi 
v řeči Vůdcova advokáta Erika je matoucí – pozici Breivika zaujímají spíše lidé kolem Vůdcova kultu a 
taková reflexe u autoritářů je nepravděpodobná.  
 
 

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

Personální zajištění projektu je kvalitní. Jan Gebert i Ondřej Provazník mají vzhledem ke své předchozí 
činnosti ve filmovém průmyslu vysoký kredit. Mírně rizikové je to, že oba mají zkušenosti zejména 
s dokumentární tvorbu, v případě Provazníka i s televizními seriály a nově i s jedním celovečerním 
hraným filmem (Staříci). Vzhledem k talentu tvůrců je však opodstatněné toto riziko pokládat za spíše 
malé.  
 

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

Přínos námětu pro českou i evropskou kinematografii je potenciálně vysoký. Vzestup autoritářských  
sektářů, kteří se dostávají i do politiky, je aktuální v celé Evropě. Předchozí díla Jana Geberta nadto  
měla významné úspěchy na zahraničních festivalech. U tohoto námětu jsou jistě otevřené dveře ke  
koprodukci, minimálně se Slovenskem.  

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

Žadatelem je fyzická osoba autora scénáře. Jeho kredit v kinematografii je značný, i když v jiném 
odvětví. Žádost je připravena pečlivě, obsahuje všechny náležitosti a potřebné podklady. Treatment a 
Obrazy jsou napsány originálním autorským jazykem. Rozpočet a Finanční rozvaha jsou přiměřené a 
realistické. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Přesazení 

Evidenční číslo projektu  3229/2019 

Název žadatele  Jan Vejnar 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Miroslav Adamec 

Datum vyhotovení 15.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

 

1. Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy) 
Něco podobného rozjíždí Čína a jde z toho strach. Občané budou na základě 
kreditů škatulkování do „ kast“. Nastává digitální totalita. Hrdina Josef je jeho 
jasnou obětí. 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Nápad, téma, které visí ve vzduchu! Určitě se na tohle téma odehraje 
sprintující závod. Je dobré mít v naší kinematografii jednoho z těch běžců. 
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Při vědomí takto silného nápadu a možné konkurence, musím všechno ostatní 
hodnotit jako nedomyšlené, neodvážné. Autor své vyprávění halí do omluvy, že 
ho zajímá obyčejný člověk. Chce vyprávět o „semletém“ člověku, který se 
nechce stavět systému navzdory, nechce ho svrhnout, usiluje o návrat 
k harmonickému životu. Diváka ale zajímá samozřejmě opak!! 
Volba postavy- karikaturisty - je zvolena dobře, jenže zde není tento z principu 
vzdorný charakter využit. Jako by autor psal o tramvajákovi. V každém případě 
vzniká další z vypravěčsky mělce klouzavých příběhů na chcípáckou českou 
notu přitakavého neodboje.  
Oni velcí vypravěči a protřelí producenti vědí, o jakých hrdinech se jim vyplácí 
vyprávět. A já se k nim v zájmu diváka přidávám.  

 
 

4. Konečné hodnocení 
Není nic hezčího v dramatu, než že jsem si svobodně zvolil něco, co mě 
nesvobodně sevře a já se dramaticky přešupačím a zavrhnu svou volbu a 
vsadím veškeré své hodnoty a svrhnu otěže!  Pokud je to hrdina, o kterém stojí 
za to vyprávět. 
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Zde představený hrdina to v žádném případě není a nedokáže to. Tomu 
odpovídá i volba situací s  neutuchající potřebou akce dovyprávět přes třetí 
osobu, místo abychom ji zažili ostře naživo (nejsilnější  scénu: prozření, že  
revolucionář, který zničil Josefovi život, je provokatér, si autor dovolí 
nevychutnat jako silný střet!!) Naprosto chybí filmové situace, v příběhu 
absentuje napětí… Hrdina se se vším smíří. Brzo nás přestane zajímat. Silné 
téma nevidím jako promyšlené a abych mohl navrhnout podporu, přál bych si 
lépe, dramatičtěji vystavěný příběh. 
 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Kreditování, digitální totalita,  dobrý nápad! Určitě bude každého zajímat, co se 
z toho vyklube na logické ose, kterou my starší známe z komunistické paralely:  
Nadšení pro systém, zneužití jednou organizací, útlak, odpor jednotlivce, rezignace, 
odboj, represe, samovolné hroucení systému, zvedání mas, naděje, nový pořádek.  
A navíc tenhle  digitální systém je děsivě  precizován, automatizován, obrana téměř 
nemožná. Pro film jedinečné východisko. Bolestivě mi chybí střet starého disidenta 
s mladým anarchistou. Tolik o tom můžeme zrovna v našich zemích vyprávět! 
 
 Ve vyprávěném příběhu je to všechno „tak nějak“ přítomno, ale bez vášně, nadšení, 
jako splněné zadání. 
 
Příklad:  Snížený kredit v bazénu z 60 na 45 minut není zásah, jakým se má otevřít 
biják. Kreditní poradce je postava, která musí odehrát silnější part, je to člověk který 
ví! Nebo taky neví…? Nejsilnější protihráč! Co odehraje? 
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Chyba je samozřejmě v postavě nevýrazného se vším smířeného hrdiny. Napětí je 
budováno pouze těhotenstvím manželky a tím, že si  chybí…, takový hrdina mě 
nezajímá. Přece tam je „revoluční fáze“, kdy hrdina už nemá co ztratit. Bude tedy 
konečně nějaká akce? 
Změna prostředí z jatek na textil, vysvětlí se to? Je v tom víc ponížení? Není, jen 
autor potřebuje odehrát dvoje poznání, že přítel není v tomto systému přítelem a že 
revolucionář  je obyčejný provokatér, nic víc se z toho nevytěží. Přitom když si 
vytvořím karikaturistu tak s tím MUSÍM  pracovat, dokonce se na to zapomene, když 
dotyčný odbojově všívá kartičky s textem do košil, místo aby vtipně bořil systém 
humorem. 
Je zajímavé sledovat, jak se česká neochota jít do konfliktů protavuje do  autorů. I 
jejich hrdinové jsou tací. A jak jsou si toho autoři vědomí, schovávají to za zájem o 
hledání obyčejného štěstí.  
Naštěstí se odehraje přepadení revolucionáři  (jejich zloba je namířená proti šicím 
strojům  - jsme snad v 19.st.? neměli by ničit datové zálohy a počítače a kamery??) 
 Jediná dramatická živá scéna, kterou ale hrdina ji nevyužije k útěku, k akci, 
k ničemu!!! 
 
A rozpačitý dojem umocní bezradnost bezradného hrdiny v nové práci, který svůj 
mizerný život nedokáže ve zkratce pojmenovat dokreslit. Zkrátka konec špatný, 
všechno špatný 
 
  

 

 

 

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

− Tvůrce neznám. Bez dobrého dramaturga se příběh neposune do zajímavé fáze. 
 

 

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

Téma jedinečné i na světovém poli. Zpracování tomu musí odpovídat. 
 

 
 
 

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

 
Pro posouzení nemám dostatek informací 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Přesazení 

Evidenční číslo projektu 3229/2019 

Název žadatele Jan Vejnar 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 27.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Látka Přesazení je na první pohled v obecné rovině důvěrně známá a řekněme že i umělecky už dostatečně 

exploatovaná, evokuje orwellovský svět mocenské manipulace a odosobněných totalitních zřízení. Takže 

první dojem je trochu rozpačitý, ten se ale brzo rozplyne. Stačí si uvědomit, jak jenom používáním počítače a 

internetu se člověk stává nechtěnou součástí světa, o němž mnoho neví, pokud zrovna není IT odborníkem, 

který ale o něm samém toho ví stále víc a víc, aniž by se tomu dalo příliš bránit. Technologický pokrok nese s 

sebou výhody usnadňující a ulehčující lidem život, zároveň však otevírá možnosti daleko sofistikovanější 

manipulace, než na jakou se zmohly klasické totalitní režimy. 

 

Když chcete ovládat elektronicky svůj bankovní účet, musíte k tomu mít mobilní telefon. Pokud ho nemáte, 

musíte si ho pořídit – takový je běžný stav i u nás. Na základě mobilního sighnálu nemusí ale policie sledovat 

pouze pohyb kriminálníků, nýbrž také projevy politických odpůrců toho kterého režimu. Všechny vaše zájmy 

projevené na síti se časem promítnou v nejrůznějších zpětných reklamních nabídkách, což otevírá podobné 

možnosti i politické indoktrinaci. Ostatně hybridní internetová válka je reálným stavem konfrontace velmocí a 

jejich satelitů. 

 

To všechno je ovšem pouhé troškaření proti systému sociálního kreditu, který Čína představila v roce 2014 a 

jehož start plánuje na příští rok. V rámci jeho testování ztratily už miliony občanů např. nárok na nákup 

letenek  a započal proces sociálního a ekonomického dělení společnosti a pomocí milionů bezpečnostních 

kamer i totálního dohledu ned veškerým jednáním každého jedince. Jestliže podle hlavy našeho státu se 

máme do Číny jezdit učit, jak společnost racionálně řídit, pak by se tato šílená vize mohla záhy týkat i nás, a 

to jistě za čilé pomoci zdejších oligarchů, kteří v Číně hledají prostor pro své ekonomické zájmy. Suma 

sumárum se tedy látka Jana Vejnara týká už teď docela bezprostředně i nás, a tak nelze v zájmu naší vlastní 

společenské hygieny než jeho látku doporučit k dalšímu vývoji. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

V autorské explikaci se Jan Vejnar vztahuje k některým zásadním literárním a filmových dílům, které by 

mohla jeho látka evokovat, myslím ale, že jinak se dost věrohodně vydává svou vlastní cestou. Jeho projekt 

nemíří ani k žánru sci-fi, ani k politické utopii, nýbrž k docela uvěřitelné vizi velmi blízké budoucnosti, k 

antiutopii inspirované nanejvýš reálnými příznaky naší přítomnosti. A to nejen té čínské, ale i současné 

české či šířeji středoevropské. 

 

Synopse a treatment jsou zatím jen nárysem příběhové linky, která se mnoho neliší od toho, co už známe 

odjinud. Totiž jak se jedinec, který nehodlá respektovat manipulativní společenská pravidla, dostane rychle 

na index, je posléze ostrakizován a „vychovatelsky“ trestán a i když to všechno vydrží, přijde nakonec o své 

rodinné zázemí, o přítele i o základ své profese: uměleckou imaginaci, humor a nadhled. Důležitější je 

pojetí, žhavá aktualizace tématu i zvolené vizuální prostředky. 

 

Ze dvou ukázkových obrazů je především zřejmá ryze současná a civilistní podoba látky, žádná nadčasová 

stylizace. Z úvah autora dále vyplývá citlivý smysl pro projevy nových, sice už posttotalitních tendencí, 

směřujících však k novému autoritativnímu uspořádání, a to právě za pomoci sofistikovaných, takřka 

neviditelných a masami široce přijímaných a využívaných technologií. To je to skutečné „podvolení“ 

obyčejného člověka mezi utlačujícím systémem a extrémní opozicí. A konečně je tu komiksová inspirace 

dílem kanadského kreslíře Guye Delisle, která směřuje k úvaze nad umělcovou reflexí skutečnosti, ve které 

žije, a hranicích její kritičnosti a která zmnožuje látku ještě o jiný druh uměleckého pohledu, ne-li přímo o 

animované skevence. 

 

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

 

Žadatelem je scenárista (a možná i budoucí režisér projektu) Jan Vejnar, který má za sebou zatím jen 

krátkou historii, navíc založenou dosud jen na krátkometrážních projektech. Už v nich projevil ale 

dostatečnou autorskou invenci, jeho snímek Figurant (2019) sklidil už před premiérou velký zájem a byl 

podpořen SFK, stejně jako připravoväný celovečerní debut Účastníci války. Z textů žádosti lze odvodit 

jeho schopnost věnovat se aktuálním společenským  tématům, mít dostatečný filozofický odstup od látky 

a zároveň ji traktovat v živém jednání postav a v neotřelých dialozích. Důležitá je v této fázi osobnost 

dramaturgyně Renaty Venclové, která jistě ještě pomůže prohloubit žánrové zakotvení látky, a spolupráce 

s ní povede třeba i k jinému přeskupení a kompozici příběhu. 
 

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

 

Domnívám se, že problém, který látka exponuje, má globální charakteristiky, i když se v každé zemi 

projevuje podle jejího zřízení poněkud jinak. Moderní technologie začínají však ovládat už celý svět, a ten  

- alespoň tedy ten demokratický - si musí klást otázky, kdy se z dobrého sluhy začíná stávat zlý pán. 

Proto se mi zdá další naznačený posun látky v autorské explikaci produktivní, protože je méně ideologický 

a aktivistický a má šanci svou věrohodností oslovit více diváků. V tomto smyslu je látka nadnárodní, i když 

bude jen ku prospěchu, když si podrží domácí indicie, a možná jsou v ní skryty  i inovativní potence 

tvárné. 

 

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

znaků) 

 

Žádost splňuje pro danou chvíli všechny předepsané charakteristiky. Žadatelem je tvůrce na vzestupu, který 

už prokázal své schopnosti a zodpovědnost za předsevzatou práci, dá se tedy předpokládat, že přiznání 

podpory bude pro něj především hnacím motorem do další práce. Podle mého přesvědčení je plně 

schopen dotáhnout ji do konce a naplnit kritérium výzvy. Částka, kterou požaduje, i předestřený časový 

harmonogram odpovídají obvyklým nárokům. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Opona 

Evidenční číslo projektu 3230/2019 

Název žadatele Damián Vondrášek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 2. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Velmi dobře připravený a zformulovaný záměr rozvíjí příběh odehrávající se v době normalizace 

v Československu. Srozumitelně a přesvědčivě reflektuje žánrová východiska i zasazení do dobového 

kontextu a v předložených materiálech ukazuje, že se nejedná o dílo, jehož primárním cílem by bylo 

zobrazení minulosti, ale používá kontext, který byl v mnoha ohledech specifický až hraniční k vytvoření 

vhodného prostředí pro vnitřní zápasy a vývoj postav. Domnívám se, že tento záměr se autorovi daří 

především v promyšlenosti příběhu a vývoje vztahů a vnitřních světů postav. Morální dilemata, která přináší 

dobový společenský kontext (který autoři důkladně propracovávají i díky archivnímu výzkumu), nechávají 

vyniknout charakterovým rysům, které jsou klíčové pro cestu vývoje, jíž postavy v příběhu projdou. V tomto 

smyslu autor v treatmentu pracuje s dobovým kontextem účelně a soustředění se na postavy, jejichž vývoj 

není předvídatelný, zároveň dává prostor pro důmyslnou práci s jejich psychologií. Projekt předkládají jako 

spoluautoři režisér a scénárista, kteří patří k výrazným autorům nejmladší generace a upozornili na sebe již 

studentskou tvorbou. Realizační plán je, stejně jako rozpočet, odpovídající a spolu s úrovní připravenosti 

projektu dávají předpoklad na vznik scénáře mezinárodně srozumitelného díla. Projekt tedy k podpoře 

doporučuji.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Sebevědomá a výborně napsaná autorská explikace ukazuje, že autor má jasno nejen ve východisku, své 

autorské pozici, ale taky v kontextu a rámci (společenském, kulturním), do něhož s tímto námětem vstupuje. 

Objasňuje, proč volí pro vyprávění osobní perspektivu ženské hrdinky, a zároveň přesně problematizuje 

nutné předpoklady empatického porozumění charakterovým typům svých postav. Za podstatnou pokládám 

např. poznámku o nutné ambivalentnosti postav – což je pro drama pracující se subtilními motivy 

emocionálních pohnutí a racionálních posunů a přerodů klíčové – postavy dělá živoucími a uvěřitelnými 

právě jejich mnohoznačnost, nikoliv zplošťování do jednoduchých typů. Explikace zároveň ukazuje 

uvažování nad strukturou vyprávění (společná rodinná událost (večeře, svatba) rámuje příběh). Naopak 

v treatmentu mi chybí podrobnější úvaha o stylu, o způsobu ztvárnění příběhu, avšak rámcově autoři o stylu 

pojednávají a jeví se, že součástí přemýšlení nad scénářem je i předběžná režijní vize.  

 

Oceňuji, že autoři podnikají i průzkumné kroky v ABS a chtějí se při psaní scénáře opírat o znalost 

konkrétních spisů a výpovědí. Dialogy v rozepsaných obrazech ve své úsečnosti působí a naznačují 

atmosféru s potlačenými rozepřemi. Motiv netypického jídla jako východiska k diskusi nad setrváním ve 

stávajícím řádu vs. odvaze k novému je srozumitelný. Místy ještě dialogy trpí jistou literárností či strojeností 

(redundantní dovětky, jako „no řekni“, anebo příliš literární formulace (i když jsou součástí Jindřichovy 

„přednášky“ – avšak je to debata u stolu („Neotevíráme svoji mysl…“)) nebo někdy nadužívání zájmena já). 

 

Příběh opírající se o postavy jedné rodiny je nejen rodinným dramatem, ale především vyprávěním o 

vnitřním probuzení (v jistém smyslu, i když to bude znít možná zvláštně, je to svého druhu iniciační drama, 

kde sledujeme události, jimiž musí ženská hrdinka projít, aby mohla zásadně proměnit svůj život, resp. 

přístup ke světu). Autor velmi přesně rozlišuje mezi příběhem (emigrace během komunismu), způsobem 

vyprávění (zatím lineárně vystaveně, se soustředěním na situace vzájemného neporozumění mezi 

postavami) a hlubší rovinou sdělení (vnitřní individuace a autonomizace člověka s jeho názory a potřebami) 

a podle treatmentu se mi jeví, že jeho námět je promyšlený ve všech těchto třech rovinách.  

 

Oceňuji také plán scénář vyvíjet i v rámci mezinárodních workshopů. 

 

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

 

Na scénáři pracuje autorská dvojice režiséra D. Vondráška, který je studentem KR na FAMU a jehož 

studentské krátké filmy byly oceněny na lokálních festivalech a uvedeny i v zahraničí. Scénárista a 

spisovatel L. Csicsely kromě KSD na FAMU studoval dva obory na FF UK. Podílel se na několika 

realizovaných scénářích, a to včetně esejistického filmu. Materiály v žádosti jsou napsány srozumitelným 

jazykem a argumenty a je zjevné, že autoři každý aspekt projektu reflektují, mají ujasněná svá východiska, 

a i teoreticky pojmenované základní rámce (ne pouze rekonstrukce událostí, i když nutné opření o přesné 

historické reálie, míň dialogů a víc situačnosti) svého připravovaného díla. Dramaturgové a případní 

konzultanti scénáře jsou jak zkušení tvůrci (režiséři i scénáristé), tak odborník z ÚSTR, a ambicí autorů je 

mít i zahraničního konzultanta projektu. Producentem připravovaného filmu by měla být společnost Negativ. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Svým tématem je zamýšlený scénář srozumitelný jak domácímu, tak zahraničnímu publiku. Hlavní rozdíl ve 

vnímání by se jevil mezi zeměmi, v nichž diváci mají a nemají zkušenost s komunistickým režimem, a v tomto 
ohledu i mezi mladším a starším publikem. Nicméně se domnívám, že způsob zacházení s historickým 
kontextem je zde nakloněný srozumitelnosti pro obě, resp. všechny čtyři tyto divácké skupiny – základní 
společensko-politický půdorys, který příběh vyžaduje, aby mohlo dojít k vnitřní proměně postav, je 
v podstatě jednoduchý a lehce pochopitelný a už v treatmentu je vidět, že jej lze představit srozumitelně.  

Jelikož má autor už od této fáze představu i o podobě ztvárnění, a tedy stylu, vůči němuž chce scénář vyvíjet, 
osobně vidím v projektu značný potenciál na vznik poutavého, tematicky nosného a stylově promyšleného a 
patrně originálního díla.  

 

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

znaků) 

 

Žádost byla kompletní a informace v ní srozumitelné a konzistentní.  

Realizace projektu je uvedena do konce roku 2020, tedy 14 měsíců, což je pro napsání scénáře a 

dramaturgické konzultace přiměřený časový plán. 

Rozpočet obsahuje odměny pro spoluautory scénáře (přičemž. Jeden z nich je hlavní autor, druhý 

spoluautor), a dramaturgy, a je nastavený zcela přiměřeně. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Živá voda 

Evidenční číslo projektu 3231/2019 

Název žadatele Lukáš Csicsely 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 2. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Adaptaci stejnojmenné pohádky K. J. Erbena scenáristicky připravuje Lukáš Csicsely s dramaturgem Jiřím 

Dufkem a režisérem Lubošem Kučerou. Pro autora, absolventa scenáristiky na FAMU, jde o hraný 

celovečerní debut (zatím vykazuje krátké a dokumentární filmy), což platí také pro režiséra. Tato 

nezkušenost je částečně vyvážena autorovou literární praxí v oboru pohádek a také aktivní rolí dramaturga, 

jeho CV sice přiloženo není, ale účast je doložena dramaturgickou explikací, byť spíše symbolickou.  

   Ve své explikaci se autor hlásí k romantickému pojetí pohádky, chce pracovat s archetypy a z Erbena 

akcentovat „temný tón a morální základ“, kde zlo je opravdu zlé a dobro může prohrát. Autor současně 

exponuje klíčové téma přírody aktualizované současnou klimatickou krizí a dává tak najevo zájem o spojení 

tradičního žánru s moderními společenskými problémy. Těmito atributy se vymezuje proti převládajícímu 

pojetí lidovému, resp. „estrádnímu“ (jak uvádí dramaturg), což představuje v dané oblasti vítaný přínos. 

Umělecká koncepce ale zatím zůstává v obecné rovině žánrového rámce, aniž se vyjevuje další postup 

včetně předpokládané cílové skupiny, což je zásadní otázkou k ujasnění koncepce a nastolení funkčního 

modu vyprávění. Treatment navíc otevírá další klíčovou otázku, a to o propojení klasické pohádkové 

struktury s dodanými aktualizacemi a profánními motivy, jakými je například „herna s dřevěnými automaty“, 

Černokněžník jako gambler, princovo noční chrápání nebo groteskní motiv proradných a zbabělých rádců  

(z jazyka vyprávění lze také vyvodit, že autor použije pro dialogy současnou hovorovou češtinu). Uměleckou 

kvalitu problematizuje sklon k aktualizovanému současnému výkladu v motivech i jazyku, k současnému 

ledabylému stylu a přímočarým efektům problematizuje uměleckou kvalitu: výsledek je neústrojný, odklání 

se od Erbenovy původní čiré formy a je paradoxně v rozporu s deklarovaným autorským záměrem, který se 

k očištěné formě bez nánosu grotesknosti a tzv. zesoučasnění explicitně hlásí. 

   Rozpočet ve výši 167 tis. je až nerealisticky nízký a neodpovídá standardní struktuře ani jmenovitému 

personálnímu obsazení: krom honoráře za scénář se objevuje už jen položka pro spoluautora scénáře, který 

ale není nikde pozicí ani jménem uveden, a naopak chybí položka pro jmenovaného dramaturga. Položka 

pro spoluscenáristu je navíc nepochopitelně nízká. Při tak nestandardním rozpočtu je nezbytné podat 

náležitý komentář s vysvětlením a zdůvodněním, ten ovšem schází. Podobně nestandardní je finanční plán, 

který počítá s 90% podílem Fondu, což je velmi zběžně odůvodněno kulturní náročností díla: toto 

odůvodnění a zejména pak maximalistický nárok nepovažuji za oprávněný, pohádka je potenciálně dobře 

obchodovatelný žánr a v tomto případě nejde o žádný experiment. Zbylou část rozpočtu pokrývají vlastní 

zdroje žadatele, ty však nejsou nikterak specifikovány ani doloženy. Finanční plán trpí vážnými nedostatky, 

postrádá standardní a realistické parametry a představuje značné riziko. Nesrovnalosti se objevují také 

v realizačním harmonogramu: realizace je uvedena od 12/2019, ale začátek prací je stanoven již na 8/2019. 

   Projekt má v námětu a v žánrovém pojetí jistý potenciál, umělecky je ale problematický a z hlediska 

financování rizikový. Mohu doporučit jen s vážnými výhradami. 

Udělení podpory Doporučuji s výhradami 
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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) 

Uměleckou kvalitu problematizuje sklon k aktualizovanému současnému výkladu v motivech i jazyku, 

k současnému ledabylému stylu a přímočarým efektům, který je neústrojný, odklání se od Erbenovy 

původní čiré formy a je paradoxně v rozporu s deklarovaným autorským záměrem, který se k očištěné 

formě hlásí.  

Umělecká kvalita je podrobně pojednána v první části analýzy. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

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

Personální zajištění je dostatečné, lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu. 

Ocenit je třeba aktivní účast dramaturga a jeho reálnou znalost projektu. 

 

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

Projekt nemá inovativní parametry a zřejmě ani ambice a lze předpokládat, že jeho dosah zůstane nejspíš 

omezen na domácí prostředí (a případně na zahraniční TV). 
 
 

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

znaků) 

Žádost obsahuje problematickou ekonomickou část, ta je ale nejspíš důsledkem nezkušenosti a u daného 

typu projektu netvoří klíčový prvek. 

Žadatel je schopen projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Živá voda 

Evidenční číslo projektu 3231/2019 

Název žadatele Lukáš Csicsely 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře  pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení  23.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

Autor předkládá propracovaný projekt pohádky na motivy Živé vody K.J. Erbena. 

Plně využívá jejího dramatického potenciálu a naléhavé symboliky. Hlásí se k uměleckému odkazu Oty 

Hofmana a E.T. Hofmana, tedy akcentuje temné ladění žánru v protikladu k líbivé pohádce „hezky české“, 

kde zlo je často komické a lehko oklamatelné. Je tu i patrná – ač nezmíněná – silná inspirace Čarodějem zre 

země Oz. V protikladu mrtvá-živá voda pracuje neprvoplánově s klimatologickým tématem, přírodní motivy, 

tajemná přírodní síla, tu tvoří sám základ poetiky díla. Autorský záměr je vyložen zevrubně, věcně a 

pochopitelně, scénosled, dějová stavba i charakteristiky postav jsou promyšlené a působí slivně.  

Projekt v předkládané podobě je připraven k vývoji, žádost je realistická a žadatel je zřejmě schopen projekt 

dopracovat do zamýšlené podoby.  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Má vzniknout klasická pohádka na motivy dobře známé, ale dobře využívané. Třeskutě originálního tu 

mnoho není, ale to by snad u archetypální pohádky ani být nemělo.  

Zlo tu je bráno vážně, není bagatelizováno, není groteskní, ale přitažlivě elegantní.  

Důležitou úlohu kritéria , co je a není správné,hraje  obyčejný lidský soucit. Obvyklé souboje tu nahrazuje 

hra – napínavá a stejně nebezpečná. 

Postavy jsou výrazně charakterizovány a odlišeny, umožňují hlubší pochopení motivace a poskytují tak 

zajímavější herecké příležitosti, než je v tomto žánru zvykem. Děj je rozpracován velmi podrobně a 

genderově ošetřen (aktivní úloha probuzené princezny/královny). Je otázkou, zda peripetií není až příliš 

(dvojí šance pro královské syny). Ale to může být otázkou dalšího vývoje. Ukázka scénáře je zpracována na 

profesionální úrovni.    

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

 

 

 

 

 

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

Lukáš Csicsely, autor scénáře, ročník 89, má za sebou už úctyhodnou filmovou a literární dráhu s akcentem 

na tvorbu pro děti. Záštitu nad jeho dílem převzal J. Dufek, který se na FAMU dlouhodobě věnuje mýtům a 

pohádkám; je ochoten se na projektu dramaturgicky podílet. 

Designovaný režisér Luboš Kučera natočil řadu filmových titulů kratší metráže, které se setkaly se zájmem 

a odezvou. Spolupracuje s ČT, jeho nově založená produkční firma pracuje na prvním celovečerním filmu. 

Předkladatel projektu uvažuje o účasti silnějšího producenta.    

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

Film, pokud bude realizován, bude jistě významným přínosem pro současnou českou kinematografii, své 

diváky si může najít rovněž za hranicemi, jeho poetika je všesdělná, inspirovaná globálními trendy (či jim 

poplatná).  

 

 

 

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

znaků) 

Projekt je předkládán v podobě, v níž se může stát základem příštího scénáře. Autor/předkladatel i 

členové jeho týmu jsou profesně plně kompetentní a schopni tomu úkolu dostát. 

Informace obsažené v žádosti jsou po formální stránce úplné,  žádost je úzkostlivě zevrubně zpracována 

(některé informace dokonce duplikovány);  umožňuje si vytvořit  reálnou představu o koncipovaném díle.    
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Expertní analýza 
 

Název projektu Květina 

Evidenční číslo projektu 3232/2019 

Název žadatele Tereza Vejvodová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 8.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Při četbě materiálů této žádosti se mi stále intenzivněji vtíralo do myšlenek slovo chiméra. Nejprve ve svém 

pejorativním smyslu: že mám před sebou pouhou klamnou autorskou představu, jakousi  vznícenou, ale 

neurčitou a rozplizlou vizi, pocitovou kaši. Podporovala mě v tomto dojmu i nadbytečná frekvence slov 

nějaká, nějaký, která jen zmnožovala pocity neurčitosti a abstraktnosti zatímních autorských představ.  

 

Na druhé straně odkazy k případným filmařským aluzím a galerie vizuálních referencí mě postupně začaly 

přesvědčovat, není-li tu na místě spíše druhý, kladný význam chiméry jako vidiny, přeludu, halucinace. Má-li 

se středobodem  příběhu stát vyrovnávání se nedospělé dětské duše se smrtí, a to zejména se smrtí svých 

nejbližších, otce a matky, ocitáme se opravdu na hranici mezi realitou a ne-realitou, skutečností a 

představou, pravdou a snem, útěšností bytí a hrůzou možné ztráty. A tady pak víc než slova budou muset 

promlouvat obrazy, které se teprve zrodí při práci nad scénářem i později při natáčení a při střihu.  

 

Žijeme v době konzumní a zážitkové, která smrt vytěsnila za horizont našich existencí, a to dokonce až do té 

míry, že rapidně přibývá úmrtí bez posledního rozloučení a v krematoriích zapomenutých uren bez pietního 

uložení. Smrt se nám do konceptu našich životů přestala hodit a přitom přece čeká na každého z nás, to ona 

je definitivním úběžníkem našich životů. Oceňuji proto snahu mladé tvůrkyně vrátit znovu český film k 

něčemu tak vážnému a podstatnému, a to navíc způsobem, který se pokusí navázat i formálně na pocitovou, 

lyrickou a přitom nesentimentální linii domácí filmové tvorby, jakou zrovna nedávno představila ČT u 

příležitosti jubilea kameramana Jaromíra Šofra uvedením Jirešova Zápisníku zmizelého (1980).  

 

Byl-li možný vznik podobných děl za dob státem řízené kinematografie, není naší povinností podpořit 

následovnické tendence i dnes, jakkoli je to sázka do loterie autorské i divácké?  Dnešní divácký (ne)vkus, 

jakkoli návštěvnicky adorovaný, by však neměl být kritériem tvorby budoucí, zvláště usiluje i o jiné než pouze 

zábavné cíle. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Rodinná a partnerská vztahová problematika, v jejímž centru stojí děti nebo čerstvě dospělí, takový je svět 

autorských studentských filmů Terezy Vejvodové. Přítomná látka je jeho pokračováním či spíše rozšířením, 

a to skoro až mytickým, do podoby pohádkového dobrodružství a romantického klukovského příběhu, který 

má však vážné existenciální pozadí. Dramaturgyně Milada Těšitelová navíc hovoří ve svém posudku o tom, 

že látka je podle ní v souladu se současnými společenskými trendy „návratu k přírodě a k romantismu“. 

Jejich opravdovostí bych si nebyl tak docela jist, nicméně návrat k elementárním lidským hodnotám v látce 

vítám a jsem dokonce přijemně překvapen, že se děje v tvorbě tvůrců začínajících, kteří se nechtějí nechat 

jen semlít rutinou dnešního kinematografického provozu. 

 

Autorka i dramaturgyně právem akcentují poetiku filmu, která je těžko postižitelná slovy a jejímž jakýmsi 

předobrazem  je v žádosti galerie vizuálních referencí. Folklorista a bytostný fundamentalista by asi nad tou 

skládkou tolika disparátních asociací hořce zaplakal, tady nejsme však na stopě dokumentárního svědectví, 

nýbrž u předstupně budoucí umělecké vize své vlastní podoby, svého vlastního dění a své vlastní atmosféry. 

Tato galerie mě nejvíc přesvědčila o vážnosti autorčina záměru, protože ukazuje směr, kterým se chce svým 

dílem vydat a legitimizuje také souhru nejrůznějších inspirací, na které odkazuje a které mohou svým 

sousedstvím působit na první pohled poněkud nesourodě. 

 

Soudím, že látka  vrací budoucí projekt k podstatě filmové řeči, že má své hluboké a aktuální společenské 

opodstatnění a že svými vysokými nekomerčními ambicemi přesně naplňuje kritérium výzvy i poslání SFK. 

 

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

 

Autorka i dramaturgyně pracují na látce už teď ve zjevném souladu a přitom i v podnětném dialogu, 

směřujícím ke kontaminaci snové polohy příběhu s jeho realistickou uvěřitelností a k příběhové atraktivnosti. 

Kameraman projevil své stylizační schopnosti na filmu Domestik, už teď jsou ve hře i producentka, kostýmní 

výtvarnice a střihačka. To svědčí  o mimořádné míře pozornosti zejména k realizaci obrazové složky filmu, 

tak jak to ostatně žadatelka proklamuje i jinde než v žádosti ve svých teoretických úvahách. I ona si ovšem 

musí být vědoma, že nikomu nelze dávat na dluh a že co nejpřesnější slovní vyjádření budoucího konceptu 

filmu je jedinou možností, jak se alespoň o něco při tahu na celovečerní debut opřít. 
 

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

 

Bude-li konečným výsledkem iniciační pohádkový příběh o setkání se smrtí, mohl by se podle zatímních 

dispozic lišit od řadové domácí produkce v tomto žánru, zejména od té televizní. Nakolik bude inovativní i 

svou formou, to ukáže teprve budoucnost, autorské ambice ale míří dost vysoko. Důraz kladený na inspiraci 

slovanským folklórem mi zněl zprvu trochu archaicky, vzápětí jsem si ale uvědomil, že právě on nás vrací k 

elementárním zkušenostem lidského bytí a že tato staletá mentální zkušenost by mohla být korektivem 

dnešní lidské zpupnosti i zdrojem divákova prozření a katarze. A protože lidová tvořivost se sice od národa k 

národu liší, vychází ale zároveň z obdobného poznání, mohl by i příběh postavený mj. na její moudrosti 

oslovit diváka nejen českého. 

 

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

znaků) 

 

Podle počtu už studentských filmů patří žadatelka k aktivním tvůrčím letorám, které ale zároveň jdou za 

svými vlastními tvůrčími ambicemi a nenechávají se jen tak zlákat na cestu laciného kompromisu. 

Předložený projekt  se vydal po téže trajektorii a bude jen na žadatelčině vytrvalosti a nekompromisnosti, 

zda ho dovede ke zdárnému výsledku. Vyhovění předložené žádosti by v tomto smyslu bylo pouhým 

startovním výstřelem v závodě, na kterém se vytrvalostní běh bude střídat s rychlými sprinty. Žadatelka 

vybavila svoji žádost alespoň pro tuto fázi vývoje projektu důvěryhodně, v rozpočtu nezapomněla ani na 

dramaturgyni a experty. Lámat chleba se bude ale už nad scénářem, který by přece jen měl přinést co nejvíc 

informací o budoucí podobě filmu. Do té doby je všechno jen na ní a jejím úsilí a ctižádosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Květina 

Evidenční číslo projektu 3232/2019 

Název žadatele Tereza Vejvodová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2019-1-4-15 

Číslo výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 2. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Alegorický příběh s mystickými a symbolickými prvky, odehrávající se na venkově v 19. století, vypráví o 

dobrodružném putování chlapce za poznáním. Vyprávění pohybující se mezi realitou a snem je naplněno 

motivy vycházejícími z folklorních prvků, které autorka plánuje dále studovat a v práci s nimi vycházet 

z výzkumem získaných informací. Projekt má již v této fázi definované některé rysy poetiky a autorka 

uvažuje nad jeho výtvarnou i hudební stránkou. Především vizualita je hodně promýšlená – především skrz 

představené reference. V realistickém časovém rámci a s lehce nadstandardním rozpočtem (odpovídajícím 

spíše seniornějším tvůrcům) je projekt, na němž již teď spolupracuje kromě dramaturgyně také kameraman 

a producenta, výborně připravený a doporučuji ho k podpoře.    

 

 

 

 

 

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) 

 

Příběh 12-14-letého Jakuba na „slovenském venkově“ 19. století se rozvíjí na pomezí reality a snu, je 

vystavěn na půdorysu dobrodružného putování a překonávání překážek a soustředí se na obtížná témata 

hraničních zkušeností, včetně zkušenosti se smrtí. Vyprávění s mystickými prvky zatím nemá upřesněný 

žánr, avšak podle referencí, o něž se autorka opírá, se jedná o mystické drama pro dospělé. 

Oceňuji jasné uvažování autorky nad stylem a výtvarnou podobou připravovaného filmu – představy o 

filmové podobě (výtvarné, hudební složce, a i třeba způsobu herectví) již v této fázi dávají předpoklad 

vzniku scénáře, který bude obsahovat filmové obrazy, ne pouze příběh a dialogy. Snaha o vytvoření 

fantazijního světa – který však není zatím v treatmentu rozpracovaný detailně. Obrazová příloha ukazuje na 

široký rámec vizuálního uvažování – předložené obrazy jsou zatím nesourodé především mezi folklorními a 

mýticko-poetickými polohami, avšak ukazují východiska uvažování a vidění autorky a odpovídají v příběhu 

rozvíjeným motivům. Komplexnost úvahy o budoucím film ukazuje na jasnou tvůrčí vizi autorky.  

 

O pečlivém přístupu k látce svědčí také to, že autorka plánuje rešerše a průzkum folklorních motivů, s nimiž 

chce pracovat (vizuálně i symbolicky), resp. z nich vycházet při výběru motivů a konstrukci světa filmu. Její 

záměr pracuje s prvky, které si vyžadují komplexní znalosti látky, aby se mohly stát východiskem pro 

propracované a originální ztvárnění, a výzkumná příprava spíše ukazuje na nutnost rozsáhlého kompletního 

vývoje, pokud by projekt směřoval k realizaci. 

 

Odkazy k baladám a magičnu jsou sice ne novým, ale v současnosti ne příliš typickým a určitě nosným 

východiskem – zatím jsou však v treatmentu a explikaci prezentovány spíš v podobě nápadů než 

elaborovanějších motivů. Z hlediska vyprávění je však již promyšlena podoba pohybování se mezi realitou a 

snem, i když zatím ve spíše jednoduchých projevech této hranice (náznak snu ve spánku na jako rámec 

filmu, nadreálné prvky v příběhu, pravděpodobně ve výtvarné stránce). 

Z hlediska rozvíjených motivů, resp. situací a prvků příběhu se mi jeví, že některé jsou trochu prvoplánové 

nebo není jasný jejich vztah k dominantním významům v příběhu (např. situace s děvčetem a jeho 

kamarádkami u muziky) a místy se jedná spíš o vršení motivických nápadů než promyšlenou a funkční 

dramaturgickou strukturu. Jako podstatný krok následného promýšlení a vývoje scénáře se mi jeví 

vystavění jeho obsahové (příběh, situace) roviny tak, aby mýtická rovina nesuplovala slabší nebo 

nedotáhnutá místa příběhu, ale mohla se rozvíjet jako jeho plnohodnotná nadstavba. Za klíčové považuji 

důsledné uvažování nad symbolickou či alegorickou rovinou vyprávění, resp. všech prvků, které se ve filmu 

vyskytují. Například jaká konkrétně bude květina, kterou Jakub bude hledat ve snu a která bude na tácu se 

snídaní. Když má vyprávění nastavenou určitou úroveň symbolismu a alegorizace, je nutné počítat s tím, že 

v této rovině mohou být interpretovány všechny prvky, a proto je nutné mít tvůrčí strategii vůči prvkům, 

jejichž interpretace má případně pracovat s jinou úrovní symbolična. To pokládám za jedno z úskalí 

projektu, který by, i podle dramaturgické explikace, měl mít i srozumitelné sdělení a fungující příběh, neměl 

by být pouze sousledností básnických obrazů. Avšak obtížnosti v této rovině si je zjevně vědomá i 

dramaturgyně a odpovědi na tyto otázky budou zřejmě součástí společné práce na scénáři.  

  

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



 

 

Strana 3 

 

 

Autorka námětu, scénáře a režisérka připravovaného filmu T. Vejvodová je tvůrkyní v mnoha oblastech – 

kromě filmu se věnuje třeba tanci, malbě a fotografii. Její zkušenost s performativním i výtvarným 

uměním se projevuje na uvažování o vizualitě a snaze o svébytnou poetiku připravovaného filmu již od 

jeho rané fáze. Pro typ projektu, jaký vyvíjí, je rozpětí jejích tvůrčích aktivit a zkušeností klíčovým 

předpokladem a zároveň ukazuje potenciál vzniku originálního díla. Již v této fáze autorka spolupracuje 

s dramaturgyní, která vytvořila již scénáře ke dvěma celovečerním filmům (ve fázi vývoje), producentkou 

a také kameramanem. Další konzultanti budou předpokládám především z oblasti výzkumu folklorních 

motivů. 

 

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

 

Potenciál projektu vidím především díky tomu, že autorka už od této fáze neuvažuje pouze nad příběhem a 

postavami, ale dívá se na látku filmově. Ideově má námět velký potenciál a pokud by se podařilo 

důsledně postupovat v přípravě podle půdorysu treatmentu, výzkumu a rešerší, domnívám se, že by se 

mohlo jednat o srozumitelnou látku a potenciálně atraktivní a neotřelé zpracování i z hlediska 

mezinárodního kontextu. Projekt pak určitě reprezentuje různost (žánrovou, formální) v rámci české 

kinematografie. 

 

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

znaků) 

 

Žádost byla kompletní a informace v ní srozumitelné a konzistentní.  

Realizace projektu je uvedena do prosince 2020 – 16 měsíců na přípravu první verze scénáře, výzkum 

relevantních folklorních motivů a dramaturgické konzultace považuji za realizovatelný plán. 

Rozpočet obsahuje odměnu pro autorku scénáře, dramaturgyni a konzultace. Zatímco odměny pro tři 

spolupracovníky, s nimiž již autorka scénář konzultuje, a pravděpodobné další konzultanty (nejsou 

uvedení v projektu konkrétně) k chystanému výzkumu vychází jako spíše nižší, požadovaný honorář 

odpovídá spíše odměně seniornějšího scénáristu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu M. a její příběh 

Evidenční číslo projektu 3233/2019 

Název žadatele Zuzana Kopečková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 27. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět Zuzany Kopečkové se na příběhu titulní hrdinky snaží reflektovat etická dilemata 
současné posttotalitní společnosti. Vyprávění – rozehrané v časovém údobí zhruba patnácti 
let – začíná na představení dramatu Maryša od bratrů Mrštíkových. Titulní hrdinka této 
modelové tragédie z konce 19. století znamená pro autorku „archetyp postavení ženy, tlaků 
daných společenským řádem, předsudky, manipulací do tradičního obrazu podřízení a vnímání 
ženy“.  
 
V úvodním obrazu se – během zmíněného představení – současná rovina příběhu vrátí o 
patnáct let zpátky, tedy do doby, kdy bylo jeho hlavním aktérům kolem osmnácti. Dívka zvaná 
M. odchází na studia do Londýna, její kamarádka Jana začne studovat v Praze, jejich společný 
známý, bohémský Luky se na vysokou školu nedostane. Zprvu bezproblémové vztahy se 
začnou komplikovat poté, co Jana a Luky navštíví M. v Londýně. Do hry vstoupí pragmatik 
středního věku jménem Rýbas, který je obchodním partnerem hrdinčina otce. Tento navenek 
vstřícný a sympatický manipulátor si M. citově podmaní a časem se s ní ožení…    
 
„Příběh M. se odehrává v současném konkrétním sociálním prostředí, kde morálka je 
rozvolněna, kde se rozostřují hranice slušnosti i Desatera, kde si málokdo klade tu naprosto 
jednoduchou otázku – Co se dělá a co se nedělá, Co je hanba a co není, Co je svědomí, Kde 
jsou mé hranice,“ vysvětluje autorka. Látka sice není nijak zvlášť objevná co se týče zápletky, 
nabízí však relativně autentickou povahokresbu hlavních i vedlejších postav. Další vývoj 
tohoto slibného projektu proto doporučuji podpořit. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Syžet filmu M. a její příběh připomíná soukromou kroniku odkrývající kontroverzní 
vývoj obou mladých hrdinek a jejich kamaráda. M. se pod vlivem konfliktu svých rodičů a 
Janiny záhadné odtažitosti přimkne ke staršímu muži (Rýbasovi) a provdá se za něj. Ten ji 
však systematicky uzavírá ve „zlaté kleci“. M. si svou závislost uvědomuje, dlouho však nemá 
dost odvahy, aby se jí vzepřela. Existenci nonkonformní Jany zkomplikuje fakt, že jako 
čerstvá vysokoškolačka porodí dítě, jehož otce však dlouho tají. Ambiciózní Luky neustojí 
existenční tlak a začne se živit komercí… 
 
Vyprávění v duchu autorčiny proklamace (citované v úvodní pasáži mé analýzy) tematizuje 
hranice mezi riskantní svobodou a devastující konformitou. Tento antagonismus je sice 
obsahově legitimní, v autorčině pojetí však místy zavání schematičností (linka kolem Janina 
dítěte a jeho zapíraného otce, který dívku kdysi svedl / znásilnil). Výhrady mám rovněž vůči 
finále, kde M. samolibého Rýbase ohrožuje revolverem a jež působí jako nevěrohodný 
naschvál. Také naznačené paralely s Maryšou – tvořící jednu z point příběhu – vyžadují 
detailnější zdůvodnění a rozpracování. 
 
Navzdory uvedeným výhradám si ale cením autorčiny odvahy k líčení mnohavrstevné 
konfrontace mladických ideálů s jejich klopotným naplňováním. Vyprávění je sice prodchnuté 
posmutnělou skepsí, v otevřeném epilogu (davová scéna u Národního divadla) však nicméně 
nevyznívá beznadějně. Podaří-li se autorce posílit ve scénáři nosné motivy její látky, mohla 
by vzniknout pozoruhodná výpověď s užitečným mravním podtextem.     
 
 
      

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

Zuzana Kopečková působí od roku 1991 v České televizi na postu dramaturgyně tamějšího 
Producentského centra převzatých pořadů. V letech 2012 - 2019  byla členkou Rady Státního 
fondu kinematografie. Pracovala v několika porotách (B 16, Trilobit, Cena Františka 
Filipovského) jako scenáristka se podílela na dokumentárním cyklu Ztracená duše národa. Na 
svém kontě má několik minutových her (napsaných pro Český rozhlas).  
 
V roce 2014 získala francouzské státní vyznamenání Ordre des Arts et des Lettres – Chevalier 
(Řád umění a literatury – hodnost Rytíř). Hlásí se k filmům polské scenáristky a režisérky 
Malgorzaty Szumowské a novozélandské autorky Jane Campionové. Při práci na první verzi 
své látky podle vlastních slov nechce pracovat s dramaturgem. Podle mého soudu by však 
se zkušeným dramaturgem či scenáristou měla začít spolupracovat co nejdřív. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Příběhy se silným etickým nábojem, který látka Zuzany Kopečkové nepochybně má, jsou 
užitečné v každé době, nota bene v té dnešní. Tvoří totiž alternativu bezduchým dráždidlům, 
kterými jsou zaplaveny naše multiplexy i soukromé televizní kanály. Vyprávění, jež se 
soustřeďují na neviditelné konflikty hodnot a lidských postojů, však nemusejí automaticky 
znamenat díla kvalitní a originální. 
 
Autorka má díky své dlouholeté práci v ČT velké zkušenosti s nekomerční kinematografií 
(především s tou francouzskou) a syžet M. a její příběh z nich evidentně čerpá. Při 
systematické práci na scénáři, odstranění slabin a nalezení kvalitního režiséra (Bohdan 
Sláma???) by mohl vzniknout cenný příspěvek do mozaiky naší současné kinematografie. 
V takovém případě si umím představit i eventuální účast filmu na některém z mezinárodních 
festivalů. 

 
 

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

znaků) 

Žádost je standardně připravená, záměr je seriózně zdůvodněný, finanční požadavky 
(150.000,-- Kč) jsou přiměřené. V explikaci autorka přiznává bytostně osobní motivaci své 
látky. „Chci vyprávět o tom, že se má člověk držet sám sebe, své podstaty a konfrontovat se 
nikoliv s okolím, ale se sebou. A když neví jak dál, je dobré vrátit se sám k sobě,“ upřesňuje 
Zuzana Kopečková. Navzdory vágnosti tohoto vyjádření synopse a treatment naznačují 
autorčinu upřímnou snahu o reflexi údělu současných žen. Což je téma potřebné i 
nadčasově platné.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu M. a její příběh 

Evidenční číslo projektu 3233/2019 

Název žadatele Zuzana Kopečková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 21. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět pojednává o vnitřních problémech ženské hrdinky M., která díky nejrůznějším okolnostem ztrácí 

„samu sebe“. Autorka vychází z příběhu Maryši bratří Mrštíků (jež je i ve scénáři přítomná), jenž – v souladu 

s jejím starším námětem – zasazuje do současné doby, aktualizuje jej a rozvíjí mnoha směry. 

V retrospektivně vyprávěném příběhu se odvíjí jedno zklamání M. za druhým a postupně se hromadí její 

frustrace. Příběh je přes bohaté vyprávění doveden do okamžiku, kdy si hrdinka uvědomí všechny životní 

krize a pochopí, že hlavní sílu musí najít sama v sobě, nikoli ve svém okolí.  

Příběh je hodně soustředěn na hlavní postavu a její prožitky, nepokouší se o vícevrstevnatou výpověď, o 

zobecnění, přesahy k současným otázkám, ani o jakoukoli problematizaci. Přímé a jasné vyprávění, které 

autorka nezamýšlí ani nikterak výrazně stylově ztvárnit, je tak ve výsledku a přes mnoho odboček v ději 

jednoduché, nikterak originální, jednostranné a stereotypně podávané. Jednotlivé scény směřují 

k očekávatelným vyústěním (narůstající zklamání), stejně jako se očekávatelně chovají postavy (chybují, 

selhávají, ubližují).  

Nemyslím, že v této podobě je námět promyšlen natolik, aby byl podpořen na cestě k první verzi scénáře. 

Není přesvědčivý ani styl, kterým je námět psán, ani uvažování o celkové realizaci. 

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) 

Hlavní myšlenka námětu celovečerního hraného snímku není originální a nikterak neobvyklá. Jedná se o 

psychologické drama soustředěné na prožitky hlavní ženské hrdinky, kterou její okolí neustále zklamává a 

dovádí ji do stavu vnitřní krize. Děj trpí nadbytečně mnoha odbočkami, je přetížen; postavy jednají sice 

v souladu s hlavní logikou příběhu, nicméně o to jsou plošší a stereotypně podávané.  

Pro žadatelku se jedná evidentně o osobní téma, ke kterému se i opakovaně vrací – tato verze je 

rozpracováním námětu z roku 2011. Stejně tak je zřejmý silný vztah autorky k inspiračnímu zdroji, tedy 

k divadelní hře Maryša. Možná tím spíše chybí autorce od dané látky odstup, potřebný k tomu, aby 

jednotlivé motivy více problematizovala, sledovala je v širším kontextu a zohledňovala obecnější otázky.  

Autorka hodlá využívat flashbacky, jedná se však o jediný výraznější narativní prvek. Styl chce zvolit 

jednoduchý, stejně jako dialogy. Prohlašuje, že nechce ani moralizovat, ani volit sofistikované prostředky. 

Není nutné vždy využívat složité formální prostředky, přesto se zdá, že takto pojímaný film bude 

jednoduchý až příliš.  

 

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

Jelikož se jedná o žádost na vypracování první verze scénáře, nelze posuzovat tým, pouze autorku 

předkládané žádosti. Bod se do značné míry překrývá s bodem 4, v němž je vyjádření k praxi autorky. 

 

 

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

Předkládaný námět nese prvky, jež jsou v historii kinematografie poměrně časté. Autorka se sama odvolává 

na styl zahraničních filmových režisérek (Malgorzaty Szumowské či Jane Campionové). V této verzi však 

námět neslibuje, že by se jim přiblížil nebo že by výrazně obohatil evropský či domácí film. Nechci 

zpochybňovat, že téma problémů ženy v současném světě je nadbytečné, avšak takto rozepsaná synopse se 
nepřibližuje k obecnějším otázkám ani se nepokouší o komplikovanější nahlížení věcí. Blíží se nejvíce artové 
produkci, avšak zpracování je natolik očekávatelné, že by mohl přilákat spíše diváky „neartových“ filmů – 
dohází tedy k rozporu v diváckých očekáváních a možné distribuční praxi. 

 
 

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

znaků) 

Žadatelka se pohybuje již mnoho let okolo filmu – věnuje se dramaturgii (v oblasti akvizice), píše články o 

filmu a odborné posudky, účastní se různých porot a byla členkou rady státního fondu kinematografe. Nelze 

však říci, že mý zkušenosti s takovýmito typy projektů – je sice autorkou několika scénářů, ty však byly 

většinou nerealizované. Věřím, že scénář bude dokončen, není však zaručena jeho kvalita.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Budoucnost 

Evidenční číslo projektu 3234/2019 

Název žadatele Vít Poláček 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 4. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Poklidné společenství řádových sester – bosých karmelitánek –, žije ve zdánlivě nehnutém bezčasí kláštera. 

Každý záchvěv tu může připomínat vzedmutou vlnu. Nenávistné kázání o proměnách světa mimo zdi 

kláštera, zhoršení zdravotního stavu jedné ze sester i tolik očekávaný příchod nové adeptky na noviciát. 

Námět spojuje vystižení v podstatě hermeticky uzavřeného prostředí a v rutině ukrytých postav se 

symbolickou reflexí bytí v nejistotě, rozechvělém očekávání změny a zhroucení světa kolem.  

 

I když je teoreticky tento půdorys působivý, právě uzavřenost Karmelu, jeho odpoutanost od reality, výrazně 

zmenšuje potenciál reflexe napjatého stavu současného světa. Předkládaný projekt směřuje k apartní 

umělecké uzavřenosti, jakési vlastní malé „klauzuře“. Předkládá sice velká témata, ale ani z treatmentu, ani 

ze dvou obrazů není příliš patrné, jak je v omezeném fikčním světě chce rozehrát a prohloubit nad rámec 

poněkud ploše působících situací a konfliktů.  

 

Z předložených charakterových popisů a dějové struktury nespatřuji v námětu ani obzvláštní potenciál pro 

kontemplativní drama o životě za tlustými zdmi tradic a konzervovaných doktrín.  

 

 

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) 

Své drama postavené na pocitu existenční nejistoty a obav z budoucnosti zasazuje autor do téměř 

hermeticky uzavřené komunity karmelitánského kláštera, do nějž ozvěny okolního světa doléhají jen 

velmi vzdáleně, často pokřiveně. Společenství sester žije v bezčasí, které rytmizuje především napjaté 

očekávání příchodu možné novicky a rozrušují neustále obavy z toho, co bude, uvnitř i vně. Poláček 

tento svébytný svět za zdí chce použít i jako symbolickou ozvučnou plochu tématu uzavírání se před 

jiným a strachu z proměny světa.  

Problém je v tom, že prostředí Karmelu je natolik výlučné, izolované a do sebe uzavřené, že prostor pro 

reflexi je alespoň z mého pohledu mnohem menší, než je zamýšleno. Námět vyznívá spíše jako apartní 

umělecká izolace, kde se živé problémy současné Evropy a ustrašené české společnosti dají redukovat 

do nenávistného kázání a „vaření kebabu“. Podobný pocit neživotnosti na mě dýchá i z předložených 

obrazů, které jsou z části velmi popisné (vysvětlují pravidla přijetí nové členky). Pro diváka je jistě 

prostředí kláštera velmi exotické, ale námět působí paradoxně stejně uzavřeně a bojácně jako samotný 

Karmel.  

Je možné, že je v něm skrytý prostor pro hlubokou kontemplativnost, ovšem z předložených dokumentů 

vyplývají spíše až příliš očividné myšlenkové pochody, jen povrchně prokreslené charaktery a prosté 

pointy, které by logicky učinil každý citlivější pozorovatel zvnějšku.  

 

 

 

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

Žadatel má bohatou praxi jako dramaturg, jako scenárista se podílel např. na debutu Tomasze Mielnika 

Cesta do Říma, filmu podobně výlučném svým laděním jako předkládaný námět.   

 

 

 

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

Téma úzkosti a žárlivého, sebezáchovného střežení tradičních hodnot je podstatné z hlediska české i 

evropské kinematografie. 
 
 
 

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

znaků) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Budoucnost 

Evidenční číslo projektu 3234/2019 

Název žadatele Vít Poláček 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 24.9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je literární příprava scénáře hraného celovečerního filmu Budoucnost, jehož 

autorem je absolvent scenáristiky a dramaturgie na FAMU Vít Poláček. 

 
Příběh se odehrává v současnosti v malé komunitě pěti stárnoucích řádových sester bosých karmelitánek, 
které žijí ve velké budově barokního kláštera. Jednoho dne se v jejich uzavřeném světě objeví třicetiletá 
Diana, která se po roční aspiraci rozhodne vstoupit do postulátu. Přítomnost mladé moderní ženy dosavadní 
zaběhnutý přísný řád klášterního života však naruší…  

 

K pozitivům projektu patří neotřelé téma, o které se autor/žadatel zjevně intenzivně zajímá, propracované 

charaktery postav povahově rozdílných řádových sester a také snaha detailně nahlédnout do každodenního 

života uzavřeného duchovního společenství.  

 

Nejde přitom jen o zdánlivě „nedramatický“ duchovní příběh mladé neukotvené ženy, která hledá, ale stále 

nenachází místo ve svém životě, i přestože opouští svoji rodinu i dosavadní životní způsob. Projekt má jisté 

obecnější přesahy vypovídající o dnešním světě – karmelitánky v moderním světě pociťují úzkost ze všeho 

neznámého a strach z budoucnosti. Autor scénáře při rozvíjení příběhu pracuje s tzv. mentalitou obležené 

pevnosti. 

 

Projekt se zdá být k vývoji připraven a dá se předpokládat, že ho žadatel bude schopen do zamýšlené 

podoby dopracovat. Udělení podpory 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) 

Prvotním impulsem ke vzniku tohoto projektu byla známá divadelní hra Dialogy karmelitek. Napsal ji 

katolicky orientovaný francouzský spisovatel Georges Bernanos na základě krvavých událostí z roku 1794, 

kdy bylo během Velké francouzské revoluce popraveno šestnáct sester karmelitek. Připravovaný scénář 

není adaptací této hry, ta však Víta Poláčka přivedla k zamyšlení, jak by podobné dialogy sester karmelitek 

asi vypadaly v současné době, kdy se ultrakatolické kruhy cítí být ohroženy proměnami moderního světa. 

 

Námět připravovaného scénáře působí vcelku originálně, jeho děj je srozumitelný a soudržný a charaktery 

postav adekvátně zapadají jak do samotného příběhu, tak do celkového pojetí. Hlavní postava Diany se zdá 

být vcelku životnou figurou s postupně rozkrývanou minulostí. Svoji historii mají také další postavy řádových 

sester, které – s výjimkou sedmdesátileté umírající matky představené – patří do generace žen, jež do řádu 

vstupovaly ve dvaceti letech krátce po listopadové revoluci. Každá z nich zastupuje jiný myšlenkový proud, 

které se dnes v církevních kruzích objevují.  

 

Zdá se, že předkládaný projekt by mohl být kulturně náročným kinematografickým dílem, o čemž svědčí 

atypický námět (prakticky celý příběh se odehrává v uzavřeném prostoru kláštera), daný žánr (duchovní 

film) i zamýšlené minimalistické pojetí (autor chce příběh rozvíjet pomocí drobných detailů a variací týchž 

situací). Z tohoto pohledu projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy. 

  

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

Žadatel v osobě Víta Poláčka v roce 2013 absolvoval studium scenáristiky a dramaturgie na FAMU v Praze. 
Natočil tři krátké filmy, z nichž ten druhý, patnáctiminutový snímek Stvoření světa z roku 2011, se zúčastnil 
různých zahraničních festivalů. Jako spoluscenárista se Poláček podílel na atypické komediální road movie 
Cesta do Říma, která si vtipně pohrávala s různými duchovními, církevními i filozofickými mýty. 
  

Poláček se jako asistent režie podílel také na několika divadelních představeních, včetně dvou her režiséra 

Davida Jařaba, které vnikly na začátku tohoto desetiletí ve slavné éře Divadla Komedie (Touhy a výčitky, 

Srdce temnoty). Připravovaný scénář k filmu Budoucnost by Vít Poláček chtěl sám režírovat. Z autorské 

explikace i z treatmentu vyplývá, že se o danou tématiku zajímá, své znalosti plánuje dál rozšířit studiem 

mystických spisů Karmelu. Během psaní chce oslovit i současné nebo bývalé řádové sestry. 

 

V jednání je spolupráce s dramaturgem Luborem Dohnalem, případně by autor chtěl pracoval s Kristinou 

Májovou. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Komorní spirituální film, který je atypický svým námětem, je v kontextu tuzemské kinematografie poměrně 

ojedinělý („klášterní“ tématika je spjata spíše s historickými filmy). Látka má svým tématem i zpracováním 

zahraniční potenciál, především pro mezinárodní festivaly a přehlídky s duchovní tématikou.  

 

Projekt se nedotýká jen otázky víry v současném „bezbožném“ světě, ale i řady aktuálních témat, včetně 

výzev, kterým musí na přísně konzervativních tradicích vybudovaná církev čelit v současném měnícím se 

světě (multikulturalismus, migrace, globální oteplování, proměny genderových rolí atd.). A to jsou témata 

celoevropská. 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné, srozumitelné a pečlivě zpracované. Neobsahují žádné rozpory 

ani protichůdné informace, takže umožňují žádost správně posoudit. 

 

Z dosavadní činnosti žadatele, kterým je scenárista a potenciální režisér tohoto projektu Vít Poláček (viz 

bod č. 2), lze předpokládat, že v této fázi vývoje je žadatel schopen projekt realizovat, tj. scénář dopsat do 

finální podoby.  

 

Výše požadovaného grantu je 150 000 Kč, což činí 90 % rozpočtu v této fázi vývoje. Tato částka zahrnuje 

honorář pro autora scénáře i pro předpokládaného dramaturga. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu PSI MAJÍ HLAD 

Evidenční číslo projektu 3235/2019 

Název žadatele Adam Sedlák 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Antonín Kopřiva 

Datum vyhotovení 30.09.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„PSI MAJÍ HLAD“ - PŘEDKLADATEL:  ADAM SEDLÁK, AUTOR  (výzva č. 2019-1-4-15) 
Dlouho jsem přemýšlel, jak přistoupit k projektu s tématem „psí množírny“, jakkoliv je toto téma u nás myslím 
filmařsky nezpracované, pominu-li občasné reportáže ve zpravodajství na televizních obrazovkách. Pozorně jsem 
si pročetl všechny přílohy žádosti k projektu: synopsi, treatment, charakteristiky postav i autorskou explikaci. 
Příběh veterináře Petra podílejícího se na nelegálním obchodu se štěňaty z množírny, který se zapletl pod tlakem 
dluhů s bezskurpulózní dvojicí Rouska a jeho Marcely, majitelů „psího byznysu“, po té, co Petra opustila partnerka 
Nikola s jeho dcerami, které miluje, aby kvůli narůstajícímu finančnímu tlaku zabředl až na samé dno nechutných 
praktik a po té nalezl cestu zpět k lidství citovým vzplanutím k belgické aktivistce Charlotte, je osa sama o sobě 
předpokládající dramatický vývoj plný zvratů. A také že ano. Ovšem tak trochu pravou rukou do levé kapsy, kdy 
všechny situace vývoje hlavní postavy (Petra) jsou jaksi až příliš naplánované, očekávatelné, spekulativní, ex post 
psychologicky domotivováné retrospektivami z rozpadu rodiny, v již tak retrospektivním příběhu, rámovaném 
úvodní a závěrečnou scénou z množírny, kdy psi požírají její majitelku Marcelu. Závěrem je pak jako katarze 
přilepen „epilog“ Petra propuštěného z vazby v bytě se zachráněnými štěňaty. Ostatní postavy příběhu jsou už jen 
„statisté“ bez vývoje, přistrčení do cesty hlavnímu hrdinovi dle potřeby a jak do situace vstoupí, tak z ní odejdou. 
Co mě ale nejvíce odrazuje, je nelíčená až okázalá brutalita už v popisu scén při zacházení se zvířaty při krádežích, 
v množírně, na veterinární stanici, prostě všude. Asi jsem slabá povaha, protože jsem musel četbu podkladů i práci 
na analýze několikrát přerušit pro nevolnost. Představa, co vše by se muselo dít se zvířaty, aby realizace scén byla 
věrohodná a přesvědčivá,  nechci ani domyslet a rozhodně to nebude na plátně přitažlivá podívaná. Naturalismus 
se nevyhýbá ani scénám sebeukájení protagonisty Petra na internetu a sexu se Charlotte po Skype. Suma sumárum 
tohle vše mě vede k přesvědčení, že takový film nemá z etických důvodů vzniknout, jakkoliv jde o palčivé téma.  
 
Autor a předkladatel Adam Sedlák se ve své explikaci vyjadřuje k projektu velmi sebevědomě. Jsem však toho 
názoru, že se mu film nemůže podařit dobře zrealizovat a když ano, tak jej nebude nikdo chtít vidět, popřípadě 
uteče z kina… Tvůrčí tým: kromě autora Adama Sedláka (námět, scénář, režie), není uveden, pouze zmínka, že 
dramaturgem by mohl být bzesporu talentovaný producent Tomáš Hrubý. Producent je zatím anonymní. Projekt 
a budoucí filmové dílo si klade ambice, že se jedná o tzv. kulturně náročné dílo. Obávám se, že tomu tak není a ani 
nebude, že divácká obec CS 18+ bude sporá. Téma považuji za brutální a nezpracovatelné v realizaci.  
POZITIVA: 

- původní autorské dílo českého hraného celovečerního filmu v žánru drama 
- dosud umělecky nezpracované téma psích množíren a nelegálního obchodu se zvířaty 
- předpokládaný koprodukční potenciál ČR, SK, FRA, BE 

Negativa:  
- diváckost zpracováním a žánrově omezená výhradně na plnoleté publikum (brutalita) 
- absence účasti na workshopech a koprodukčních trzích 
- nespecifikovaná technika a technologie snímání 

Závěr: Z ETICKÝCH DŮVODŮ PROJEKT 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) 

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 je autorem deklarován jako celovečerní hraný filmu v žánru dramatu na téma „psí množírny, které jsou 
celoevropským problémem“, domnívá se, že v tom tkví „velký potenciál přesáhnout s filmem naše hranice jak v 
distribuci, tak na festivalech“ a je přesvědčen, že se jedná o tzv. kulturně náročné dílo. Jsem naopak toh názoru, 
že se jedná o mimořádně kruté, brutální uchopení tématu až za hranicí etiky aniž by bylo podpořeno dostatečně 
vykreslenou dramatickou stavbou a vývojem postav zejména u protihráčů hlavní postavy. Dá se předpokládat 
vznik filmu pro „masochistický“ segment dospělého publika milujícího pohled na utrpení a rozhodně nevhodného 
pro neplnoleté. Proto ani neočekávám valný přesah jak v kinodistribuci, tak na festivalech. 
 

a. ústřední myšlenkou je týrání psů v nelegálních chovech vč. kanibalizovaní uhynulými jedinci a pašování 
b. příběh filmu je vystavěný na krutosti a brutalitě zacházení podřízeného jedinému – nelegálnímu zisku  
c. charaktery krom hlavní postavy veterináře Petra neprocházejí vnitřním vývojem, pouze vstupují do děje 

podle potřeb z vůle autora do očekávatelného sledu situací a tak jej i opouštějí vyjma sežrané majitelky 
d. projekt je scenáristicky veden k akcentu nechutného naturalismu, než k etickému nadhledu poselství 
e. autorský příběh je vyprávěn realistickými vyjadřovacími prostředky bez náznaku stylizace děje i obrazu 
f. vizuální pojetí filmu není naznačeno a je bez bližší technické specifikace 
g. literární zpracování je uchopené především na efekt odstrašující podívané, k vývoji dramatu a postav viz 

výše, a katarze hrdiny po „zproštění obvinění“? Je na divákovi…    
 

Technologický způsob snímání filmu ani formát nejsou specifikovány, grip, reál či stavby a jejich rozsah (jsou 
determinovány prostředím) a promítají se do realizační náročnosti díla, potažmo rozpočtu. 
 

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

 

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

 
KREDIT TVŮRCŮ – ZDROJ: CV, ČSFD, ČT, OSOBNOSTI.CZ, WIKIPEDIE, IDF.CZ, LIDOVKY.CZ  
 
Adam Sedlák – autor námětu, scénáře, režie: 
 
Adam Sedlák (*28.6.1989), vystudoval Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Natočil několik 
krátkometrážních filmů, absolventský snímek L.H. (2013) byl nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský 
film. V roce 2015 obdržel první místo Filmové nadace za nejlepší nerealizovaný scénář roku k filmu Domestik, 
který byl dotočen v r. 2018, ale přes nominace a ocenění byl přijat s rozporuplnými ohlasy. Za mini-sérii Semestr 
byl nominován na Cenu české filmové kritiky v kategoriích objev roku a počin mimo kino. 
 
Filmografie viz CV a: https://www.csfd.cz/tvurce/78313-adam-sedlak/, https://www.fdb.cz/lidi-filmografie-
profesni/439853-adam-sedlak.html,  
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Tomáš Hrubý – dramaturg: 
 
Tomáš Hrubý (*1986, Praha) je mladý nezávislý producent, vystudoval produkci na FAMU. Jako producent se 
podílel na krátkém snímku Pandy (režie M. Vizár), který získal prestižní ocenění na festivale v Cannes v kategorii 
studentských filmů Cinéfondation. V roce 2013 produkoval minisérií pro HBO Hořící keř, kterou režírovala 
Agnieszka Holland. Hořící keř se stal nejoceňovanějším českým filmem (11 Českých lvů, 6 sošek České filmové 
kritiky) za loňský rok. Ve třetím ročníku na FAMU při organizování školního festivalu Famu festu si poprvé 
vyzkoušel spolupráci s Pavlou Kubečkovou, se kterou následně založil produkční firmu nutprodukce. Jeho cílem 
je hledat a nacházet nové přístupy k filmové a televizní tvorbě. Zajímají ho inovativní a osobité projekty, které 
mají šanci vycestovat za naše hranice. Soubor dokumentárních esejů Gottland je jeho magisterským projektem, 
který začal připravovat už před pěti lety. V současné době pracuje na kriminálním seriálu ve spolupráci s HBO  
a dokončuje svá studia na FAMU. Posledními jeho počiny jsou filmy Přes kosti mrtvých (2017) Agnieszky Holland 
a dokument Nic jako dřív (2018) Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské.  
 
Filmografie na:  https://www.csfd.cz/tvurce/107302-tomas-hruby/oceneni/ a          
                         https://www.filmovyprehled.cz/cs/person/54747/tomas-hruby 
 
Kredit producenta je relativně vysoký, autora již méně. Deklarativně se jedná o již dříve spolupracující dvojici. 
Soulad s tématem sice považuji za více než přiměřený, ale s podporou SFK bohužel nesouhlasím s výhradami  
z etických důvodů zpracovávaného tématu a jeho potencionálního vyznění na plátně. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? NE.  
- Jde o naturalistické zpracování tématu z  prostředí psích množíren s akcentem na brutalitu  

Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? PROBLÉM JE NADNÁRODNÍ 
- Téma nelegálního obchodování se zvířaty na úrovni mafií je palčivé   

Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? SPÍŠ NE. 
- Uchopení tématu a stavba příběhu nepřinášejí eticky přínosný pohled na výše uvedenou problematiku 

a pseudo detektivní drama má kýčovitou katarzi nebo spíš žádnou.  

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

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? SROZUMITENÉ, ALE NEÚPLNÉ. 
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 PŘI VÝVOJI. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? ANO, PRO VÝVOJ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? PRAVDĚPODOBNĚ 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 přílohách žádosti chybí explikace: režijní, 
dramaturgická i producentská. Chybí plánovaná účast na workshopech a koprodukčních trzích, je zmíněna jen 
představa o spolupráci s blíže neurčenými koprodukcenty SK, FRA, BE. Součástí příloh je Čestné prohlášení autora 
ze dne 10.8.2019. Distributoři budoucího díla nejsou specifikováni. Rozpočet pro fázi vývoje se zaměřuje 
výhradně na literární přípravu v položkách scénář, dramaturgie, překlady a odborní poradci,  ale bez lokací, 
výroby trailleru, bez poplatků za účast na workshopech, bez právních, ekonomických a účetních služeb. 
 
Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově. Režijní náklady do výše 7 % jsou vyčísleny ve výši 0 Kč, tj. 
0%. K  položkám rozpočtu a jejich nákladovosti mám výhradu k přemrštěnému nároku na financování z veřejných 
zdrojů ve výši 76,92% (viz níže) s výhradou, že za stávajícího stavu projekt nelze považovat za „kulturně náročné 
dílo“. Uvedené položky rozpočtu se pohybují v průměru obvyklých cen co se týče honorářů na dramaturga, 
odborné poradce a překlady, ostatní náklady na literární přípravu (vytvoření scénáře) je mírně nad průměrem 
obvyklých cen, jiné náklady nejsou uvažovány, chybí. 
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Profinancování vývoje v ceně 195 000 Kč je bez udělení dotace SFK zajištěno zatím jen z 23,08%, tj. 45 000 Kč  
ze soukromých zdrojů (15 000 Kč finanční vklad producenta, 30 000 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 
0 Kč jiné finanční plnění), dalších 76,92%, tj. 150 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (150 000 Kč požadovaná dotace 
SFK). Z celkem potřebné částky 195 000Kč na vývoj projektu činí dotace SFK 76,92%, celkové procento veřejné 
podpory rovněž 76,92%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou specifikovány, v žádosti  není uvedena ani celková 
cena „vývoj + výroba“ Jen cena za vývoj 195 000 Kč. Rozpočet nákladů na celkovou výrobu přílohy žádosti 
neobsahují. Vícezdrojové financování (koprodukční partneři) není uvedeno, naznačena je případná koprodukce 
SK, FRA a BE bez bližší specifikace a bude odvislé od dalších jednání. 
 
Z předložených podkladů námětu, rozpočtu a explikací ve fázi literární přípravy a vývoje díla, v níž  
se projekt nachází, vyplývá, že: 
- se jedná o český filmový projekt celovečerního hraného filmu, konkrétní stopáž neuvedena 
- jedná se o autorský projekt scenárisy a režiséra v žánru kriminální drama 
- spůsob realizace ani technologie nejsou uvedeny 
Harmonogram prací je neúplný: 
zajištění autorských práv: Smlouva o vytvoření díla a udělení opce ze dne 10.8.2019 
 
Vývoj: 14.08.2019 - 24.10.2020 

- přípravné práce: 01.07. - 12.08.2019 
- literární příprava (aktuálně běží), zahájení 13.08.2019 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: 14.08.2019 - 20.06.2020 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez spocifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 24.10.2020 (pouze vývoj) 
- premiéra: nestanoveno 

 
Uvedená data, považuji za skoupá, věcně však realizovatelná. Pravděpodobnost uskutečnění projektu vnímám 
jako realizačně velmi obtížnou a těžko předvídatelným výsledkem vč. etického vyznění filmového díla. Bude-li 
projekt podpořen, dočkáme se snad podrobnějších údajů k jednotlivým fázím realizace. 
 
Potenciál díla: „Psi mají hlad“ je až detektivně laděné kriminální drama na téma nelegálního obchodu se zvřaty 
neutěšeně trpícími v „psích množírnách“. Na jednu stranu jde o aktuální a dosud nezpracovné téma, na druhou 
stranu je svým způsobem scenáristického zpracování akcentujícím brutalitu v obraze i ději spíš „zabijákem“ 
tématu. Ve výsledném dopadu nelze z etických důvodů očekávat příznivý divácký ohlas ani očekávaný nadnárodní 
přesah. Příběh je určen výhradně pro diváka CS 18+. Z etických důvodů nedoporučuji. 

 
 V Praze, 30.09.2019, Antonín Kopřiva v.r. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Psi mají hlad 

Evidenční číslo projektu 3235/2019 

Název žadatele Adam Sedlák 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 16.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Autor zvolil velmi aktuální, originální a zatím nezpracované téma: problém nelegálních psích množíren, 

v jejichž počtu Češi v Evropě nechvalně vedou. Projekt má značný společenský význam a silnou 

metaforickou rovinu: podobně zneužívané jsou často nejen zvířata, ale v jiné formě třeba také děti 

nebo ženy. Výsledný film může být navíc divácky velmi atraktivní, k čemu přispívá i neobvykle zvolený 

žánr – thriller. Díky silnému tématu a netradičnímu zpracování se jedná o osobitý až výjimečný projekt. 

Autorovi se povedlo vytvořit komplexní dramatickou postavu v osobě hlavního hrdiny, zkorumpovaného 

veterináře, který není jednoznačným „lidským monstrem“, ale člověkem s hlubokým vnitřním 

konfliktem, bojujícím zároveň se svými osobními běsy. Díky tomu získává scénář i existenciální náboj a 

vymyká se z průměru české tvorby. Už ze samotného příběhu, který se odehrává mezi ČR a Belgií je 

zřejmý mezinárodní přesah projektu. Svým moderním přístupem, způsobem vyprávění a osobitým 

stylem může vnést do české i evropské kinematografie nejen tematickou, ale i formální inovaci. Adam 

Sedlák je slibným autorským režisérem nastupující generace. Jeho debut Domestik (2018) byl uveden 

na víc než dvaceti mezinárodních festivalech. Díky jeho úspěchu na evropské scéně existuje reálná 

šance, že se povede projekt realizovat v zamýšlené mezinárodní koprodukci. Rozpočet obsahuje vedle 

honoráře pro autora 3 další položky: honorář pro konzultanty, kteří jsou v tomto případě potřební, pro 

dramaturga (v první fázi Tomáš Hrubý), a náklady na překlady a kopírování. I vzhledem k předešlým 

zkušenostem žadatele lze očekávat, že projekt bude úspěšně realizován.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

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) 

 

Podobně jako ve svém předešlém autorském snímku Domestik si autor (scenárista a režisér v jedné osobě) 

opět zvolil velmi aktuální, originální a zatím nezpracované téma. Tentokrát se jedná o problém nelegálních 

psích množíren, v jejichž počtu Češi v Evropě nechvalně vedou, a o odkrytí systému, díky kterému se 

někteří jedinci nemilosrdně obohacují na zneužívání bezbranných zvířat. Projekt má tím pádem značný 

společenský význam a silnou metaforickou rovinu: podobně zneužívané jsou často nejen zvířata, ale v jiné 

formě třeba také děti nebo ženy. Projekt je navíc divácky velmi atraktivní. Češi jsou národ pejskařů, 

k atraktivitě přispívá ale také neobvykle zvolený žánr – thriller. Díky silnému tématu a netradičnímu 

zpracování se jedná o osobitý projekt, který je velmi specifický, moderní, evropský a originální tématem i 

přístupem. Na projektu je cenné, že se autorovi povedlo vytvořit silnou a komplexní dramatickou postavu 

v osobě hlavního hrdiny, zkorumpovaného veterináře, který není jednoznačným „lidským monstrem“, 

napomáhajícím zločincům, ale člověkem s hlubokým vnitřním konfliktem, bojujícím zároveň se svými 

osobními běsy. Autor se nebojí ukázat jeho temnou stránku, ale daří se mu věrohodně popsat i jeho vnitřní 

dramatický vývoj. Díky tomu získává projekt i silný existenciální náboj a vymyká se z průměru české tvorby.  

 

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

 

Adam Sedlák (1989), absolvent Filmové Akademie Miroslava Ondříčka v Písku, je velice slibným 
autorským režisérem nastupující generace. Jeho debut Domestik (2018) byl uveden v hlavní soutěži 
na MFF Karlovy Vary a posléze na víc než 20 dalších mezinárodních festivalech. Byl nominován na 
čtyři z Cen české filmové kritiky a na dva z Českých Lvů (proměnil nominaci za zvuk). Dále byl film 
dvakrát oceněn na festivalu ve španělském Sitges (Best New Director a zvláštní uznání poroty) a na 
Finále Plzeň získal hlavní cenu za nejlepší český film roku. Je zřejmé, že autor / režisér chce navázat 
na tento úspěch a téma dalšího filmu si pečlivě vybíral. Jeho jméno (v kombinaci s předloženým 
projektem) je zárukou, že vznikne osobité a výjimečné dílo. Díky úspěchu Domestiku na evropské 
scéně existuje také reálná šance, že se povede film realizovat v mezinárodní koprodukci. Autor chce 
v první fází spolupracovat s dramaturgem Tomášem Hrubým, který je producentem společnosti Nut 
Produkce.  

 

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

 

Už ze samotného příběhu, který se odehrává mezi ČR a Belgií (mohla by to být ale i jiná 

západoevropská země) je zřejmý mezinárodní přesah projektu. Přináší originální a velmi aktuální 

téma, které není zatím zpracována ani v naší, ani v evropské kinematografii, a uchopuje ho 

neobvyklým způsobem (žánr thrilleru). Svým moderním přístupem, způsobem vyprávění a osobitým 

stylem může vnést do české i evropské kinematografie nejen tematickou, ale i formální inovaci.  

 

 

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

znaků) 
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Harmonogram je adekvátní, rozpočet je 195 000 Kč. Vedle obvyklého honoráře pro autora 150 000 Kč 

obsahuje i 3 další položky, 10 000 Kč pro konzultanty, kteří jsou potřební, 15 000 Kč pro dramaturga – 

v první fázi jim má být Tomáš Hrubý. Žadatel ale uvažuje perspektivně i nad angažováním 

zahraničního dramaturga, na toho by ale tento honorář nestačil. 20 000 Kč je určeno na překlady a 

kopírování. I vzhledem k předešlým zkušenostem žadatele lze očekávat, že projekt bude úspěšně 

realizován. Žadatelův vklad činí 45 000 Kč, z toho je 30 000 Kč věcný vklad, což je v případě psaní 

scénáře poněkud nestandardní.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dvě slova jako klíč 

Evidenční číslo projektu 3236/2019 

Název žadatele Holiday Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 
nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 27.9. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu  
Příběh je tvořen na první pohled nesouvisejícími, ale metafyzicky propojenými osudy lidí na 
různých místech planety, od Polska po Indonésii. Hlavní postavou je padesátník Tomáš se 
svým hledáním vztahu k mrtvicí paralyzovanému otci a k Anně, která se vzpamatovává ze 
životní tragédie. Postmoderní charakteristiku dodává příběhu postava Tomášova přítele (alter 
ego jednoho ze scenáristů), který píše nový román – postavy filmu jsou přitom hlavní 
hrdinové literárního příběhu, který jedna z filmových postav, Tomášův přítel, píše. Příběh je 
disperzně rozesetý v různých lokalitách zeměkoule, různé roviny příběhu mají své specifická 
místa.  
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Projekt realizují špičkoví tvůrci, kteří spolu již jeden úspěšný filmový projekt dokončili. Projekt 
vzniká na základě knižní předlohy, jejímž autorem je jeden z nejčtenějších a současně kritikou 
dobře přijímaných současných českých spisovatelů; ten je také jedním ze scenáristů. Druhým 
scenáristou je velice zkušený autor scénářů a režisér, dramaturgem je legenda svého oboru. 
Projekt je nadstandardně připraven, kromě tvorby scénáře je naplánován i dramaturg, 
režisér, kameraman a autor hudby. Knižní předloha představuje atraktivní i existenciálně se 
tázající látku, která přitáhne diváky.  
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Stinnou stránkou projektu je relativní finanční náročnost, která je ve fázi literární přípravy 
scénáře daná cenou licence a účastí dvou scenáristů. Výše požadované podpory je však 
standardní, zbytek finančních prostředků zajišťuje producent sám. Zvýšené náklady se – 
vzhledem k několika nákladným zahraničním lokacím – budou týkat i dalších fází výroby. 
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Žadatel přitom plánuje v ČR utratit méně než 50 % podpory, protože projekt aspiruje na 
definici „komplexní dílo“.  
 

4. Konečné hodnocení 
 Doporučuji, aby byl projekt podpořen z prostředků SFK.  

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Umělecká kvalita projektu plyne do značné míry z kvality knižní předlohy Dvě slova jako klíč 
Josefa Formánka, která (stejně jako Treatment a rozepsané obrazy) zaručuje, že imaginace i 
styl vyprávění příběhu budou originální a nezaměnitelné. Příběh se tvořen fragmenty osudů 
rozesetých po celém světě a vyzařuje z něj pocit planetárního občanství. Spoje, které vytváří, 
vyvolávají pochybnosti, zda vůbec existují lidé či místa, která jsou cizí, vzdálená. Kompozice 
tvořená mnoha časovým a prostorovými skoky je velice náročná na alokaci příběhu do scén a 
střih. V Treatmentu se objevují některé příliš doslovné, prvoplánové představy o propojení 
disparátních částí příběhu: např. ruka v kněžském ornátu píše dopis v popředí panoramatu 
New Yorku a ´v další scéně dostává Anna dopis z Ameriky… Žánrově se jedná o jakýsi 
duchovní cestopis, kdy každá cesta je především cestou k sobě. Přes snahu o hluboký ponor 
(nebo právě kvůli ní) je u podobných námětů třeba hlídat riziko upadnutí do polohy 
spirituálního kýče. 

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

Spoluscenáristé Josef Formánek a Dan Svátek jsou osvědčenou autorskou dvojící, která má za 
sebou Českými lvy oceněný film Úsměvy smutných mužů. Plánovaný projekt je však výrazně 
odlišný a mnohem méně civilní než Úsměvy. Každopádně je personální zajištění nejvýraznější 
zárukou projektu, oba autoři mají za sebou i mnoho samostatných úspěchů, které je řadí na 
vrchol jejich profesí. Tvorba projektu je ujasněná i nad rámec vzniku první verze scénáře – je 
nalezen také producent, režisér, dramaturg i další filmové profese.  
 

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

Projekt je šancí na osvěžení české kinematografie z hlediska žánru a autorského stylu. Nemá 
sice vyhraněný žánr (i když zastoupení prvků dramatického cestopisu je silné), ale důležité 
je i žánr, který absentuje, tedy komedie. Fakt, že nejsou zařazené žádné prvky komiky, je 
pro českou kinematografii zahlcenou komediemi prospěšný. Na scénáři se podle explikace 
hodlá výrazně autorsky podílet autor knižní předlohy Formánek, což vyvolává očekávání 
vyšší autentičnosti postav. Formánkovy romány jsou překládané do mnoha cizích jazyků, 
což by mohlo otevřít filmu cestu i na zahraniční trh, stejně jako spoluúčast amerického 
dramaturga a předchozí projekt režiséra Svátka pro zahraniční trh. 

 

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

Žadatelem je firma Holiday Films, jejíž vysoký kredit je odvozen zejména od toho, že 
tradičně zajišťuje filmy Dana Svátka, jako Hodiny nevíš nebo Úsměvy smutných mužů. 
Žádost je připravena bezchybně, poskytuje všechny nutné podklady a údaje, nutné 
k posouzení. Treatment i rozepsané obrazy jsou připraveny s literárním vkladem, autorská 
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explikace Josefa Formánka je spíše osobní sdělení k projektu než výklad námětu. Je vysoce 
pravděpodobné, že žadatel úspěšně projekt dokončí a posune do další fáze vývoje.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dvě slova jako klíč 

Evidenční číslo projektu 3236/2019 

Název žadatele Holiday Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní 

analýzy 

Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 28.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Šestice postav, které zdánlivě nic nespojuje, přesto se jejich osudy spoluutvářejí uvnitř jednoho 

díla, čímž se nám umožňuje pojítka nejen hledat, ale i nacházet. Smysl života, hledání svých 

kořenů, identity. Prvky abstraktní, ale v podání Josefa Formánka velmi osobní a živé. 

Dvě slova jako klíč jsou intimní výpovědí jednoho jediného člověka, stejně tak ale i 

univerzální cestou k chápání nás, lidí, ve vztazích, i v čisté individualitě. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

webu). Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte 

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

hodnocení. 

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

Ne všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, 

vyberte si proto jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

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

cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt Dvě slova jako klíč mě zaujal, vlastně už svým připodobněním k filmům typu Magnolia. Spletitost 

osudů, které se navzájem mohou, ale nemusejí přímo dotknout, nejen napomáhá rytmu vyprávění, ale i – 

pakliže se scénář povede – lépe zrcadlí krásu/složitost světa a mezilidských vztahů. Na Formánkově 

látce je už v této fázi patrné, jak se ony obecné (jaksi abstraktní) pojmy stávají něčím, co pohání osobní 

rovinu každé postavy. Neutváří tak nějakou ideologicky směřovanou, ale ve výsledku mrtvou schránku, 

nýbrž síť velmi živých bytostí, kdy si ke každé můžeme najít vztah. 

 

 

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

Personální zajištění staví nejen na jménu autora scénáře, Jaroslava Formánka, ale také na úzké spolupráci 

se zkušeným dramaturgem Janem Gogolou, st. Bude také zajímavé sledovat,jakým směrem látku posune 

komunikace s americkým scenáristou Markowitzem.  

 

 

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

 

Témata, jejichž nositelem se staly jednotlivé postavy, jsou velmi univerzální, film by tak mohl uspět i za 

hranicemi. 

 
 

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

znaků) 

Rozpočet je pečlivě připravený, počítá se všemi podstatnými složkami fáze tvorby první verze scénáře, 

adekvátní jsou i výše jednotlivých položek. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zaklínadlo jedním dechem 

Evidenční číslo projektu 3237/2019 

Název žadatele Daniel Marakány 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře  pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení  25.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

 

Autor usiluje o syntézu pohádky, fantasy a rodinného filmu. Téma je aktuální a vysoce hodno zpracování: 

stres, který působí dětem rozvod rodičů. Osmiletý hrdina se s ním vyrovnává různě, některé cesty 

(náměsíčnost) ho dovedou až pobytu v nemocnici. Utíká se do říše fantasy, reálné postavy se mu proměňují 

v rytíře, skřety a draky z obvyklé výbavy třetí generace po Pánu prstenů. Zatím se jeho otec nepříjemně 

hádá s matkou, ta má milence…. až se objeví tuze inteligentní krkavec, všichni si ho postupně oblíbí, 

krkavec mluví… a všechno se k dobrému obrátí. Vše s docela pěknými vizuálními obrazy a na rovině 

přístupné dětskému divákovi. 

Dialogy v předložených dvou obrazech jsou koherentní.   

Ale: Projekt v této podobě vykazuje jistou zmatenost. Je tu mnoho dalších, nedostatečně zvládnutých  

dějových motivů, charakteristika zejména dospělých postav je popisná a plošná, kombinace rodinného 

dramatu s fantasy působí a pohádkovým dobrým koncem připomíná spíše pubertální daydreaming než 

zralou literární práci. Projektu citelně chybí pomoc dramaturga a také někoho, kdo zná český pravopis. Stálo 

by za to ho dotáhnout do utříbenější podoby a předložit k posouzení znovu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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) 

Prvním, co zarazí, je jazyk, kterým je projekt psán. Autor je Slovák a snad by bylo lépe, kdyby svou práci 

prezentoval ve své mateřštině – nebo, ještě lépe, kdyby si ji dal korigovat českým rodilým mluvčím se 

základní znalostí české gramatiky. V ambiciózním mixu více žánrových útvarů najdeme poutavá místa, 

možnost vizuálního zpracování sice ne přímo originálního, ale divácky oblíbeného. V treatmentu se 

objevuje mnoho motivů (chlapec je šikanován, najde kouzelný? „dřáp“, uprchne z domu, otec hasič je 

sváděn smilnou spolupracovnicí, spolužák ze školky má zhoubnou chorobu, již je nutno léčit ve 

Švýcarsku, otec hasič proto úspěšně vydírá mafiána, který je milencem jeho ženy – všechny smíří 

láska ke krkavci, načež nastává pohádkově dobrý konec). Poněkud to připomíná kočičku a pejska, jak 

vařili dort. 

V jednotlivých částech žádosti jsou vedlejší postavy odlišně jmenovány (mafiánští společníci Valtra), 

charakteristiky šikanujících spolužáků přerůstají v samostatné motivační proudy, které nemají oporu 

v treatmentu.  

Postavy jsou „charakterizovány“ pouze vnějšně(„odstálé uši, ráčkuje) jako pro animovaný film. 

Psychologická motivace jednání dospělých je velmi málo pochopitelná, což může odpovídat pohledu 

osmiletého chlapce, pro něhož je to stresový faktor, méně už pohledu scénaristy.. a také diváka. 

Poloha „rodinného filmu“ je zpracována naivně, bez nadhledu i hloubky. 

Dialogy v ukázce dvou obrazů je však na profesionální úrovni, úlety stresovaného dítěte do fantasy jsou 

potenciálně nosné…. 

 

 

 

 

 

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

Autor má adekvátní vzdělání i profesionální zkušenost, je absolventem FAMU v oboru režie, realizoval více 

krátkých projektů, pracuje převážně jako kameraman. Je zřejmé, že akcentuje především vizuální vyznění 

filmu. Rozhodně lze doporučit účast zkušeného dramaturga, případně prezentaci látky na některém 
z workshopů. 

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

Téma je aktuální, líbivé a nosné, mix žánrů v kurzu. Zaslouží si však uvážlivější zpracování. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Žadatel se celoživotně pohybuje v tvůrčím prostředí filmu, televize a mediální komerce, je také pozorným 

divákem současné tvorby pro děti. Jeho záměr může v budoucnu vykrystalizovat v cosi nosnějšího. 

Informace obsažené v žádosti jsou po formální stránce  úplné, po stránce obsahové poněkud zmatečné.  

Umožňují si však vytvořit představu o  záměru a ladění koncipovaného díla.    
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pekelní parchanti 

Evidenční číslo projektu 3238/2019 

Název žadatele Golden Dawn 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 
nebo animovaný film  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 01.10.2019 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
Pekelni parchanti je projekt, ktory autori oznacuju ako pohadkovu fantasy. Tematicky 
prepojuje niekolko motivov: od Fausta (nestarnuci Valentyn zijuci v podsveti)  az po Bozenu 
Nemcovu a jej rozpravky Certuv svagr (hlavna postava Janek sa upisuje certovi na sedem 
rokov, aby zachranil svoju zenu pred smrtou a zabezpecil svojim detom matku), navyse si tiez 
prepoziciava motivy od Erbena a jeho Svetebni kosile (postava Marketky). Autor scenara 
tvrdi, ze sa pribeh odohrava v renesancii a v uvode filmu sa hlavna postava Janek prebudi 
medzi mrtvymi vojakmi, ktori bojovali o Vieden. Pribeh ma niekolko dalších vedlajsich postav 
a nevyhnutne i partu lupeznikov z Podkrkonosia. Fantasy sa konci dobre, Janek zenu 
zachrani, vzorne si odpracuje sedem podpisanych rokov v pekle a vrati sa domov. Pribeh sa 
mi nezda originalny, je kompilaciou tem a nametov z klasických ceskych rozpravok a pribehov 
a celkovo na mna posobi neprirodzene, tiez budi dojem, ze je napisany a videny cez optiku 
dospelych. Ak ma byt scenar a neskor film pre celu rodinu, mal by zaujat aj mladsieho divaka. 
V tomto ambicioznom projekte mi chyba motivacia a presvedcenie. Svojou komplexitou je 
pribeh tazkopadny a nezrozumitelny, pre mna ako citatela zavadzajuci, slovo a opis maju 
vacsiu vahu nez filmovy jazyk. Podla odhadu vysky rozpoctu na vyvoj predpokladam, ze 
producent pocita s komercnym filmom.  
 
 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Ako som uz spominala: pribeh Janka sa mi nezda originalny, je kompilaciou vsemoznych 
motivov niekolkokrat videnych v klasických ceskych rozpravkach a nevidim opodstatnenie, 
preco? Ak navrat ku klasickej ceskej rozpravke v modernom „sate“ fantasy, bolo by treba 
vymysliet originalny pribeh a nie si poziciavat namety z minulosti a tiez nie vsetky naraz. 
Dalej si neviem predstavit, co by na tomto pribehu malo zaujat dnesneho mladeho divaka (a 
jeho rodicov)? K projektu je pripojena literarna poviedka. V treatmente nepocitujem ani 
naznak citenia a vnimania filmového jazyka. Ak by toto mal byt celovecerny scenaristicky (a 
mozno rezijny?) debut, odporucala by som pribeh zjednodusit, co by asi v konecnom 
dosledku bolo uzitocne aj pre divaka. Preco je pribeh zasadeny prave do renesancie, hra toto 
obdobie rolu a ak ano, aku? Ako sa to dozvie (mlady) divak a co si z filmu odnesie? Autor 
spomina moralne konanie Janka, ktory zachrani svojej zene zivot a detom matku...neviem, ci 
je podobny rozpravkovy fantasy pribeh s takymto poslanim pre sucasneho mladeho divaka 
pritazlivy? Moze to byt, samozrejme, len moj osobny názor, ale velmi mi v celom projekte 
chyba cit pre mladeho divaka, vsetko je videne prizmou dospeleho cloveka... 
 

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

Sudiac podla zivotopisu, toto by mal byt prvy scenar Stepana Haka, ktory ma urcite 
skusenosti s dramaturgiou ci pisanim literárních scenarov pre kolegov. Projekt v tejto forme, 
ako je podany je velmi ambiciozny a nevzbudzuje vo mne doveru. Ide hlavne o fakt, ze 
komplexny pribeh pouziva zmes viacerych nametov a akoby sa v nom samotny autor stracal. 
Projekt je podany producentom Golden Dawn, Daniel Tucek, ktory je aj spoluautorom 
nametu. Producent ma zamer urobit z projektu koprodukciu viacerych krajin.	

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

Ako je uz zrejme jasne z mojich predchadzajucich komentarov: projekt sa mi nezda 
originalny ani pre cesku, ani europsku kinematografiu v stadiu v akom sa momentalne  
nachadza. V určitých momentoch sa mi zda az vykalkulovany. Pribeh je prilis komplexny a  
straca sa vo svojej vlastnej ambicii. 

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

Rozpocet na tuto rodinnu fantasy je dvojnasobne vyssi v porovnani s ostatními projektami, 
nevidim vsak odovodnenie preco. Ak ma producent ambiciu urobit z  projektu 
medzinarodnu koprodukciu, ako spomina, mal by mat uz v tomto stadiu vyvoja scenara 
pripravene synopsu a treatment zrozumitelne a atraktivne pre zahranicnych producentov. 
Nepocitovala som tiez zapalenie a odovodnenie, preco sa obaja autori rozhodli vytvorit 
rodinnu pohadkovu fantasy,co ich inspirovalo a preco prave teraz (ak som pochopila, je to 
prvy pokus aj pre scenaristu, akoaj pre producenta?).  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Pekelní parchanti  

Evidenční číslo projektu 3238/2019  

Název žadatele Golden Dawn  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

Číslo výzvy 2019-1-4-15  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 27. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Přestože obecně nemívám v oblibě filmy, které křiklavým způsobem mísí klasickou pohádku s jinými 

soudobými filmovými žánry, výchozí situace předkládaného projektu se mi nezdála špatná. Na výše 

zmíněných fúzích mi přitom ani tak nevadí větší množství akčních scén a násilí, naopak si cením toho, když 

pohádky jsou brány jako vážné příběhy i v tom, že v nich lidem opravdu něco hrozí, tedy především smrt a 

věčné zatracení, a že neváznou v řídkém bahně jakési povšechné laskavosti s výmluvou, že nic jiného děti 

nesnesou. Tradiční pohádky vždy byly mimo jiné i děsivé a měly co říct k vážným metafyzickým otázkám. 

Po této stránce mi připadal příběh Pekelných parchantů zprvu nadějný a jeho tarantinovská příchuť mi 

nevadila. Představit si, že peklo má jakési lidské služebníky najaté na černou práci kdesi na zemi a pracující 

za nějakou tu pekelnou úplatu, není těžké, to by se možná i do tradičního pohádkového světa dalo 

zapracovat, příklady z evropské křesťanské mytologie by tu byly (viz třeba legenda o sv. Kryštofovi). 

Zajímavá premisa se však během dalšího rozvíjení komplikuje způsobem, který příběhu podle mého názoru 

nesvědčí, protože zákony fikčního světa, tak jak je autor nastavuje, uvádí čtenáře (a případného diváka) ve 

zmatek. Metafyzický základ pohádky podle mě má a musí být nastaven správně, a to především ve svých 

etických parametrech, jinak je peklo čirou libovůlí a v podstatě nesmyslem. Neumím si třeba představit, že 

by člověk mohl ztratit duši kvůli technickému prohřešku nebo sabotáži. Možná v rámci nějakých volnějších 

pravidel ještě tu svojí, ale určitě ne duši druhé osoby (tak jako v příběhu Janek svým činem ohrožuje 

Markétčinu duši). Také přeměna lidí v čerty mi přijde málo opodstatněná a málo srozumitelná – ztratit duši 

za pochybení při službě nebo za sabotáž znamená stát se čertem? Znamená to, že všichni čerti jsou 

původně lidé, kteří špatně sloužili peklu? To jsou divné konsekvence, co potom dělá v takovém světě Bůh, 

to ví asi jen On. Takový téměř dystopický pohled na realitu by byl samozřejmě možný – jenže pak by to  

celé muselo „být o tom“. A to zkrátka není, jakkoli je s pokračujícím vyprávěním stále více zřejmé, že svět, 

ve kterém se filmový příběh má odehrávat, nemá s tím tradičním pohádkovým světem kromě kostýmů a 

rekvizit společného vlastně nic. O tom svědčí i další, drobnější lapsy, je z nich zřejmé, že se autor v 

motivech a rekvizitách, posbíraných z katolické věrouky, příliš nevyzná. Nedokážu třeba pochopit, jak by 

abatyše mohla chtít koupit mlýn. Nechápu, jak je možné žádat abatyši o poslední pomazání. Stejně tak 

nechápu, proč se začátek Jankovy služby v pekle, která sama o sobě podle premis příběhu neznamená 

ještě ztrátu duše, ve scénosledu uvádí větou „upsal duši čertu“. Takových věcí je v textu i v autorské 
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explikaci mnoho (v explikaci za všechny například nešťastný odkaz na erbenovskou baladu, zcela se 

míjející s jejím chápáním viny a trestu). To vše svědčí podle mého názoru nikoli o prosté nepozornosti vůči 

materiálu, se kterým autor zachází, ale o lhostejnosti vůči tomuto materiálu. Všechno, co zde je, slouží 

pouze jako dekorace a záminka k pohánění děje. Vše je tu nakonec podřízeno akční zápletce s únosy, 

vraždami, bitvami, pohanskou magií a erotickými motivy. Proti tomu vůbec nic nemám, jen se pak ale divím, 

proč si autor začíná něco s katolickou tradicí a s touto tradicí ovlivněnou pohádkou, když by mu mnohem 

lépe posloužil nějaký zcela umělý svět žánru fantasy, kde by všechny instituce světské i duchovní mohly 

poslouchat pouze jeho fantazii a nemusel by se potýkat s reáliemi církevními, ani s reáliemi historickými. Ty 

historické bych tu snad ani nezmiňoval, kdyby je okázale nevyužíval sám autor (válka s Turky, český 

dezertér, možnost vpádu Prusů do Čech a tak podobně). Pokud mají sloužit pouze žánrové a v podstatě 

zcela libovolné hře, proč tu tedy vůbec jsou? Jistě by to šlo (a mnohem lépe) i bez nich. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Základní myšlenka námětu mi připadá relativně originální a v rámci žánrové hry i zajímavá. Další děj 
ovšem trpí komplikovaností až nesrozumitelností pravidel, podle kterých se hraje, a zejména pak 
nešťastnou vazbou vyprávění, které svým charakterem míří k dystopickému fantasy žánru, na tradiční, 
lidovou pohádku, ovlivněnou katolickou mytologií a erbenovskou baladou. Podle mého názoru to vede k 
jisté celkové konfuzi, která je vlastně úplně zbytečná, stačilo by možná vyvést příběh na půdu, kde se 
může od této zátěže oprostit, a důsledněji zkonstruovat fikční svět, ve kterém se má příběh odehrávat. 

 

 

 

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

Autor projektu se dosud zabýval zejména dramatickou tvorbou pro divadlo. Projekt má dobré produkční 
zázemí v renomované produkční společnosti Golden Down. 

 

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

Podle mého názoru jde o žánrovou variaci propojující svět fantasy s tarantinovskou ironií. Spojení jistě 
možné a zajímavé, možná i v širším kontextu světové žánrové tvorby pozoruhodné, náročné ovšem na 
provedení a přesnost ve všech složkách filmu, počínaje scénářem. Tato přesnost projektu zatím chybí. 

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

Podklady považuji pro posouzení žádosti za dostatečné. 

 



Státní fond kinematografie

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47

170 00, Praha 7

Věc: Vyjádření k analýzám k žádosti č.3238/2019 na pojekt “Pekelní Parchanti”

Výzva č. 2019-1-4-15 - vývoj českého kinematografického díla

Vážená Rado Fondu kinematografie,

na základě seznámení s analýzami jsem se rozhodl využít práva dle § 36 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí. S velkou omluvou za čas,
který musíte takovéto situaci věnovat navíc, si dovoluji předložit několik věcných
argumentací k podpoře našeho projektu.

Rád bych předem ocenil, že autor posudku č. 1 pan M. Ryšavý potvrdil originalitu a
zajímavost námětu a myšlenky příběhu. Dokázal (i přes svou deklarovanou nelibost k mísení
žánrů) přistoupit na naši hru a nechal se vtáhnout do dobrodružně laděné fantasy s prvky
pohádky. Zároveň nás upozornil na neduhy, kterým se určitě budeme věnovat při vývoji
teprve první verze scénáře. Jeho připomínek si ceníme a zajisté o nich povedeme v našem
týmu vášnivé, kreativní debaty.

Právě kvůli různým nedostatkům a nutnosti kvalitní dramaturgie, jak jsem již psal v
producentské explikaci (patrně nedůrazně) jsme o grant žádali. Jsme přesvědčeni, stejně jako
hodnotitel, že pokud dáme látce potřebnou péči, vznikne dílo, které by mohlo opravdu být
(cituji z analýzy) “...v širším kontextu světové kinematografie pozoruhodné!”

Samozřejmě jsme si vědomi náročnosti tohoto úkolu. Proto jsme se snažili dodat k posouzení,
co možná nejkonkrétnější filmovou povídku, aby již nyní bylo jasné, jaký příběh se snažíme
vyprávět. Nikoli pouze pětistránkový treatment (výborný zejména pro svoji stručnost pro
následná koprodukční jednání), který je pro naši dramaturgickou práci nad prvním scénářem
nedostatečný. Text ve své podobě je tedy pracovní, byť rozsáhlý a místy i detailně propsaný.
A některé detaily, jak vidět z obou analýz, lze zatím interpretovat různě.

Také se musím zastat autora v rovině rešeršistické. Ne že by pro fantasy byla zásadní
pravdivost historických reálií, nebo výklad inspiračních vzorů, ale některé výtky obou
hodnotitelů jsou prostě založeny na opětovném nedorozumění. Autor se totiž nechal (jak
vidno z jeho CV) inspirovat svým rodištěm a bydlištěm, které je shodou okolností rodištěm
básníka K. J. Erbena a současně jde o území, na které si mnoho set let dělalo nárok několik
soupeřících národů. Štěpán Hak se tedy dlouhodobě angažuje v místních aktivitách
zkoumající život i tvorbu slavného básníka a jeho možná netradiční vhled se tedy odlišuje od



středoškolské nauky nás ostatních. Podobně došlo k mýlce, když patrně oba posuzovatelé
mysleli, že děj je inspirován a začíná tzv. 2. bitvou o Vídeň (1683), ale pokračuje Prusko -
Slezkou válkou až po roce 1740. Jenže jak autor (ač nepochopen) napsal, jde o renesanci, tj. 1.
bitvu s Turkem o Vídeň a tedy 1529 a konflikt s Fridrichem II. Lehnickým, který si dokázal v
roce 1537 vydobít v Prusích knížecí smluvní dědičné právo, na které později při pozdější
Prusko - Slezké válce Fridrich II. Veliký odkazoval. Stejně tak patrně ne každý je seznámen s
faktem, že nejen na tomto území občas docházelo k situaci, že příslušnice panovnických rodů
se za určitých okolností stávaly Abatyšemi klášterů a scela pochopitelně realizovali i nadále
spojení mezi mocí světskou a církevní. Také dle individuálně stanovených pravomocí mohli
spravovat hospodářský majetek kláštera. Jde tedy spíše o zatím ne scela propsanou motivaci
vedlejší postavy (na které v producentské explikaci také upozorňuji), než o necitlivé
zacházení s historií, či jakési vytýkané (vhledem k žánru navíc irrelevantní) historické lapsy...

Ve druhém posudku paní Cielové se pak můžete např. dočíst, že projekt je komerční, ale
současně neví, pro koho je určen. Také, že ho má autor jako debutant režírovat a že jde patrně
i o můj debut. Dovolím si tedy zopakovat, že takto náročný projekt bude režírován opravdu
zkušeným režisérem a že se jedná o můj producenstky osmý celovečerní film a třetí hraný.
Tato zkušenost mne, myslím, opravňuje k odhadu, že dobrodružná fantasy si diváka
nepochybně najde a pokud jí projevíte důvěru, může skrze výrazně lepší dramaturgickou péči
zaujmout i náročnějšího diváka.

Děkuji Vám za pozornost a porozumění

Daniel Tuček

producent
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Expertní analýza 
 

Název projektu Proměna srdce 

Evidenční číslo projektu 3239/2019 

Název žadatele Lonely Production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní 

analýzy 

Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 28.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Vyprávění Proměny srdce se ubírá lineárně jedním směrem, souběžně však řeší dvě podstatné 

dějové linie. Tou první je partnerský vztah hlavní hrdinky Mayi, mnoha aspekty určovaný 

tradicemi a výchovou. V neposlední řadě tedy jejím otcem. A právě druhá linie se ještě pevněji 

váže k otci (Subbu) a Mayi. A k dalším rovinám tradic, obav, předsudků.  

Název filmu funkčně zrcadlí obě tyto line. Tam, kde by díky první linii mohlo jít o melodrama, 

se začne objevovat rovina linie druhé – a to motiv prasete, prokletí, ale stejně tak naděje, která 

může přijít s experimentální operací, transplantací pravé aortální srdeční chlopně prasečím 

ventilem. Autorka vychází z toho, co jí do života přinesla skutečnost, v předložené literatuře to 

však velmi umně skládá k sobě tak, aby z toho vzešel kompaktní celek, na malé ploše jednoho 

jediného filmu odvyprávěný příběh, kde se zdánlivé všednosti promíchají s osudovými 

okamžiky. A kdy tradice zdánlivě spjaté jen se společenskými stereotypy, mohou být 

proměňovány díky bourání obav a předsudků, když jde o lidské zdraví. 

 

 

 

 

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) 

V tuto chvíli nemám žádných významných připomínek. Látka, kterou žadatel předložil v pečlivé úpravě a 

také dostatečně propracovaném treatmentu a srozumitelně naformulované synopsi, má vyjasněný směr 

a cíl. Zatímco o struktuře a poslání filmu nepochybuji, možným úskalím mohou být dialogy. Bude velmi 

důležité uhlídat civilnost a současně bohatost slov tak, aby postavy působily věrohodně (ne literárně), 

současně se nám však díky dialogům více/lépe otevíraly. 

 

 

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

Je patrné, že na projektu už participuje i dramaturg, personální zajištění projektu slibuje další zdárný průběh 

vývoje. 

 

 

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

 
Ačkoliv se látka pojí s jednou konkrétní (pro nás exotickou) kulturou, samotné prvky tradic a stereotypů lze 

abstrahovat do obecnější roviny zažitých předsudků a obav. Látka slibuje poměrně tradiční vedení 

vyprávění, a tak bude srozumitelná a univerzální. 

 
 

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

znaků) 

Vývoj látky není nikterak podhodnocený, počítá se s dostatečným honorářem pro autora scénáře, stejně 

tak i s dalšími položkami vývoje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Proměna srdce 

Evidenční číslo projektu 3239/2019 

Název žadatele Lonely Production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní 
hraný nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 22.09.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt nazvaný „Proměna srdce“ přináší nezvyklý, o to zajímavější příběh. Odehrává 
se v Indii, protagonistkou je mladá indická žena. Její otec je zastáncem starých tradic 
a trvá na tom, že i jeho dcera by měla tyto tradice ctít. Mladá žena sice svého otce ctí, 
ale nechce připustit, že náhodně na silnici sražený vepř by mohl přinést neštěstí celé 
rodině. Otec nutí dívku auto okamžitě prodat, ta pouze zařídí opravu a změnu auta 
tak, aby to vypadalo, že to je nové auto. Tím se ale dopustí ještě většího hříchu, 
protože lež je považována v tradici za největší zlo. Když otci diagnostikují těžkou 
srdeční chorobu, která ho bezprostředně ohrožuje na životě, ukáže se, že jedinou 
možností léčby je nevyzkoušená metoda, při které nahradí část srdeční chlopně 
pacienta částí srdce prasete. V indické tradici je prase považováno za nositele 
neštěstí, proto otec odmítá operaci podstoupit. Když upadne do bezvědomí, dcera se 
dohodne s lékařem, aby tuto riskantní operaci provedl, když to je jediná možnost 
záchrany. Mladá žena čeká na chodbě nemocnice na výsledek operace. 
Silnou stránkou tohoto příběhu je univerzálnost, která i přes exotické kulisy Indie, 
hovoří svým apelem srozumitelně všude na světě, kde vznikají rozpory mezi zastánci 
tradičních hodnot a zastánci moderního přístupu ke světu.  
Slabší stránkou projektu je v mnohých projevech symbolika, kterou nemusí 
nepoučený divák pochopit.    
Podle podkladů, které předkladatel dodal, je zjevné, že je projekt schopen dopracovat 
do konkurenceschopné podoby.  
Projekt hodnotím jako významné dílo a z toho důvodu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka námětu je originální vzhledem k tomu, že její jádro se opírá o pro 
nás exotickou Indii a o její tradiční chápání hodnot. Zpracování (na pohled odtažitého 
tématu) je brilantní v tom, že i Evropanovi, který nemusí znát všechna zákoutí života 
v Indii, je příběh srozumitelný. Dotýká se všeobecného tématu, pochopitelného 
každému člověku na této planetě. Když jde o boj mezi tradicí a dodržováním tradic a 
novými pohledy mladých lidí na svět, vždycky dochází ke konfliktu. Je to otázka 
kulturních hodnot, otázka uchování tradic v zájmu uchování autenticity každého 
národa. Pohledem mladých lidí je tento boj o tradice brzdou v rozvoji, brzdou v tom, 
aby se tradicemi svázaná země nestala outsiderem v mezinárodním měřítku. 
Autoři zasadili svůj příběh do kulis pochopitelných každému člověku: umírající otec a 
snaha dcery, zachránit mu život. I kdyby si nebyli blízcí v některých názorech, vztah 
v rodině je posvátný všude na světě. Proto je děj srozumitelný.   
Postavy jsou vybudovány tak, aby děj nebyl zavalen zbytečným balastem myšlenek, 
nesouznících s hlavním tématem. Hlavní téma je nahlíženo do hloubky tím, že každá 
postava má pevné ukotvení v téměř krystalickém charakteru. Každý charakter postav 
je sám o sobě symbolem dějotvorné linky a byť se může zdát, že díky tomu děj plyne 
pomalu, opak je pravdou.  Tento „pomalý“ tok děje je důležitý v tom, aby postavy 
mohly jít do hloubky a aby mohly přesně ukázat svůj jednolitý názor. To je základní 
deviza předkládaného projektu: ukázat složitost vztahů mezi lidmi, ovšem bez použití 
obvyklých klišé reprezentovaných násilím a agresí.  
Vzhledem k tomu, že autorka námětu a režisérka projektu má své kořeny v Indii, má 
o tom, jak své téma představit a prezentovat, jasnou představu. Tím, že se oba 
spoluaotoři zabývají tématem, jež je srozumitelné všem lidem na světě, dokazují, že 
se zabývali při přípravě velice pečlivě stylistickými prostředky a že do tématu vkládají 
i své postoje. Výrazným prvkem je neagresivní, přemýšlivá a do hloubky sondující 
snaha o vyjádření svého názoru.  
Treatment i ukázky ze scénáře jsou napsány se znalostí filmařského řemesla. 
Naznačené dialogy působí věrohodně, pointy v obrazech mají své místo v dějové 
lince.  
Tím, že se autoři snaží věrně vykreslit tradiční chápání života v Indii (samozřejmě jen 
v okruhu jejich kasty) a postavit na krajní situaci posun v myšlení mladých lidí, tím je 
dána i jasná představa o stylistice nejen výrazových prostředků, ale také (jistě pro 
Evropany zajímavé) i vizuální zpracování, které přináší exotické prostředí Indie.  
Projekt svým humanistickým pohledem na věčný problém mezi zastánci zachování 
tradičních hodnot a novými pohledy na běh světa, splňuje kritéria i cíle výzvy.   
 

 

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

Předkladatel shromáždil kolem tohoto projektu kvalifikovaný tvůrčí tým. Autorka a 
režisérka, Apoorva Satish, talentovaná mladá dáma, která prošla několika 
kinematograficky významnými místy a festivaly. Spoluautor Pedro Carneiro, 
absolvent FAMU, pracující nyní v Lisabonu. Dramaturg, významný nezávislý 
tvůrce, spoluorganizátor a lektor mnoha FilmLabů a workshopů. Je jen škoda, že 
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v podkladech k projektu jsem nenašel jeho názor na další vývoj látky. Předkladatel, 
Michal Sikora, má jasnou představu oproštěnou od nesplnitelných vizí. Jeho 
velkým vkladem je i osobní angažovanost v tématu, protože sám prožil životní 
situaci podobnou té, o které vypráví předložený projekt.   
. 

 

 

 

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

Stejně, jako je srozumitelná symbolika názvu projektu, jsou srozumitelné i některé 
odkazy na symboliku života v Indii. Autoři nezatěžují diváka hledáním 
v encyklopedii, aby pochopil všechny nuance předloženého příběhu. Tím je projekt 
pro českou a potažmo i evropskou kinematografii významným. Tématem, které je 
blízké všem kulturám bez ohledu na geografické umístění, posiluje žánrovou 
pestrost české kinematografie zcela bez diskuse. V distribuci chybí takováto 
prezentace názoru, která bude srozumitelná, nebude používat stokrát omletá klišé 
a hlavně: vyhne se agresivitě, jež zaplavuje evropskou tvorbu měrou nevídanou.  

Inovaci v rámci evropské kinematografie může přinést onou touhou vyjádřit 
srozumitelný problém prvky, které míří do hloubky bez toho, aby dílo ve výsledku 
sklouzlo do nudy.  

Přínos tohoto projektu je v jeho pozitivním myšlení, v jeho snaze hledat řešení 
problému cestou pozitivních impulzů. 

 
 
 
 

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

znaků) 

Organizačně a finančně je projekt připraven vzorově. Předkladatel nespoléhá jen na 
pomoc SFK, má rozpracováno několik možností, jak film financovat. Účast českého 
distributora je příslibem toho, že film bude prezentován i v české distribuci. To je 
velký krok k tomu, aby se do české distribuce dostal film žánrově u nás 
neobsazený.  

Všechny předložené podklady jsou srozumitelné. S ohledem na to, že pro 
dramaturga je vyhrazena adekvátní částka (jeden z mála producentů, který chápe 
význam dramaturga při tvorbě filmu), bych si rád přečetl názor dramaturga. Škoda, 

že není už v této fázi prezentován. Je jasné, že předkladatel se svým tvůrčím 
týmem dokáže projekt dotáhnout do zdárného konce a že dokáže předložit scénář 

na vysoké profesionální úrovni.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Generace Z 

Evidenční číslo projektu 3240/2019 

Název žadatele Jan Syruček 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní 
hraný nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 27.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Generaze Z“ je reakcí na současné problémy, které trápí mladé 
lidi. A kupodivu, je to téma, odrážející politické dění ve světě, ovšem bez ambicí 
politiku vysvětlovat. Protagonisté příběhu se nechají zaměstnat v dobré víře, že je to 
po dobro všech, ve farmě počítačových expertů, kteří píší zkreslené zprávy a fake 
news. Protagonistkou protikladu je mladá novinářka, která náhodně odhalí, že existují 
webové stránky, které se tváří jako seriozní médium, ale přitom šíří fake news. Chce 
o tom udělat reportáž a analytický materiál, ale její šéf v médiu, kde pracuje, v tom 
nevidí nic takového, co by se muselo sledovat. A do toho se připletou volby v USA, 
zvolen je Donald Trump. Poctivá novinářka se vydá na vlastní pěst vypátrat, kde 
v Makedonii je ten server, který produkuje ona fake news. Šéf se jí omluví a nabídne 
jí místo redaktorky v zahraniční redakci. Farma na fake news funguje dál.  
 
Silnou stránkou projektu je skutečnost, že tímto tématem se doposud nikdo v naší 
kinematografii nezabýval. Přitom je to téma atraktivní a hlavně potřebné. Občas něco 
vyplave na povrch v médiích, ale aby byla v hrané tvorbě zpracována celá škála toho, 
co se odehrává někde v tom prostoru mezi zprávou a čtenářem (potažmo i divákem), 
a co to způsobí ve společnosti, o tom nevím. Z dodaného podkladu je jasné, že autor 
ví co chce a ví jak na to.  
Slabší stránkou projektu je fakt, že zpracování pokulhává za bohulibým záměrem. Je 
velice obtížné filmově vyjádřit fakt, že někdo píše fake news, že někdo, kdo to přečte 
tomu věří, a co to pak dělá za paseku mezi lidmi a jejich postoji ke společnosti. 
V podkladech jsem nenašel jedinou zmínku o tom, jak tento handicap autor vnímá a 
jak s ním chce pracovat. Všechno se odehrává na obrazovkách počítačů – tedy to 
podstatné. Příběhy protagonistů jsou v tomto případě zjednodušené, což dává prostor 
k prohloubení hlavní myšlenky. Ovšem ta (zatím) prohloubena není.  
 
    
 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

. 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka námětu je originální ve své podstatě. Ukázat mechanismus cesty 
od falešné zprávy k jejímu rozšíření mezi miliony uživatelů internetu a motivaci, která 
k této činnosti vede. Je zajímavé sledovat, jak se s faktem, že vyrábí fake news, 
vyrovnávají protagonisté. Zůstává v pozadí skutečnost, kdo a za jakým účelem tuto 
činnost iniciuje a financuje. Tím je námět oslaben, protože neodkrývá podstatu, ale 
odkrývá jen činnost lidí, kteří se nechají k práci na fake news najmout.  
Vzhledem k tomu, že děj je v této fázi vývoje nepříliš složitý, je nabíledni, že je 
srozumitelný.  Charaktery postav jsou přizpůsobeny stavbě příběhu a jsou i nositeli 
dějových peripetií.  
Osobní postoj autora je zřetelný v energii, kterou do projektu vkládá.  
Stylistické prostředky jsou naznačeny jen v míře minimální, a nejsou ničím 
výjimečné. 
Dokonce by mi nevadilo velké množství „překlepů“ (např.:potencionální – místo 
potenciální), protože je možné, že autor spěchal s odevzdáním. Mnohem víc je na 
škodu věci, že záměr není zpracován adekvátně významu, který dané téma 
představuje. V ukázkách scénáře se odkrývá jedna ze slabin: je to upovídané, hodně 
slovy se vyčerpává čas, ale informace, která z toho plyne, je minimální. A to 
podstatné je schováno někde v mysli autora, ale nedostane se to do textu.  
Projekt vzhledem k tomu, že zatím nevyužívá všechny možnosti námětu a působí 
spíše nedopracovaným dojmem, nenaplňuje kritéria výzvy.  

 

 

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

Tvůrčí tým podle dodaných podkladů zatím tvoří sám předkladatel, Jan Syruček. Má 
rozjednáno několik zahraničních spolupracovníků, snaží se najít hlavně 
renomované tvůrce. Pro další práci není ani dobré, že pro spolupráci 
v dramaturgické oblasti nepočítá s dramaturgem jako takovým, ale s jen konzultací 
s profesorkou, scenáristkou a producentkou Alexandrou Rose. Jaký by byl její 
přínos do projektu není jasné, protože od ní není v podkladech žádná úvaha 
k tomuto projektu.   

 

 

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

Téma je pro současnou a evropskou kinematografii přínosné, bude-li zpracováno 
adekvátně možnostem, které samo téma nabízí.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informace v žádosti jsou podány jasně a srozumitelně. Předkladatel zřejmě bude 
schopen svůj projekt realizovat, otázka je ovšem v tom, jestli dokáže vytěžit ze 
svého námětu to maximum, které by si téma zasloužilo.  
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Expertní analýza 
Název projektu Generace Z 

Evidenční číslo projektu 3240/2019 

Název žadatele Jan Syruček 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Antonín Kopřiva 

Datum vyhotovení 30.09.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„GENERACE Z“ - PŘEDKLADATEL:  JAN SYRUČEK, AUTOR  (výzva č. 2019-1-4-15) 
Projekt Jana Syručka „Generace Z“ si klade za cíl vyprávět příběh o mladé studentské dvojici Borise a Rosy, kteří 
jsou pod příslibem slušného přivídělku zlanařeni k psaní fake news ovlivňujících americké volby v r. 2016, v nichž 
vítězí Donald Trump. Jsou součástí širší webové sítě se sídlem v postindustriálním městečku Veles v Severní 
Makedonii, přezdívaném „hlavní město fake news“. Jejich protipoólem je česká studentka žurnalistiky Marie, 
stážistka v nejmenované redakci nadnárodní americké zpravodajské společnosti, kde získává své první novinářské 
zkušenosti. Ona je tou, která odhalí zdroj falešných zpráv, ale protože je se svým podezřením odmítnuta vedoucím 
redaktorem, rozhodne se pátrat na vlastní pěst a do Velesu odjíždí, aby se setkala s Borisem a Rosou a později též 
Mirkem, hlavním architektem celé „sítě“. Mari se potvrdí její podezření, mezi tím je Donald Trump vítězem voleb 
a Mariin nadřizený se jí po návratu omlouvá, že její rešerše podcenil. Příběh končí tím, že Boris a Rosa zakládají 
své vlastní stránky na tvorbu fake news pro americké volby 2020. Synopse, treatment a ukázky dvou obrazů jsou 
ukázkou scenáristické nezkušenosti píšícího produkčního, jakkoliv se ve své explikaci zaštiťuje znalostmi, které 
okoukal při práci jiných a svou „lektorkou“, producentkou Alexandrou Rose, která údajně o příběh projevila zájem. 
Z mého pohledu však vnímám romanticko hackerský příběh makedonské dvojice a jejich české protihráčky jako 
nevyzrálý pokus o současné módní téma, ve své stavbě, zápletkách i vyustění „naivní jak houpací kůň“, na úrovni 
školního cvičení druhého ročníku FAMU. Rozhodně ne na plochu celovečerního filmu do kin. V tomto kontextu  
se detailně zabývat jednoduchou až primitivní stavbou předem očekávatelného děje i plytkými charaktery postav 
s minimálním dramatickým vývojem je ztrátou času a předem ztracenou bitvou o deklarované „vyšší dobro“. Je to 
medvědí služba společensky vyhrocenému tématu, kterým svět žije. Jan Syruček se ve své explikaci hrdě zmiňuje, 
že je spolupracovníkem a stážistou současných českých mainstreemových médií, které též jsou manipulátory 
společenského povědomí na domácí scéně. Není divu, že se pouští, jak sám zmiňuje, do vymyšleného 
„konspirativního“ příběhu, o školou, potažmo městem a státem řízeným hnízdem na „výrobu fake něws“. Umím 
si představit, že by objev studentky Marie sotva unikl pozornosti CIA a FBI, jejímiž agenty by se to v městečku 
Veles v tu ránu jen hemžilo a protagonisté by stěží unikli sféře jejich zájmů a příběh by byl hned o něčem jiném…   
 
Tvůrčí tým: autor Jan Syrůček, se krom autora námětu, scénáře a režiséra cítí být i producentem, tím pádem 
ostatní profese chybí, pominu-li konzultantku Alexandru Rose. Projekt a budoucí film si klade ambice, že se jedná 
o tzv. kulturně náročné dílo, což považuji za více než troufalé. Diváckou obec CS 15+ těžko zaujme.  
POZITIVA: 

- původní autorské dílo českého hraného celovečerního filmu v žánru drama 
- aktuální společenské téma manipulacemyšlením pomocí fake news 
- předpokládaný koprodukční potenciál ČR, Makedonie, USA 
- účast na workshopech a koprodukčních trzích 

Negativa:  
- naprosto naivní zpracování tématu 
- nespecifikovaná technika a technologie snímání 

Závěr: ZA SOUČASNÉHO STAVU ZPRACOVÁNÍ NÁMĚTU PROJEKT 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) 

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 je autorem deklarován jako celovečerní hraný filmu v žánru dramatu na téma „fake news, ovlivňujících 
skupiny voličů v USA“, domnívá se, že v tom tkví potenciál přesáhnout s filmem naše hranice jak v distribuci, tak 
na festivalech a je přesvědčen, že se jedná o tzv. kulturně náročné dílo. Problém je v hluboké naivitě prvotní 
zápletky i příběhu a (ne)vývoji charakterů postav. Za těchto okolností se dá předpokládat vznik filmu, který u 
segmentu dospělého publika naprosto propadne a neplnoletým jen zbytečně zamotá hlavu. Neočekávám valný 
přesah jak v kinodistribuci, tak na festivalech ani v jiných odbytištích. 
 

a. myšlenkou díla je odhalení „továrny na fake news“ v severomakedonském městečku stážistkou Marií 
b. příběh filmu je vystavěný na příběhu dojice studentů, kteří potřebují peníze a nechají se najmout na 

tvorbu falešných zpráv pro ovlivněné výsledku amerických voleb v r. 2016 ... (?)  
c. charaktery hlavních postav neprocházejí vnitřním vývojem, vstupují do děje z vůle autora při konstrukci 

očekávatelného sledu situací a tak jej i opouštějí aniž se cokoliv změní, jen na pozadí v TV vítězí D. Trump 
d. projekt je scenáristicky veden naivně bez znalosti a kontextu podobných jevů ve společnosti 
e. autorský příběh je vyprávěn realistickými vyjadřovacími prostředky bez náznaku stylizace děje i obrazu 
f. vizuální pojetí filmu není naznačeno a je bez bližší technické specifikace 
g. literární zpracování je uchopené bez znalosti profese, řemesla, což se projevuje na stavbě dramatického 

oblouku i vývoje charakterů postav, v celkové plytkosti zbytečného příběhu   
 

Technologický způsob snímání filmu ani formát nejsou specifikovány, grip, reál či stavby a jejich rozsah (jsou 
determinovány prostředím) a promítají se do realizační náročnosti díla, potažmo rozpočtu. 
 

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

 

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

 
KREDIT TVŮRCŮ – ZDROJ: CV, ČSFD, ČT, OSOBNOSTI.CZ, WIKIPEDIE, IDF.CZ, LIDOVKY.CZ  
 
Jan Syruček – autor námětu, scénáře, režie, producent a žadatel: 
 
Jan Syruček (*8.4.1993), prakticky bez dohledatelné historie a vzdělání, CV nepřiloženo. V roce 2004 získal Cenu 
Danny Smiřického (zvláštní uznání), 2007 Svěžíma očima (Zpravodajství do 15 let), 2007 Cena ředitele školy 
(mimořádný přínos škole), 2008 Svěžíma očima (Zpravodajství do 15 let), 2009 Literární soutěž o nejlepší esej  
(3. místo), 2010 za Svěžíma očima (Cena diváků festivalu).  
 
Filmografie – pouze studentské filmy V New Yorku řemeslo žije (2012) a Bo Hai (2017)viz:  
https://www.csfd.cz/tvurce/93644-jan-syrucek/  
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Alexandtra Rose – dramaturg a producent: 
 
Alexandra Rose (*20.1.1946) byla nominovaná na Oscara za nejlepší film Norma Rae (1970), se kterým soutěžila 
také v hlavní soutěži v Cannes. Produkovala nebo byla (spolu)scenáristkou mnoha filmových a televizních 
projektů, ve kterých hráli například Tom Hanks, Al Pacino nebo Gary Busey. V současnosti působí jako profesorka 
na Dodge College Chapman University, před tím učila v American Film Institutu nebo na UCLA. 
 
Filmografie v CV a na: https://www.csfd.cz/tvurce/302708-alexandra-rose/  
 
Kredit je minimální. Soulad s tématem lze sice považovat za přiměřený, ale s podporou SFK bohužel nemohu 
souhlasit s výhradami ke kvalitě námětu i scénáře. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? NE.  
- zpracování tématu je povrchní až naivní, bez potřebné znalosti souvislostí 

Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? PROBLÉM JE NADNÁRODNÍ 
- téma „dílny“ na fake news ovlivňujících volební výsledky kdekoliv na světě je palčivé téma   

Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? SPÍŠ NE. 
- Uchopení tématu a stavba příběhu tohoto závažného společenského tématu je natolik neprofesionální, 

že nemá vůbec smysl je uvádět v život, aby se téma zbůhdarma nedevalvovalo.   

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

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? SROZUMITENÉ, ALE NEÚPLNÉ. 
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 PŘI VÝVOJI. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? ANO, PRO VÝVOJ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? NIKOLIV. 
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 přílohách žádosti chybí explikace: režijní, 
dramaturgická i producentská, přestože se žadatel stylizuje do všech profesí. Plánovaná je účast na workshopech 
a koprodukčních trzích ScriptEast, Sundance Script Lab, Berlinale Talents, je zmíněna jen představa o spolupráci 
s blíže neurčenými koproducenty Makedonie a USA (?). Součástí příloh je Čestné prohlášení autora ze 
dne 10.8.2019. Distributoři budoucího díla nejsou specifikováni. Rozpočet pro fázi vývoje se zaměřuje výhradně 
na literární přípravu v položkách scénář, dramaturgie, překlady a odborní poradci,  ale bez lokací, výroby trailleru, 
bez poplatků za účast na workshopech, bez právních, ekonomických a účetních služeb. 
 
Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově. Režijní náklady do výše 7 % jsou vyčísleny ve výši 0 Kč, tj. 
0%. K  položkám rozpočtu a jejich nákladovosti mám výhradu k přemrštěnému nároku na financování z veřejných 
zdrojů ve výši 88,24% (viz níže) s výhradou, že za stávajícího stavu projekt nelze považovat za „kulturně náročné 
dílo“. Uvedené položky rozpočtu se pohybují v průměru obvyklých cen co se týče honorářů na dramaturga, 
odborné poradce a překlady, ostatní náklady na literární přípravu (vytvoření scénáře) je mírně nad průměrem 
obvyklých cen, jiné náklady nejsou uvažovány, chybí. 
Profinancování vývoje v ceně 170 000 Kč je bez udělení dotace SFK zajištěno zatím jen z 11,76%, tj. 20 000 Kč  
ze soukromých zdrojů (20 000 Kč finanční vklad producenta, 0 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 0 Kč 
jiné finanční plnění), dalších 88,24%, tj. 150 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (150 000 Kč požadovaná dotace SFK). 
Z celkem potřebné částky 195 000Kč na vývoj projektu činí dotace SFK 76,92%, celkové procento veřejné podpory 
rovněž 88,24%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou specifikovány, v žádosti  není uvedena ani celková cena 
„vývoj + výroba“ Jen cena za vývoj 170 000 Kč. Rozpočet nákladů na celkovou výrobu přílohy žádosti neobsahují. 
Vícezdrojové financování (koprodukční partneři) není uvedeno, naznačena je případná koprodukce Makedonie  
a USA bez bližší specifikace a bude odvislé od dalších jednání. 
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Z předložených podkladů námětu, rozpočtu a explikací ve fázi literární přípravy a vývoje díla, v níž  
se projekt nachází, vyplývá, že: 
- se jedná o český filmový projekt celovečerního hraného filmu, konkrétní stopáž neuvedena 
- jedná se o autorský projekt scenárisy a režiséra v žánru kriminální drama 
- spůsob realizace ani technologie nejsou uvedeny 
Harmonogram prací je neúplný: 
zajištění autorských práv: Smlouva o vytvoření díla a udělení opce ze dne 12.8.2019 
 
Vývoj: srpen 2019 - prosinec 2020 

- přípravné práce: únor – srpen 2019 
- literární příprava (aktuálně běží), zahájení 19.08.2019 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: srpen 2019 - prosinec 2020 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez spocifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 31.12.2020 (pouze vývoj) 
- premiéra: nestanoveno 

 
Uvedená data, jsou skoupá, věcně realizovatelná. Pravděpodobnost uskutečnění projektu vnímám jako obtížně 
realizovatelnou s těžko předvídatelným výsledkem vzhledem nekvalitní literární přípravě. Bude-li přesto projekt 
podpořen, lze snad očekávat i podrobnější údaje k jednotlivým fázím realizace. 
 
Potenciál díla: „Generace Z“ je romantické drama na téma vytváření záměrných fake news jako zdroj finančního 
obohacení bez ohledu na společenské dopady této činnosti. Na jednu stranu jde o aktuální téma, na druhou 
stranu je svým naivním a problematiky neznalým způsobem scenáristického zpracování spíš „zabijákem“ tématu. 
Ve výsledném dopadu nelze očekávat příznivý divácký ohlas ani očekávaný nadnárodní přesah. Příběh je určen 
pro diváka CS 15+. Vzhledem k výslovné hlouposti zpracování tématu rozhodně nedoporučuji. 

 
 V Praze, 30.09.2019, Antonín Kopřiva v.r. 
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Reakce na expertní posudky 
 
 
 
Jan Syruček  
Voskovcova 984/4  
152 00 Praha 5  
 

 Státní fond kinematografie  
Dukelských hrdinů 47  

170 00 Praha 7  
+420 224 301 312  

michala.volmuthova@ fondkinematografie.cz  
  

Č.j.: 10886/2019-MV  
V Praze dne 8. 10. 2019 
 

 
 
Využívám svého práva reakce na expertní posudky dle §36 ods. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., Správního řádu. 
 
 
 
Vážená Rado Státního fondu kinematografie, 
 
 
reaguji na expertní posudky k mému projektu. Primárně se zaměřím na 
posudek pana experta Mgr. Antonína Kopřivy. Nebudu se zabývat názorovým 
rozdílem, ale chci primárně uvést na pravou míru nepravdy a 
dezinterpretace informací, které pan expert o mně nebo o mém projektu 
tvrdí: 
 

-‐ pan expert v záhlaví uvádí, že žádám v rámci výzvy „Kompletní vývoj 
hraného filmu“, což není pravda. Žádám v rámci výzvy „Vývoj první 
verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film“ 

 
-‐ „Tvůrčí tým: autor Jan Syrůček (jmenuji se ale Syruček, pozn. 
žadatele), se krom autora námětu, scénáře a režiséra cítí být 
 i producentem, tím pádem ostatní profese chybí, pominu-li 
konzultantku Alexandru Rose.” Proč pan expert při hodnocení 
opomenul paní Rose, když jako žadatel v této kategorii mám být 
hodnocený s celým týmem? Navíc nikde neuvádím, že bych chtěl být 
režisérem, protože jím nechci být. 
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-‐ v „1. Umělecké kvalitě projektu“ na několika místech uvádí dostatečnou 
nerozpracovanost děje a postav. Právě kvůli větší rozpracovanosti jak 
postav, tak i samotného příběhu žádám o podporu na vývoj první verze 
scénáře.  

 
-‐ V části „2. Umělecké zajištění projektu“ pan expert tvrdí o mně:  

„... prakticky bez dohledatelné historie a vzdělání, CV nepřiloženo“. Můj 
profesní životopis byl k žádosti přiložen, což sám o řádek výše zmiňuje 
jako zdroj informací, v jiných místech ho dokonce pan expert cituje 
(např.: „hrdě zmiňuje, že je spolupracovníkem a stážistou současných 
českých mainstreemových médií,” – Obecné hodnocení žádosti o 
podporu). Jako hlavní zdroj mého vzdělání a zkušeností uvádí 
uživatelskou databázi CSFD.cz. Na základě této stránky, pak tvrdí, že 
moje filmografie obsahuje “pouze studentské filmy,”. Já jsem profesní 
údaje o mně samotném našel například na mezinárodní uživatelské 
databázi IMDB.com, kde může pan expert objevit moje producentské 
projekty pro TV Nova nebo Red Bull (které jsem všechny uváděl i ve 
svém přiloženém životopise): 
https://www.imdb.com/name/nm9385253/?ref_=nv_sr_1 
 

-‐ “… S podporou SFK bohužel nemohu souhlasit s výhradami ke kvalitě 
námětu i scénáře,” – scénář ale pan expert číst nemohl, když žádám 
právě o podporu na vznik jeho první verze. 

 
-‐ V sekci 3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii 

uvádí, že téma není významné pro současnou českou, případně 
evropskou kinematografii. O jeden řádek níže si ale o tématu snímku 
myslí něco jiného: „PROBLÉM JE NADNÁRODNÍ”. Je-li problém 
“nadnárodní”, domnívám se, že je pak i jeho zpracování přínosem pro 
českou a evropskou kinematografii. 

 
-‐ V části posudku 4. Organizační a finanční zabezpečení projektu, kredit 
žadatele, v části „e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků 
požadavku projektu“ uvádí pan expert „ANO, PŘI VÝVOJI“.  Tato 
žádost se ale týká pouze vývoje první verze scénáře, takže všechny 
předložené materiály a stav projektu odpovídá vývoji. Z této odpovědi 
pana experta, společně se špatně uvedeným typem výzvy se 
domnívám, že nedošlo k hodnocení projektu v rámci této části, ale 
jakoby pan expert uvažoval ve stádiu, kdyby byl film na konci vývoje 
nebo dokonce na začátku natáčení. 

 
-‐ V bodě f. stejné části uvádí, že „profil společnosti a její možnosti 

zvolenému cíli“ neodpovídají, ale hned v bodě g. uvádí, že žadatel je 
schopen projekt úspěšně realizovat. Pokud neodpovídají moje 
možnosti realizaci, jak mohu projekt úspěšně realizovat? 

 
-‐ „V přílohách žádosti chybí explikace: režijní, dramaturgická i 

producentská, přestože se žadatel stylizuje do všech profesí,“ 
Opomenu-li zbytečné použití spojení „žadatel se stylizuje“, přílohy 
žádosti opravdu nechybí. Tato výzva nevyžaduje režisérskou explikaci 
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(jedná se o první verzi scénáře), ani dramaturgickou, ani 
producentskou, i když tu jsem, předložil (je nepovinná)! Tento 
komentář je v rozporu z výzvou. Pokud by některé materiály skutečně 
chyběly, byl bych dle Statutu Státního fondu kinematografie upozorněn 
kanceláří fondu.  

 
-‐ „Rozpočet pro fázi vývoje se zaměřuje výhradně na literární přípravu  

v položkách scénář, dramaturgie, překlady a odborní poradci, ale bez 
lokací, výroby trailleru, bez poplatků za účast na workshopech, bez 
právních, ekonomických a účetních služeb,” Ano, protože tato výzva je 
určena jen na honorář scénáristy. Lokace na první verzi scénáře 
jsem opravdu nerozpočtoval, ani výrobu traileru, ani další vyčtené 
položky. 

 
-‐ Pan expert se domnívá, že „za stávajícího stavu projekt nelze 

považovat za „kulturně náročné dílo“. Myslím, že projekt splňuje 
zákonnou definici tohoto pojmu, neboť v této fázi je participace 
soukromého sektoru prakticky nemožná.  

 
-‐ „Jedná se o autorský projekt scenáristy a režiséra v žánru kriminální 

drama,”. Nevím, kde pan expert dospěl k této informaci, že chci být 
režisérem tohoto projektu, protože toto nikde neuvádím, protože nechci 
být režisérem tohoto filmu. 

 
-‐ “Umím si představit, že by objev studentky Marie sotva unikl pozornosti 

CIA a FBI, jejímiž agenty by se to v městečku Veles v tu ránu jen 
hemžilo a protagonisté by stěží unikli sféře jejich zájmů a příběh by byl 
hned o něčem jiném…” jak uvádím v popisu projektu, scénář vychází 
ze skutečných událostí. Žádné „tažení“ CIA ani FBI se nestalo a bylo 
by tak čistou fikcí. Stejně tak, výrok pana experta: “Na jednu stranu jde 
o aktuální téma, na druhou stranu je svým naivním a problematiky 
neznalým způsobem scenáristického zpracování,” mi přijde zavádějící. 
Nevím, z jakých zdrojů o reáliích čerpal, já jsem čerpal z reportáží 
mezinárodních mediálních domů, které uvádím v explikaci, a z jejichž 
reálií vychází příběh (viz příloha “Popis projektu, část 4. Další 
neuvedení informace, Informační zdroje:  
CNN – The Fake News Machine 
(https://money.cnn.com/interactive/media/the-macedonia-story/) 
AJ+ - Macedonia’s Fake News Factories 
(https://www.youtube.com/watch?v=qjnsV8MhVK8) 
Chanell 4 – How Fake News From Macedonia Affected US 
Presidential Election 2016 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZusqgWUNFG4) 
Wired.com – Inside The Macedonia Fake-news Complex 
(https://www.wired.com/2017/02/veles-macedonia-fake-news/)  

 
-‐ “Vzhledem k výslovné hlouposti zpracování tématu rozhodně 

nedoporučuji,” shrnuje pan expert své hodnocení.  Vyargumentování 
subjektivního hodnocení, jako “výslovná hloupost”, jsem bohužel  
v jeho analýze, plné faktických chyb, nenašel. 
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Pár řádky bych se vyjádřil k expertní analýze pana Martina Mahdala. 
Děkuji za cenné komentáře a úvahy, co by šlo dramaturgicky zlepšit. O těchto 
krocích (rozvětvení děje, větší hloubka postav atd.) jsem intenzivně přemýšlel 
a snažím se nacházet jejich řešení. Co se týče drobné výtky k chybějícímu 
komentáři ke scénáři od A. Rose – nevěděl jsem, že by tento materiál (který 
není povinnou přílohou), bylo dobré předložit, a proto jsem jej nezahrnul do 
žádosti. Spolupráce funguje na bázi konzultacích nad analýzou a strukturou 
přeběhu a postav. Reálně jde tedy o dramaturgii. 

 
 
Vývoj projektu 
 
 V současnosti jsem se pustil do přepsání scénosledu a příběh obohatil 
o více dramatických oblouků i situací, kde vidíme, jak fakticky vznikají fake 
news. Verze scénosledu, který bych rád rozpracoval do podoby literárního 
scénáře obsahuje obrazy, jak hlavní protagonisté získávají své spolužáky pro 
tuto práci, jak školní fotbalový tým přijde o hráče, kteří raději po nocích píší 
smyšlené články o americké politice, jak umírá babička hlavní protagonistky, 
která je tak vystavená závažné rodinné situaci, ke které se musí postavit a 
mnoho dalšího. Zároveň jsem podrobně vypracoval rozšířené charakteristiky 
hlavních postav a jejich dějové linie.  
 
 Tento projekt je pro mě osobně velice důležitý. Snažím se mu věnovat 
maximu energie a času. Od podání žádosti došlu k jeho posunu. Prezentoval 
jsem ho v této fázi raného vývoje několika možným zahraničním partnerům. 
Jednal jsem i s evropskou pobočku Netflixu, kde projekt zaujal jednu 
z londýnských producentek. Na základě naší schůzky jsme se domluvili na 
poslání scénáře k jeho posouzení a další schůzce. Jak jsem psal, chtěl bych 
tento projekt realizovat jako mezinárodní, a tak takový způsob spolupráce je 
pro mě velmi důležitý. 
 
 Budu velmi rád, když podporu tomuto projektu zvážíte. Byla by to pro 
mě jednak velká motivace, tak ale i velký závazek. Sám jsem představitelem 
generace, která se narodila až po revoluci, tedy v demokratické společnosti. 
Zpracování tématu toho, jak se nová mladá generace zmítá a ztrácí 
v prostředí nabyté svobody je pro mě klíčové a rád bych ho rozpracoval.  
 
 
 
Děkuji za váš čas  
 
 
S pozdravem 
 
 
 

 
 

Jan Syruček 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Svatá Barbora 

Evidenční číslo projektu 3242/2019 

Název žadatele Marek Šindelka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 27. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je literární příprava scénáře k hranému celovečernímu filmu Svatá Barbora, jehož 

scenáristou je spisovatel Marek Šindelka. 

 

Asi čtyřicetiletá psycholožka a soudní znalkyně Ester má vypracovat psychologický profil asi pětatřicetileté 
Barbory, která byla do tuzemska eskortována z Norska a hraje zásadní roli v kauze týraných dětí. Žena, jež 
vystudovala dvě vysoké školy, se opakovaně vydávala za děti různých pohlaví. Osamělá Ester, která život 
obětovala kariéře, se snaží zjistit, proč tomu tak bylo. Stále víc a víc se ale do podivného případu zaplétá… 
 
Projekt je inspirován otřesnými skutečnými událostmi, v mediálním prostoru známými jako Kuřimská kauza, 
která hýbala veřejností v letech 2007–2008. Žadatel ji zpracoval v loňském roce v podobě pozoruhodného 
komiksového románu. Předpokládaný projekt není jeho adaptací. Došlo v něm k proměně ústřední postavy – 
novinářku nahradila soudní psycholožka. A s touto změnou se mění i optika, kterou žadatel/autor na kauzu 
nahlíží.  
 
Dalším kladem projektu je, že mezinárodně respektovaný autor nesklouzává k bulvární senzacechtivosti, 
s níž byla celá kauza sledována. Prostřednictvím psycholožky Ester se pokouší najít odpověď na otázku, 
zda jeho titulní postava byla krutě zneužitou obětí, anebo byla sama všehoschopnou manipulátorkou. Vše 
přitom vyústí překvapivou pointou. 
 
Vzhledem k tomu, že projekt Svatá Barbora by mohl být v kontextu tuzemské kinematografie svým námětem 
i zpracováním výjimečným počinem, udělení podpory 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) 

Projekt Svatá Barbora je inspirován stejnou měrou děsivou i absurdní, mimořádně spletitou a dodnes ještě 
ne zcela objasněnou Kuřimskou kauzou, která se dočkala nebývalé pozornosti českých, ale i zahraničních 
médií. V ní prapodivnou roli sehrála asi třicetiletá žena Barboru Škrlová, které byla vytvořena nová identita – 
v tuzemsku se vydávala za třináctiletou dívku a následně v Norsku za stejně starého chlapce. 
 
Žadatel a zároveň autor scénáře Marek Šindelka podivuhodné, ale zároveň velmi ožehavé téma zpracoval 
– společně se scenáristou Vojtěchem Maškem a výtvarníkem Markem Pokorným – v podobě ambiciózního 
komiksového románu. Připravovaný filmový scénář je jeho logickým pokračováním. Nejde přitom o přepis 
komiksu, ale o nový příběh, respektive o nový pohled na stejnou kauzu.  
 
Zatímco protagonistkou komiksu byla novinářka, jejímž prostřednictvím se autoři zamýšleli nad mediálním 
voyeurismem, v připravovaném scénáři se ústřední postavou stává jiná žena posedlá odhalením pravdy, 
soudní psycholožka Ester. Do popředí se tak dostává téma zdeformovaných rodinných vztahů v současné 
společnosti. Autor přitom pracuje s vyšetřovacími verzemi, které se snažily kauzu objasnit (vytvoření svaté 
bytosti, která byla stála v čele nového náboženského kultu, mělo údajně zakrýt výrobu dětské pornografie). 
. 
Již komiksový román svým pojetím a hlavní postavou vzdáleně připomínal thriller Davida Finchera Zodiac, 
jehož protagonista vyšetřoval případ sériových vražd s takovou umanutostí, až přitom sám málem přišel o 
rozum. Na tentýž film Marek Šindelka odkazuje také ve své autorské explikaci k připravovanému filmovému 
scénáři. 
 

Přestože treatment naznačuje, že film bude mozaikovitě strukturovaný a budou se v něm paralelně odvíjet 

různé časové roviny stejného příběhu, děj působí srozumitelně. Charaktery postav zároveň dobře zapadají 

do celkového pojetí příběhu. 

 

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

Spisovatel Marek Šindelka, který vystudoval kulturologii na FF UK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU, je 
dvojnásobným držitelem ceny Magnesia Litera za prózu (povídková kniha Zůstaňte s námi a román Únava 
materiálu). Pro režiséra Václava Kadrnku napsal dva scénáře k jeho připravovaným filmům. 
 
Na strhujícím komiksu Svatá Barbora pracoval se svými kolegy (viz bod č. 1) celkem šest let. Je tedy zcela 
zjevné, že se o dané téma dlouhodobě, podrobně a empaticky zajímá. 

 

Marek Šindelka si jako dramaturga vybral spoluscenáristu původního komiksu Vojtěcha Maška. Absolvent 

katedry scenáristiky FAMU, autor několika divadelních her a osminásobný držitel komiksové ceny Muriel se 

jako spoluscenárista podílel na Kadrnkově historickém filmu Křižáček, který právě za scénář získal Českého 

lva.  

 

Předkládaný projekt má z pozice konzultanta zaštítit oceňovaný dokumentarista Martin Mareček. Složení 

tvůrčího týmu se zdá být dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Stejně jako je sama o sobě výjimečná Kuřimská kauza, i její filmové zpracování by v kontextech tuzemské 

bylo ojedinělým počinem. Látka má svým tématem i zpracováním zjevně zahraniční přesah. A to nejenom 

proto, že se i ve skutečnosti částečně odehrávala na teritoriích severských evropských zemí, kde vzbudila 

značný zájem veřejnosti. 

 

K zahraničnímu potenciálu je třeba přičíst i mezinárodní kredit spisovatele/scenáristy Marka Šindelky, jehož 

knihy se překládají do různých cizích jazyků. 

 

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

znaků) 

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

je tedy možné žádost správně posoudit.  

 

Dosavadní činnost, úspěchy a ocenění žadatele (viz bod č. 2) jsou dostatečnými argumenty pro předpoklad, 

že bude schopen takový projekt zrealizovat. 

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 25 % (jde o vlastní zdroje žadatele), zbytek je 

předmětem této žádosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Svatá Barbora 

Evidenční číslo projektu 3242/2019 

Název žadatele Marek Šindelka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 22. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt na první pohled zaujme silným personálním obsazením – spisovatel a scenárista Marek Šindelka, 

Vojtěch Mašek jako dramaturg, Martin Mareček jako odborný poradce, a silným příběhem, který vychází z 

děsivého a záhadného případu týraných dětí v tzv. kuřimské kauze.  

 

Ačkoli autorská explikace je dost skoupá na slovo a předložený treatment má jen šest stran, je tu patrný 

vynalézavý literární koncept. Autor nejde vyšlapanou cestou kriminální či soudní rekonstrukce, nýbrž cestou 

sofistikované psychologická studie, jejíž hlavní hrdinkou se stává soudní psycholožka, jež má vypracovat 

osobnostní profil klíčové protagonistky případu. Tím se ustavuje ozvláštňující perspektiva vyprávění, která 

přináší inovativní řešení a nečekaný vývoj děje na pozadí známé kauzy, přičemž svou zacyklenou strukturou 

evokuje záhadný a zlověstný koloběh dění. Film tak směřuje k umělecky svébytné verzi skutečného 

kriminálního případu, která má žánrově nejblíže k psychologickému thrilleru a která zřejmě hodlá kombinovat 

postupy uměleckého a žánrového filmu. Je tu nakročeno k sugestivnímu výsledku s vysokým uměleckým i 

komerčním potenciálem. 

 

Na druhou stranu poněkud nejasnou zůstává otázka tematické struktury, ideového záměru a autorského 

postoje: co chce autor vlastně říci a komu, nakolik jde o fascinaci případem a nakolik o vůli ke strukturované 

výpovědi, respektive nakolik je umělecký odstup projevem záměru, nebo jisté bezradnosti. Podobně stranou 

zůstávají otázky etiky a společenských hodnot, s nimiž je nutné se v takovém případě vypořádat. V tom by 

pomohla právě podrobnější autorská explikace, která vy obsahovala konkrétnější a komplexnější popis 

autorského postupu a představy o dalším a celkovém směřování projektu. Každopádně námět nabízí 

závažná společenská témata manipulace, sektářské ideologie, alternativních výkladů světa ad. 

 

Požadavek na podporu standardně dosahuje nominálního limitu 150 tis., což při rozpočtu 200 tis. 

představuje nadlimitní poměr 75% - ten je ovšem oprávněn statusem kulturně náročného díla. Finanční plán 

stojí vedle podpory Fondu na věcném vkladu žadatele, ten ale není doložen. Slabá diverzifikace zdrojů 

představuje jisté riziko, to je ale dáno povahou projektu s jeho omezenými možnostmi vícezdrojového 

financování. 

 

Výjimečný námět, závažné téma, svébytné pojetí a silné tvůrčí zázemí dává projektu značný umělecký i 

společenský potenciál.  Lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu a výrazný výsledek, který může 

zaujmout jak širší domácí publikum, tak mezinárodní a festivalové prostředí. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

Analýza umělecké kvality je provedena výše. 

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

Nad projektem se sešel tým výrazných osobností, který je zárukou úspěšné realizace. 

 

 

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

Projekt vyniká jedinečnými dispozicemi - výjimečný námět, závažné téma, osobité pojetí – se zajímavým 

diváckým, festivalovým i mezinárodním potenciálem. 
 
 
 

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

znaků) 

Žádost je až na formální drobnosti v pořádku. 

Realizační strategie odpovídá potřebám projektu, projekt je realizovatelný. 

Projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rekognice 

Evidenční číslo projektu 3245/2019 

Název žadatele Masterfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 10.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Producentka Dagmar Sedláčková ze společnosti Masterfilm předkládá projekt celovečerního hraného 

debutu režiséra Ondřeje Nováka pod názvem Rekognice. 

 

Film je inspirován osobní zkušeností režiséra a zatím jediného scénáristy projektu Ondřeje Nováka. Hlavní 

autobiografická postava filmu náhle zjistí, že jeho otec, kterého se rozhodne rodina prohlásit za mrtvého, žije 

jako bezdomovec v Itálii a spolu se sestrou a otcovým bratrem se jej rozhodnou vyhledat. Krátce po jejich 

setkání však otec díky nešťastné události nehody umírá.  

 

Autor projektu Rekognice Ondřej Novák je spolurežisérem krátkého filmu Rekonstrukce, který byl úspěšnou 

světovou premiéru v soutěži krátkých filmů ve švýcarském Locarnu.  

 

Zatím slabší stránkou projektu je nepřítomnost druhého scénáristy, kterého tvůrci Rekognice zatím stále 

hledají. 

 

V synopsi a treatmentu se bohužel objevují školácké chyby ve vlastních jménech a producentkou 

představená strategie projektu má také určitá slabá místa. Vzhledem k autorově režijní práci na projektu 

Rekonstrukce a silnému osobnímu vztahu k příběhu doporučuji projekt podpořit, protože má potenciál na 

vznik úspěšného filmu překračující lokální hranice. Silná osobní vazba režiséra však v sobě ukrývá i 

potenciální nebezpečí nedostatečného odstupu od látky filmu, a proto je nutné najít vhodného „sparring 

partnera“ pro tvorbu scénáře. Předkladatelé projektu jsou si tohoto nebezpečí vědomi, ale nepředkládají 

zatím vhodné řešení. 

 

 

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) 

 

Producentka Dagmar Sedláčková a režisér Ondřej Novák navazují na svou úspěšnou spolupráci na 

projektu Rekonstrukce a předkládají žádost o podporu vývoje vzniku celovečerního scénáře Rekognice. 

 

Jedná se o vlastní osobní zkušenost režiséra projektu, který v žádosti prezentuje koncept příběhu o setkání 

se znovunalezeným otcem, kterého rodina dvacet let pokládala za ztraceného a který však krátce po 

setkání s rodinou, náhle umírá. 

 

Oceňuji výběr hereckého obsazení postavy otce, kterého hodlají tvůrci obsadit charismatickým a typově 

výrazným hercem Ivanem Fraňkem naturalizovaným v Itálii, kde se odehrává značná část příběhu. 

 

Projekt ve stávající podobě i přes drobné nedostatky naplňuje kritéria výzvy. 

 

 

 

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

 

Režisérem a autorem projektu je Ondřej Novák, který je spolurežisérem úspěšného krátkého hraného filmu  

Rekonstrukce, který byl součástí soutěže na mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu. Stejně jak na 

filmu Rekonstrukce tak i na tomto projektu spolupracuje producentka společnosti Masterfilm Dagmar 

Sedláčková.  

 

 

 

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

 

Předložený projekt Rekognice má mezinárodní potenciál. Jedná se o projekt, který má za cíl a ambici být 

uveden ve světové premiéře v soutěži významnějšího mezinárodního festivalu. Je zde určité nebezpečí až 

příliš osobní látky ze strany režiséra, která zatím není korigována adekvátním partnerem/spolupracovníkem, 

ať už je jím dramaturg nebo potenciální další scénárista. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Žádost je předložena kompletní a je srozumitelná. Jedinou vadou jsou školácké chyby ve vlastních jménech 

v treatmentu (jednou je psáno vysočina, podruhé zas Vysočina; jednou je padre, jindy zase Padre; Česko 

s malým č; apod.) a producentka také uvádí, že kruciální pro projekt budou mezinárodní filmové workshopy, 

uvádí Midpoint a EAVE. EAVE však není scénáristický workshop, ale workshop zaměřený pro producenty. 

Pochopil bych spíše, kdyby uvedla eQuinoxe nebo programy Torino Film Lab, které by pro projekt byly 

z hlediska vývoje scénáře vhodnější. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rekognice 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele MasterFilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 25. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatelem o grant na první verzi scénáře je producentka Dagmar Sedláčková, která plánuje podporu využít 

na kofinancování dramaturga, konzultanta a druhého scenáristy. Tento postup je sám o sobě v pořádku a 

s ohledem na podobu treatmentu logický, neodpovídá ale prioritám dané výzvy („2. projekty producentů 

žádajících o dotaci na honorář konkrétního scénáristy pouze za účelem vytvoření první verze scénáře“). 

Jako hodnotitel nemohu doporučit udělení dotace na honorář scenáristy, jehož jméno není v žádosti 

uvedeno. 

 

Samotný treatment a explikace ukazují, že hlavní autor Ondřej Novák pojímá námět jako velmi osobní, 

autobiografický, konkrétní autentickou dokumentací podložený příběh o vztazích uvnitř rozpadlé rodiny. 

Látce nechybí emoční působivost a potenciál přesahu k obecnějším společenským tématům. K dosažení 

širší sdělnosti bude ale nutné domyslet motivace, naraci postavit ve větší míře na dramatickém jednání 

postav a na filmově vyjádřených situacích spíše než na monolozích, snech a vzpomínkách. Doporučuji 

projekt podat znovu s jmenovitým uvedením druhého scenáristy. 

 

 

 

 

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) 

Samotný treatment a explikace ukazují, že hlavní autor Ondřej Novák pojímá námět jako velmi osobní, 

autobiografický, konkrétní autentickou dokumentací podložený příběh o vztazích uvnitř rozpadlé rodiny. 

Látce nechybí emoční působivost, tajemství a potenciál přesahu k obecnějším společenským tématům. 

K dosažení širší sdělnosti bude ale nutné domyslet motivace, naraci postavit ve větší míře na dramatickém 

jednání postav a na filmově vyjádřených situacích spíše než na monolozích, snech a vzpomínkách.  

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

Začínající režisér a scenárista Ondřej Novák se spojil s produkcí MasterFilm a producentkou Dagmar 

Sedláčkovou, kteří mají na kontě různorodé portfolio úspěšných autorských dokumentů, hraných 

experimentů i mainstreamovějších komedií. Jeho úspěšný krátký film Rekonstrukce produkovala tatáž 

společnost. 

 

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

V dané fázi nelze o přínosech mluvit, ale látka nabízí příležitost ke kreativně motivované koprodukci a lze 

očekávat, že výsledný film bude mít charakter výrazného autorského díla. 

 

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

znaků) 

Rozpočet odpovídá povaze a stavu projektu, důvodům vyčlenění prostředků na spolupracovníky scenáristy 

lze zcela rozumět, ale žádost měla obsahovat jméno druhého scenáristy a detaily k jeho zapojení. 

 



Vážená Rádo,

MasterFilm, s.r.o.

Hošťálkova 392/1c
169 00 Praha 6 - Břevnov

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 47

170 00 Praha 7

V Praze 18.10.2019

Věc: literární příprava projektu Rekognice - reakce producenta na expertní posudky

Vážení členové Rady Fondu kinematografie,

ráda bych reagovala na expertní analýzy zaslané k projektu Rekognice. V první řadě se chci 

omluvit za překlepy a nepřesnosti, které vznikly naší nepozorností, je to trapné a vlastně 
neomluvitelné.

Chtěla bych se ale především vyjádřit k absenci spoluscénáristy, kterou oba posudkáři ve svých 

textech zmiňují. Věřím, že Rekognice má potenciál stát se zajímavých autorským filmem s 
mezinárodním potenciálem. Jako režijní debut v sobě nese řadu úskalí, která se nasobí s faktem, 

že jde o osobní příběh režiséra, který měl tragickou dohru. S Ondřejem jsme se rozhodli přistoupit 
k výběru spoluscénáristy velmi zodpovědně. Z pozice producenta se obávám, aby se Ondřejův film 

nestal v rukou zkušenějšího a autorského scénáristy něčím úplně jiným. Hledám zkušeného a 
emaptického scénáristu s talentem pro stavbu příběhu, ochotného respektovat roli spoluscénáristy 

a s přístupem, který bude blizký Ondřejovi i mi. Je to pomalý proces, tudíž nemůžu teď Radě 
předložit definitivní jméno ani zde nechci jmenovat spoluscénáristu jen pro účel této žádosti. 

Zatímco se scházíme se scénáristy, Ondřej přepisuje treatment, rozmýšlí příběh, děla si rešerše, 
hledá, jak příběh správně uchopit, začíná psát scénář. Projekt jsme dramaturgicky konzultovali s 

Tomášem Hrubým, Kristinou Májovou, se kterou bychom rádi jako dramaturgyní pokračovali dále. 
Momentálně se bavíme o možné spolupráci s Lucii Kajánkovou. Nicméně v době reakce na 

posudek zatím finální jméno nemáme.  
 

Prosím Radu, aby zvážila, zda je dočasná absence spoluscénáristy zasádním problémem pro 



projekt, případná dotace by nám pomohla a věřím, že i urychlila hledání i práci na projektu 

samotném.

Dovolte mi ještě nakonec zmínit, že Ondřejův debut Rekonstrukce byl nominovám na ceny EFA 
2019 v kategorii krátké metráže. Oznámení jsme obdrželi v den odeslání reakce na posudky.

V úctě,

Dagmar Sedláčková,

producentka

MasterFilm
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zpupný kupec 

Evidenční číslo projektu 3249/2019 

Název žadatele Jakub Felcman 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Dufek 

Datum vyhotovení 5.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

1. V jakémsi časně novověkém prostředí se pohybujeme mezi zámkem a podzámčím. Dva 

místodržící, hrabátka Horác a Hubert, výběrově rozdávají servilním poddaným pozvánky na výroční 

ples. Distancuje se jen zpěvačka Johanka. Mladík Lamželezo se chce dát do panské služby. 

Místodržící však především hledají nejkrásnější ovoce pro arcimboldovskou sochu krále, který se 

má zřejmě plesu zúčastnit. Nejkrásnější ovoce má ovšem Zbyněk, který je odmítne vydat zdarma. 

Místodržící se domluví s trhovkyní Alžbětou, že bude Zbyňka špehovat, odkud takové ovoce má. 

Ukáže se, že Zbyněk má jakousi smlouvu s čertem Čeňkem a jeho synem Čeněčkem. (donáší  jim 

záhadnou poštu za ono nádherné ovoce). Čeněk Alžbětu odhalí a nabídne jí stejné ovoce za peníze 

z daní, očištěné prací poddaných. Johanka zatím burcuje proti zámku. Na něm je dokončována 

socha krále, ale Lamželezo také maluje portrét obou místodržících. Venkovní vzpoura graduje, do 

toho ještě místodržící zahlédnou přijíždět krále a uprchnou záchodovou stokou. Král zjistí, že jsou 

peníze z daní pryč a vyžene Johanku. Čeněk mu nabídne měšec, který ale vzápětí vymění za 

uniformy pro vojáky. Lamželezo s Johankou opouštějí hranice země… 

2. Základním kladem je rozsáhlá teoretická příprava k žánrovému experimentu. Autor se spíše, než 

hollywoodskými „kuchařkami“, inspiruje ruskými formalstyi a strukturalisty Jakobsonem, Proppem a 

Ejchenbaumem. 

3. Problémem, alespoň soudě podle treatmentu, je zatím malá soudržnost příběhu, těkavost mezi 

postavam ia jejich motivy a nevyjasněnost divácké adresy. 

4. Kdybych nevěděl, že autorem je majitel jednoho z nejbystřejších mozků mladší dramaturgické 

generace, člověk, za nímž už stojí úspěšné projekty organizační, teoretické i autorské, asi bych 

váhal s doporučením tohoto projektu. Přes všechny výhrady si však myslím, že by vážně myšlený 

záměr podporu dostat měl – i s právem si otestovat, jaké to je si rozbít čenich. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji se značnými výhradami 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

       Jak už jsem napsal výše, kdybych autora neznal jako bystrého, vzdělaného a úspěšně až 

hyperaktivního spolutvůrce současného filmového, autorského, dramaturgického, teoretického i 

organizačního filmového dění, těžko bych se s jeho projektem zatím jen na základě četby treatmentu a 

několika obrazů smiřoval.Není zde hlavní hrdina. Zbyněk jako podivný zaprodaný čertův listonoš se 

z příběhu záhy vytrácí stejně jako Alžběta se svým do zástavy daným Čeněčkem. Johanka se sice 

uplatňuje skrze vzpurnou písničku jako momentální hybatel – ale čeho? Všichni v Podzámčí ještě nedávno 

toužili být vybráni jako hosté bálu. Proč se nyní bouří? A co daně? Čteme o truhlici, kterou jsme už prý viděli 

– ale předchozí zmínka v treatmentu není.. A kdo je záhadný Arnošt? Jsou-li přípravy na bál v plném 

proudu a vše klape – kdo je zajišťuje? V treatmentu to vypadá, že na zámku kromě Horáce, Huberta a 

Lamželeza nikdo není.. Žádní sluhové – a v případě rajčatové vzpoury ani žádní ozbrojenci. Kdo tedy vybírá 

daně a proč se skrze (zřejmě robotní) práci peníze čistí? A berou si hrabátka všechny peníze s sebou do 

stoky? Proč se leknou krále, když se na jeho příchod chystají a socha je hotová? Proč není král se sochou 

konfrontován? A proč Lamželezo, kdosi mezi hromotlukem a nadaným malířem – odchází s Johankou?  

       Protože autor Felcmanova formátu a vzdělání si je jistě těchto problémů vědom, nemohu než se 

domnívat, že se jedná o záměr. Rozrušit konvenční příběh do podoby, která mi připadá srovnatelná 

s manýristickými Arcimboldovými obrazy. Sestavování povědomých fragmentů do obrazce, který dovoluje 

zahlédnout jinou tvář archetypu. Na základě treatmentu však takhle daleko nedohlédnu. I tak se ale 

přimlouvám za vstřícné posouzení. 

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

 

Jedná se zatím o autorský vývoj scénáře.  Autora pokládám za kompetentního. 

 

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

 

Přes výše zmíněné výhrady se domnívám, že současná česká pohádková tvorba si zaslouží razantní 

inovativní projekty (byť v tomto případě zatím ve stádiu pokusu). 

 

 

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

znaků) 

    Autor projektu má přes své mládí za sebou řadu úspěšných realizací dramaturgických (např. podíl na 

posmrtně dokončovaném filmu J.Němce „Vlk z Královských Viánohrad“, Václavově „Nikdy nejsme sami“ 

či Provazníkových a  Duškových, ), teoretických  (např. dvoudílná studie ve sborníku ke Kubrikově filmu 

Eyes Wide Shut) i organizačních (různé festivaly, provoz artových kin apod.). Finanční rozvahu pokládám 

za standardní. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zpupný kupec 

Evidenční číslo projektu 3249/2019 

Název žadatele Jakub Felcman 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2019-1-4-15 

Číslo výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 3. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Námět na pohádku o zpupném kupci rozvíjí příběh pohádkových postav na půdorysu prostředí zámku a 

podzámčí, alegorické agory – tržiště a úvah nad rozlišením dobrých a špatných úmyslů a činů. Předložený 

treatment je popisem příběhu a neobsahuje vyjádření ke stylu či výrazové poznámky u jednotlivých scén – 

autor však scénář zamýšlí jako dílo, které zůstane otevřené různým možnostem tvůrčího ztvárnění ještě 

neurčeného režiséra (který se ji ujme po napsání první verze scénáře) a výtvarníka. V explikaci žadatel 

vysvětlil svojí pozici a východiska vnímání žánru pohádky i koncepce připravovaného scénáře. Autorem je 

zkušený scénárista a dramaturg, jehož dosavadní tvorba a tvůrčí spolupráce a přesvědčivost předložené 

explikace ukazují potenciál pro vznik kvalitního žánrového díla přínosného pro domácí kinematografii. 

V žádosti je uveden přiměřený rozpočet i realizační harmonogram.  

Projekt tedy k podpoře doporučuji.   

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Připravovaná pohádka rozehrává situace směny zboží i hodnot v kontextu jasně narýsovaného světa 

správců, obchodníků, lidu a čertů. Vytváří funkční prostředí a postavy pro rozehrání situací uvažujících nad 

pohnutkami a činy a jejich motivacemi a důsledky. Autor uvažuje nad symbolickými významy prostředí a 

situací i nad jejich potenciálním vztahem k aktuální době a přeneseně k prostředím či situacím ze 

současnosti.  

V explikaci autor elaboruje svůj vztah a zároveň teoretické zarámování pohádky jakožto žánru a jejich 

narativních a formálních prvků a předpokladů. I když se v teoretické rovině neztotožňuji se všemi 

autorovými argumenty (režisérova role a způsob tvarování scénáře jako díla pro jiného tvůrce není podle 

mě tak přímo závislá na žánru, jak to autor uvádí), pro projekt je zásadní, že autor má takto jasně a 

argumentovaně formulovanou pozici vůči žánru, v kterém teď pracuje. Je zjevná jeho erudice i scénáristická 

zkušenost (ve které půdorys žánru pohádky hrál důležitou tvůrčí roli) a také realistické a praktické 

uvažování (např. ve vztahu k potenciální výtvarné podobě, resp. výpravnosti). Za klíčové považuji myšlenky 

týkající se dramatiky, alegorické povahy, srozumitelnosti a vztahu k současnosti (i když se jedná o zasazení 

do historického prostředí). Konkrétně pro předkládaný námět jsou podstatné úvahy o horizontálním 

rozdělení prostředí (a významů či symbolů, které nesou) a vertikálním řádu – na základě tohoto klíče 

funguje stavba světa díla (a zároveň umožňuje vztažení k současné realitě). 

 

U hrdinek autor uvádí, že je chtěl prezentovat jako autonomní postavy bez majetnického vztahu ze strany 

mužů. Nicméně ženy nepatří k hlavním postavám (i když Johančina postava by měla v příběhu ten 

potenciál), resp. hlavním činitelům, kteří vývoj příběhu určují – tyto postavy jsou výhradně mužské (Zbyněk, 

Čeněk; oceňuji však, že mezi kupci jsou mezi muži zastoupeny i obchodnice ženy (Alžběta)). V příběhu mi 

vyvstává několik nejasností: mezi postavami se mi nejrozporuplnější jeví Johanka, která je „tlučhuba“ a 

„životní lajdák“, ale zároveň se octne v (pro příběh a jeho hodnotové vyznění potenciálně důležité) roli, kdy 

vede lidi z podzámčí. U Lamželeza pak nemám úplně jasno v tom, proč odmítl královu nabídku na správu 

místo Horáce a Huberta. Vzhledem k jeho idealizmu bych předpokládala, že by se správy spíš ujal a přivedl 

zpátky i Johanku. Tedy motivace těchto dvou postav by myslím ještě potřebovaly upřesnění, aby byly 

konzistentní se závěrečnou částí a vyústěním příběhu.  

 

Východisko autorova uvažování je zjevně poučené, promyšlené a koncepční. Představa o ztvárnění 

v treatmentu není  a autor chce scénář napsat jako otevřený různým režijním uchopením později. Přesto se 

domnívám, že by mělo smysl, aby scénosled obsahoval i filmové obrazy, nejen rámcová naznačení (vše 

„perfektně vypadá“, „veselý závěrečný záběr“) a popis děje – mohly by pomoct upřesnění představy o 

postavách a prostředích. Treatment ani explikace se tedy nevyjadřují blíže k otázkám stylu; pro výtvarné 

zpracování byly přiloženy obrazy, které naznačují některé vizuální motivy (portrét). 

  

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

 
Scénárista Jakub Felcman spolupracuje s výraznými režiséry mladé generace – byl spoluautorem scénářů 

úspěšných celovečerních debutů O. Omerzu a M. Hogenauera. Má rozsáhlé zkušenosti jako dramaturg 
v televizi i ve filmu. Jako režisér vytvořil dokumentární film, hranou povídku a několik divadelních 
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představení. Je rovněž filmovým publicistou a podílel se na několika filmových festivalech a distribučních 
aktivitách. Felcman patří k významným filmovým profesionálům české kinematografie, kteří se vedle své 
tvorby věnují i dalším rovinám péče o film. V tvorbě spolupracuje s výraznými autorskými osobnostmi a 
podílel se na vzniku oceňovaných a tematicky i stylově výjimečných českých filmů. Z toho usuzuji potenciál 
kvalitní realizace předkládaného projektu. V žádosti nejsou uvedeni další spolupracovníci (i když dramaturg a 
výtvarník figurují v rozpočtu) – dramaturg je pro vznik scénáře klíčový spolupracovník, který by měl být 
jmenovitě upřesněn. 

 

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

 

Vznik kvalitních původních pohádek má v každé kinematografii smysl a najde svého diváka – v kinech a 

posléze i online či v televizi. V mezinárodním kontextu je výhodou univerzálnost obecných témat 

(rozlišení dobra a zla, úmyslů, činů a důsledků). Pro domácí kinematografii je projekt určitě důležitý; 

možnost výraznějšího zásahu do mezinárodního prostředí závisí od originality nápadu i způsobu 

zpracování a ztvárnění – takovou jedinečnost, která by byla konkurenceschopná vůči světové tvorbě, 

v této fáze v projektu nelze rozeznat, nicméně to neubírá záměru na významu v českém filmu.   

 

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

znaků) 

 

Práce na psaní scénáře již začala a plánované dokončení je v říjnu 2020, což dává přiměřených 14 měsíců 

na napsání první verze a dramaturgické konzultace. Požadovaný honorář odpovídá zkušenému 

scénáristovi, dalším nákladem jsou odměny pro dramaturga a výtvarníka v odpovídající výši. 

 

 



V Praze 14.10.2019

Dobrý den,

Děkuji za obě pozitivně vyznívající analýzy, vzhledem k tomu, že jsou doporučující, troufnu si uvést pouze tři 
kratší poznámky.

1. 
Projekt a žádost jsem připravoval s vědomím, že se jedná o práci vedoucí k první verzi scénáře. Snažil jsem se k 
této skutečnosti stavět co nejzodpovědněji. Abych tedy odevzdal projekt plnohodnotný (tedy nevytvářel si 
záminky pro omluvy, že ještě může obsahovat chyby) a zároveň dostatečně otevřený (tedy nepřicházet s dílem, 
které by se tvářilo jako hotové, definitivní, že vlastně už někde leží, jen ho odevzdat). 
Výsledkem toho postoje je možná to, co Jiří Dufek nakonec označuje za "žánrový experiment s rozsáhlou 
teoretickou přípravou". 
První verze scénáře je teprve přede mnou, přede mnou je teprve, věřím, i povinnost přijít s příběhem opírajícím 
se o velkou sadu pevných scénických bodů. Proto jsem se snažil většinu energie vložit do práce na vytvoření co 
nejkompaktnějšího, jasně vymezeného fikčního světa, stanovit jeho základní kódy (polarizace horizontální - 
zámek a podzámecký trh, a vertikální - bdělý a veřejný všední den a ztajený, neveřejný hustý les), a dobrat se co 
nejjasnějšího vykreslení postav nikoliv snad hlavních pro vlastní fabuli, ovšem hlavních co se týče jejich 
schopnosti svým jednáním zasahovat do řádu tohoto fikčního světa. 
Věřím, že je úkolem první verze (a doprovodných dokumentů s první verzí scénáře spojených) ukázat, že na 
podněty, s nimiž přišel ve svém expertním posudku Jiří Dufek, lze jasně, srozumitelně odpovědět. Že se v první 
verzi také naplno ukáže, která z postav je skutečným protagonistou.

2. 
Ve svojí tvorbě jsem možná příliš sveden živostí a bohatostí toho typu postavy, jak ji pro mě symbolizuje 
nejvíce asi "páter Chlast" z románu Moc a sláva Grahama Greena... anebo, opřu-li se o popkulturu, pašerák Han 
Solo či kapitán Jack Sparrow. Tedy postavy vyznačující se celou řadou zjevných povrchních charakterových 
nedostatků, která se však zachová zásadově a spravedlivě, jde-li do tuhého. Právě takovou postavou je pro mne 
Johanka, o níž se ve svém textu zmiňuje Andrea Slováková. Její (přinejmenším povrchová) rozporuplnost, na 
niž Andrea Slováková upozorňuje, je jejím hlavním charakterovým rysem a věřím, že se to neukáže jako chyba.

3. 
Po celou dobu svojí aktivní scenáristické a dramaturgické činnosti mám to štěstí pohybovat se v okruhu 
originálních dramaturgů-osobností. Scénáře Příliš mladé noci a Tichých doteků a dramaturgii filmů Jana Němce, 
Petra Václava či Radima Špačka jsem ve větší či menší míře konzultoval s Vojtěchem Maškem, Ondřejem 
Provazníkem, Jiřím Soukupem, Annou Kopeckou, Michalem Hogenauerem, Kateřinou Kačerovskou, Olmem 
Omerzuem, Hedvikou Hansalovou, Matějem Slámou, Čestmírem Kopeckým. 
Přesto si troufám v momentě podání žádosti jméno dramaturga pro Zpupného kupce nezveřejňovat a stavím 
proti vzniklému riziku všechnu svoji vlastní dosavadní scenáristickou, dramaturgickou a nově i režijní 
zkušenost. 
Jsem ve shodě s Andreou Slovákovou, že dramaturg bude na díle důležitým spolutvůrcem, chtěl bych ovšem, 
aby dílo zůstalo v tuto chvíli otevřené i některému z odborníků, s nimiž jsem dosud nespolupracoval a který by 
mne třeba nyní ani nenapadl. To je důvod, proč zatím dramaturga nejmenuji. Jmenování dramaturga by bylo 
rozhodně jedním z vůbec prvních kroků na cestě za první verzí. 

Těší mne podnětnost poznámek v expertních posudcích a jsem přesvědčený, že na ně dokážu poctivě odpovědět 
první verzí. Na Zpupném kupci pracuji od roku 2017 a jsem nyní připraven pro psaní scénáře v plném 
soustředění; záměrně předem vše nedoslovuji, z předchozí scenáristické práce vím, že bych si tím spíše vystavěl 
překážky a věřím, že znám dostatečně míru, při níž vše, co je podstatné, ale zatím nevyřčené,  "dosedne" v 
momentě vlastního psaní. 

Dovoluji si také poděkovat všem dotčeným za čas, jenž věnují posuzování této žádosti. 

V úctě,

Jakub Felcman
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Expertní analýza 
 

Název projektu Žertva 

Evidenční číslo projektu 3250/2019 

Název žadatele Adam Karásek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 16. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Téma ekologie, životního prostředí, ohrožení planety Země v důsledku klimatických změn a našich 

možností, jak zabránit katastrofě je výsostně aktuální. Autor si vybral skupinu několika postav, které 

spojuje strach o budoucnost a které cítí, že je potřeba přistoupit k výraznější akci. Liší se ovšem v tom, 

k jaké. Nejradikálnější postoj zaujímá Uhl, který je ústřední postavou příběhu. Ten se totiž rozhodl pro 

sebeobětování, a po vzoru Palacha si vybral upálení jako nejlepší způsob, jak zburcovat apatickou 

společnost. Na projektu je sympatické, že postavy „ekoteroristů“ nejsou pouze prvoplánově pozitivní, a 

že se autor snaží vidět celou problematiku z více úhlů. Navzdory snaze nebýt schematický zůstávají 

ale všechny postavy hodně tezovité a jsou spíše „věšákem“ na autorovy ideje. Treatmentu chybí 

výraznější konflikt, dramatičtější vývoj charakterů a jejich případná proměna, stejně jako více 

překvapivých zvratů v samotné zápletce a ději. Ten je hodně epický, chybí větší zkoncentrování. 

Problémem je i žánr: autorovým záměrem je skombinovat drama s komedií zároveň, což je ovšem 

velice obtížné a nepůsobí zatím přesvědčivě.  
Žadatel absolvoval obor režie a scenáristiky ve Zlíně krátkým filmem, ke kterému si napsal také scénář 
a v současnosti pracuje jako asistent režie nebo produkce. V další fázi vývoje chce pracovat 
s dramaturgem, žádné konkrétní jméno ale zatím není uvedeno.  
Téma je mezinárodně srozumitelné. Příběh jako tento by se mohl odehrávat v jakékoliv jiné evropské 

zemi. To je na něm na jednu stranu sympatické, na druhou stranu se tím ale celý příběh stává poněkud 

abstraktním a málo zakotveným v konkrétní realitě. Z hlediska domácí kinematografie se jedná o 

tematicky inovativní látku, která skýtá potenciál skombinovat drama s absurdním humorem nebo 

černou komedií. Ten ale zatím není dostatečně využitý. Rozpočet je standardní, zahrnuje také solidní 

honorář pro dramaturga.  

 

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) 

Myšlenka napsat scénář na téma ekologie, životního prostředí, ohrožení planety Země v důsledku 

klimatických změn atd. je zcela jistě záslužná. Autor si vybral skupinu několika postav, které spojuje 

strach o budoucnost a které cítí, že je potřeba přistoupit k výraznější akci. Liší se ovšem v tom, k jaké. 

Nejradikálnější postoj zaujímá Uhl, který je ústřední postavou příběhu. Ten se totiž rozhodl pro 

sebeobětování, a po vzoru Palacha si vybral upálení jako nejlepší způsob, jak zburcovat apatickou 

společnost. Jeho tři druhové mají k tomu různý postoj. Na projektu je sympatické, že postavy 

„ekoteroristů“ nejsou pouze prvoplánově pozitivní, a že se autor snaží vidět celou problematiku z více 

úhlů. K tomu přispívají i vedlejší postavy, kterým je problém ekologie lhostejný. Navzdory snaze nebýt 

schematický zůstávají ale všechny postavy hodně tezovité a jsou spíše „věšákem“ na autorovy ideje. 

Treatmentu chybí výraznější konflikt, dramatičtější vývoj charakterů a jejich případná proměna, stejně 

jako více překvapivých zvratů v samotné zápletce a ději. Děj je hodně epický, celé politikum a jeho 

vývoj (založení iniciativy, shánění podpory, oslovování osobností a veřejnosti, a pak reakce na celou 

iniciativu) totiž vyžaduje delší plynutí času, a příběhu tím pádem chybí větší zkoncentrování. 

Problémem je i žánr, jakoby autor ještě neměl jasno v tom, zda píše zcela realistický příběh nebo 

příběh absurdní. Autorským záměrem je drama i komedie zároveň, což je ovšem velice obtížné a 

tento přístup působí zatím v treatmentu spíše zmatečně. Přiložené dva krátké obrazy (pouze 2 a půl 

strany) se spíše marginální epizodou nedávají dostatečnou představu o autorových kvalitách a jeho 

schopnosti vytvořit silné charaktery v dramaticky vyhrocených konfliktech.   

 

 

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

Žadatel /autor (ročník 1992) je absolventem oboru Režie a scenáristika na Univerzitě Tomáše Bati ve 
Zlíně (BcA.). Od roku 2016 pracuje na českých i zahraničních filmových projektech jako asistent režie 
nebo asistent produkce. Studia absolvoval v roce 2017 krátkým filmem Largo, lásko! (17 minut), ke 
kterému si napsal také scénář. V další fázi vývoje chce pracovat s dramaturgem, pro kterého je 
v rozpočtu vyhrazen honorář 30 000, žádné konkrétní jméno ale zatím není uvedeno. Uvažuje se také 
o účasti na scenáristických workshopech (náklady na účast ale v rozpočtu zahrnuty nejsou). Zajímavé 
je, že se „chtěl pokusit spojit se s některým z budoucích absolventů oboru režie na filmových školách 
a použít scénář pro jejich celovečerní debut“. 

 

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

Téma ekologie, ohrožení planety a našich možností, jak zabránit katastrofě, je rozhodně aktuální a je 

mezinárodně srozumitelné. Příběh jako tento by se mohl odehrávat v jakékoliv jiné evropské zemi. To 

je na něm na jednu stranu sympatické, na druhou stranu se tím ale celý příběh stává poněkud 

abstraktním a málo zakotveným v konkrétní, naší realitě. Z hlediska domácí kinematografie se jedná o 

tematicky inovativní látku, která skýtá potenciál skombinovat drama s absurdním humorem nebo 

černou komedií. Ten ale zatím není dostatečně využitý.   

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

znaků) 
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Rozpočet 171 000 je standardní, vedle honoráře pro autora obsahuje ještě dvě položky, 30 000 pro 

dramaturga a 11 000 režijní náklady. Vklad žadatele je 21 000 (čestné prohlášení není přiloženo). 

Harmonogram s ukončením projektu na konci října 2020 je adekvátní. Žadatel dále uvažuje „posunout 

projekt do výroby na přelomu roku 2020/2021, aby se stihl dostat do distribuce ještě před 

parlamentními volbami v říjnu 2021“ – s jakým producentem hodlá spolupracovat, ale není jasné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Žertva 

Evidenční číslo projektu 3250/2019 

Název žadatele Adam Karásek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 4. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žertva je námětem na pomezí psychologického dramatu o „enviromentální depresi“ a jejích dopadech na 

mezilidské vztahy a lehce satirického komentáře ke způsobu, jakým diskuse o klimatické změně mutuje ve 

veřejném prostoru a politických doktrínách. Vyznění má být hořké, skeptické, otevřené, samotné ladění 

projektu je ovšem poněkud nevyjasněné a mlhavé.  

 

Předložený treatment působí překotným, nesoustředěným dojmem, ve střídání privátní a veřejné roviny 

vidím vůbec největší problém. Pro samu velikost metafory o člověku, kterého úzkost z indiference 

společnosti vůči klimatické změně dožene k uvažování o nejzazším činu, poněkud zaniká subtilnější a 

z mého pohledu podstatnější rovina civilní a psychologická. Figury jsou redukovány podle svého vztahu 

k ústřední otázce (tj. postoje ke klimatické změně), zapojení roviny s PR plánováním spíše posiluje citelnou 

strojovost, zkratkovitost a naivitu. Problém, který námět předkládá, je v české kinematografii natolik nový, že 

by zasloužil pokornější, skromnější přístup, větší zhuštěnost a soustředěnost.  

 

Námět jako takový pokládám za podnětný, životaschopný, i předkládané dva obrazy jsou určitým příslibem, 

avšak doporučil bych ještě pečlivější promyšlení. Pro lepší posouzení by bylo vhodné předložit obrazy 

z obou pólů – tedy z civilní i politické sféry příběhu a výrazněji zapracovat na charakteristice postav, které by 

neměly být tolik à thèse.  

 

 

 

 

 

 

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) 

Žadatel si pro svůj projekt vybral velmi aktuální, živé téma, které polarizuje společnost nikoli jen na ose 

přijmout / odmítnout, ale mnohem zásadněji otázkou „jak s tím žít?“. Podobnou otázku „Jak přežít v sice 

blahobytném, ale do katastrofy se řítícím světě“ si klade např. hrdinka černé islandské komedie Žena na 

válečné stezce Benedikta Erlingssona. Podobně jako ona i hlavní hrdina Žertvy volí extrémní řešení – 

v tomto případě nikoli „občanskou vzpouru“, ale sebeobětování. Námět působí v tomto ohledu velmi 

nevyhraněně, nerozhodně balancuje na rozmezí vážné reflexe různých podob enviromentální „deprese“ a 

černé komedie o tom, jak prodat lidem touhu změnit se a začít brát problémy klimatické změny jako 

bytostně spojené s každodenností.  

Treatment je vinou toho přetížený, loví příliš mnoho zajíců najednou. Vybalancovat politickou / PR / 

aktivistickou a osobní rovinu se jeví jako zásadní výzva. Předložené obrazy přinejmenším napovídají, že 

jazyková stylizace a pojetí civilních dialogů působí poměrně věrohodně. Je tu však celá řada dalších 

sporných otázek. Není samotné téma environmentální úzkosti a jejího vlivu na soukromí dostatečně nosné i 

bez poněkud naivně působící symboliky zápalné oběti? Není mnohem více působivosti ve veristickém 

zachycení dopadu této nejistoty na privátní životy a vztahy, aniž by bylo třeba otupit satirický osten? Je na 

půdorysu celovečerního filmu reálné spojit věrohodně reflexi PR mašinérie, dlouhodobé proměny politické 

scény a psychologické drama? Domnívám se, že námět potřebuje výrazně vyprecizovat před tím, než se 

přistoupí k tvorbě scénáře.    

 

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

Žadatel je absolventem oboru režie a scenáristika, jeho dosavadní praxe u filmu se jich však zatím 

s výjimkou absolventského filmu nedotýkala. To však nepředstavuje nijak vážný problém.  

 

 

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

Téma je nosné a velice podstatné, protože se dotýká věcí, kterým se česká kinematografie doposud 

vyhýbá. I v evropském kontextu je podobný námět konkurenceschopný za předpokladu, že bude více 

promyšlený a dotažený.  
 
 
 

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

znaků) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu O puolnoci pokřik se stal 

Evidenční číslo projektu 3251/2019 

Název žadatele Jan Hofman 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 22. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je autorský film Jana Hofmana, bakaláře režie FAMU, pro něhož jde o scenáristický a 

zamýšlený režijní debut. Autor ve svém portfoliu vykazuje zatím jen zakázkovou výrobu pro kulturní instituce 

a také souběžnou práci na jiném celovečerním debutu – zřejmě v rolích scenáristy, režiséra a producenta. 

Nezkušenost v oboru režie a s formátem celovečerního filmu a zejména pak souběh s druhým projektem 

představuje zásadní riziko. 

   Film je koncipován jako experimentální pojednání o ideologii komunismu a jejím šíření zejména mezi 

mládeží v době vzniku 1. republiky. Ocenit je třeba neobvyklý politický námět a vůli k inovativní esejistické 

formě. Treatment svědčí o literární talentu a schopnosti lakonické zkratky, která evokuje překotný vývoj 

událostí. Zůstává se ale v rovině abstraktních obrazů, které plynou v rychlé sledu, aniž vytvářejí dramatickou 

strukturu: bolševická revoluce v Rusku, vlaky s válečnými zajatci na východní frontě, razie rakousko-

uherských četníků, Gottwald v posteli, brněnský místodržitel vyšetřuje dezertéry z Buchlovských hor, to je 

příklad souvislé série obrazů. Těžko říci, jak z toho uplést hraný film. Autorská explikace vypadá podobně 

velmi sebevědomě a sofistikovaně, nicméně silná rétorika nespěje k přesvědčivému konceptu: autor volně 

operuje s různými pojmy jako historický film, kyberpunk nebo surrealistická koláž, která má „radikálně mísit 

realismus s iracionalitou jako se mísí vědecký komunismus s chiliasmem“ a „koláž faktografie do 

sarkastického makabrálního tvaru“. Postrádá to systém a konkrétní realizační strategii. Klíčovou otázkou je, 

zda se opravdu jedná o hraný (celovečerní) film, a jak by měl coby hraný film vypadat. Druhová a žánrová 

identita je nejistá. Umělecká koncepce je celkově dost neurčitá a postrádá představu o celkovém a dalším 

směřování projektu. Literárním stylem to připomíná Patrika Ouředníka, filmovou formou, lze-li odhadovat, 

Eugénie Pavla Štingla. To jsou znamenité vzory, ale na jiném poli. 

   Rozpočet 235,5 tis. odpovídá projektu a obsahuje standardní a pro daný projekt oprávněné položky 

(dramaturgie, odborné konzultace, rešerše). Na dané pozice nejsou uvedena jména. Chybí komentář 

k rozpočtu. Požadavek na podporu 150 tis. stojí na obvyklé výši nominálního limitu, 64% však přesahuje 

poměrný limit, což je oprávněně odůvodněno kulturně náročným statusem díla pro jeho experimentální 

povahu a menšinového diváka. Zbylý podíl zajišťuje producent finančním a věcným vkladem – uvedený 

vklad však není doložen. Finanční plán stojí jen na dvou zdrojích, což je ale dáno povahou projektu a jeho 

omezenými možnostmi vícezdrojového financování. 

   Projekt nepostrádá originalitu, nicméně postrádá parametry hraného filmu, respektive nepředkládá 

přesvědčivou koncepci hraného filmu, a obsahuje značná personální, umělecká i realizační rizika. Jde 

nepochybně o projekt zajímavý a odvážný, který se ale po mém soudu přihlásil do nevhodné kategorie 

hraného filmu, zatímco by mu náramně slušela kategorie experimentálního filmu. Z uvedených důvodů 

bohužel nemohu projekt doporučit k podpoře – projekt neodpovídá definici výzvy, jakkoli jsou druhové  

hranice vzájemně propustné. 

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) 

Projekt neodpovídá definici výzvy, neboť neodpovídá parametrům hraného filmu, respektive nepředkládá 

přesvědčivou koncepci hraného filmu.  

Vzhledem k nespornému potenciálu projektu je dobré u něj vytrvat a připravit vhodnější realizační strategii. 

Komentář k umělecké kvalitě je uveden výše. 

 

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

Autor nemá potřebné zkušenosti a nemá ani oporu v týmu, který není ustaven. Problematicky se jeví také 

souběh více rolí a více projektů. Personální zajištění není dostatečné. 

 

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

Svým společensky exponovaným tématem i inovativní formou má projekt značný potenciál, ovšem v oblasti 

experimentální, nikoli hrané kinematografie, jakkoli tyto hranice nejsou nikterak pevné. Soudím, že jako 

adekvátně definovaný a dobře zacílený experimentální film může úspěšně mířit na artového a 

festivalového diváka i na mezinárodní scénu. Značný potenciál má pro alternativní distribuci. 
 

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

znaků) 

Žádost je po mém soudu podána v nevhodné kategorii. 

Žádost obsahuje drobnější formálních nedostatky (chybí komentář k rozpočtu ad.). 

Hlavní problém je ale v nekonkrétní umělecké a realizační strategii, která neposkytuje záruky úspěšné 

realizace projektu. 

Žadatel nemá potřebné zkušenosti, což s ohledem na jeho další vytížení nepředstavuje dobré předpoklady 

pro úspěšnou realizaci projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu O puolnoci pokřik se stal 

Evidenční číslo projektu 3251/2019 

Název žadatele Jan Hofman 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 17. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Záměrem je zmapovat radikalizaci mladé generace českých idealistů a jejich ovlivnění myšlenkami 

komunismu na území ČR po 1.světové válce, což ale ze samotného treatmentu, jenž je zatím pouze v 

etapě sběru materiálu, nelze vyčíst. Výsledkem by měla být jakási historická experimentální doku-

rekonstrukce ve formě surreální koláže, která ovšem svým rozsahem překračuje možnosti jednoho 

celovečerního filmu.  Z přiloženého materiálu není jasné ani to, které postavy by měly být ústředními: 

těm, které jsou vyjmenované v charakteristice postav (Klement Gottwald, Marie Švábová, Josef Hybeš 

– přitom mladí jsou z nich pouze první dva) je v treatmentu věnován pouze minimální prostor a už 

vůbec mezi nimi nedochází k žádné interakci. Autor ale uvažuje i o řadě dalších postav, z čehož je 

patrné, že o finálním tvaru zatím nemá žádnou konkrétnější představu.  Podobně nejasný je i žánr, jenž 

má podle žadatelových slov kombinovat historický realizmus s kyberpunkem, surrealismem a novými 

médií. Předložený materiál má příliš široký záběr, autor není schopen dostatečné selekce a 

soustředění se na konkrétní dramatický tvar a postavy.  

Žadatel absolvoval bakalářský program FAMU obor režie. V současné době připravuje svůj celovečerní 

debut, na který získal v roce 2017 grant na „literární přípravu“. Ten je na podobné téma, pouze se v 

něm místo mladých revolucionářů-komunistů jedná o lidi stejné generace, kteří se nadchli pro 

fašismus.  V tom nejširším tematickém záměru by projekt mohl mít mezinárodní přesah, ovšem tři 

vybrané postavy nebudou ve světě nikoho zajímat – pokud budou prezentovány způsobem, jakým je 

představuje předloženy treatment. Projekt může zaujmout netradiční formou, je ale velice nejasné, jak 

budou tyto ambice naplněny. Rozpočet je vyšší, než bývá zvykem díky nestandardně vysokému vkladu 

žadatele. Obsahuje také honoráře pro konzultanty, rešeršistu a dramaturga (nikdo konkrétní zatím není 

uveden). 

 

 

 

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) 

Záměrem je podle autora zmapovat radikalizaci mladé generace českých idealistů a jejich ovlivnění 

myšlenkami komunismu na území ČR po 1.světové válce. Ze samotného přiloženého treatmentu 

ovšem dramatický ani ideologický záměr není vůbec jasný. Treatment zatím zůstává pouze v etapě 

sběru materiálu, kterým je autor evidentně okouzlen a ve kterém se topí. Podle této verze by měla 

vzniknout podle autora jakási historická experimentální doku-rekonstrukce ve formě surreální koláže, 

která ovšem časově, finančně i producentsky naprosto překračuje možnosti jednoho celovečerního 

filmu.  Z přiloženého materiálu není jasné ani to, které postavy by měly být ústředními: těm, které jsou 

vyjmenované v charakteristice postav (Klement Gottwald, Marie Švábová, Josef Hybeš – přitom mladí 

jsou z nich pouze první dva) je v treatmentu věnován pouze minimální prostor a už vůbec mezi nimi 

nedochází k žádné interakci. V explikaci autor dokonce uvažuje o řadě dalších postav, které podle 

něho můžou přerůst ty původně hlavní. Z toho je zřejmé, že zatím nemá žádnou představu o finálním 

tvaru.  Podobně nejasný je i žánr, ve kterém chce kombinovat historický realizmus podle svých slov 

s kyberpunkem a surrealismem a dokonce do toho všeho implantovat i prostředky nových médií. 

Předložený materiál má příliš široký záběr, a autor není schopen dostatečné selekce a soustředění se 

na konkrétní dramatický tvar a postavy. Autor sice ryze teoreticky píše o originálním zpracování, 

ovšem bez toho, aby své představy více konkretizoval v opravdovém treatmentu, a ne pouze ve sběru 

materiálu či teoretickém pojednání, který de facto předložil místo něho.  Předložené ukázky jsou také 

zavádějící, první z nich se zabývá například dobýváním Zimního paláce a druhá je jakási performance 

po vydařeném táboru lidu – ani jedna z nich přitom neobsahuje hlavní postavy.    

 

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

Autor / žadatel (nar. 1986) nedokončil studium filmové vědy, v roce 2013 absolvoval bakalářský 
program FAMU obor režie. V současné době připravuje svůj celovečerní debut s pracovním názvem 
Wandervogel, na který získal v roce 2017 grant na „literární přípravu“, jak uvádí ve svém CV. Ten je 
na podobné téma, pouze se v něm místo mladých revolucionářů-komunistů jedná o lidi stejné 
generace, kteří se nadchli pro fašismus.  Žadatel by chtěl v další fázi angažovat také dramaturga 
(honorář zahrnut v rozpočtu) – žádné konkrétní jméno ale není uvedeno.  

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

V tom nejširším tematickém záměru by projekt mohl mít mezinárodní přesah, ovšem tři vybrané 

postavy  (Švábová, Hybeš a konec-konců ani Gottwald) nebudou ve světě nikoho zajímat – pokud 

budou prezentovány způsobem, jakým je představuje předloženy treatment. Projekt má vysoké 

ambice zaujmout netradiční formou, je ale velice nejasné, jak budou tyto ambice naplněny. 

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

znaků) 
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Rozpočet je vyčíslen na 235 500 korun, obsahuje také položky pro konzultanty – 10 000, rešeršistu - 

30 000, a dramaturga - 15 000 (nikdo konkrétní zatím není uveden). Vlastní vklad žadatele je 

nestandardně vysoký - 85 500. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu GIRASOL 

Evidenční číslo projektu 3254/2019 

Název žadatele Mgr. Lucia Kajánková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 19.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Ředitel maloměstské školy a zároveň choreograf místního tanečního souboru Kilián, manžel ezoterikou 

posedlé ženy a otec 14-letých dvojčat, Tyldy a Tina, se zamiluje do 18-leté tanečnice Nikoly, která brzy 

otěhotní. I když se Kilián odstěhuje od rodiny, nedokáže se od ní úplně odpoutat ani po narození dítěte. 

Tino, který je gay a setkává se s první láskou, divokým Matúšem, Nikolu zavraždí. Jako mladistvý je 

v 18 letech propuštěn a společně se sestrou odjíždí z maloměsta do neznáma. Projekt je zajímavý 

v jednotlivostech: přináší nepříliš často traktované prostředí a různá tematická ozvláštnění. Zajímavé je 

i řešení stavby v samostatných kapitolách a vizuální stránka. Zřejmá je inspirace různými jinými filmy a 

znalost současné světové kinematografie, v souladu s kterou autorka používá moderní způsob 

vyprávění. Tím se projekt liší od čistě lokální produkce. Poněkud nejasný zůstává ale žánr a míra 

stylizace. Největším problémem je ovšem realizace ústředního autorského záměru: jak a proč dojde 

k vraždě. Podle autorky by se měl hrdina dostat do jakéhosi „bezvýchodného trychtýře“, ze kterého 

není úniku. Ze samotného příběhu to ale nevyplývá, vražda působí spíše nahodile, dokonce až 

překvapivě, děj k ní nesměruje, není postupně budován a gradován tímto směrem. Patologický vztah 

matka – syn je pouze jedním z mnoha motivů mozaiky, kde všechny linky působí rovnocenně. Z toho 

vyplývá také nedostatečná závěrečná katarze. Žadatelka / autorka Lucia Kajánková (1987) absolvovala 

nejdřív FF UK a pak katedru scenáristiky a dramaturgie na FAMU. V současnosti dokončuje svůj 

krátkometrážní režijní debut. Její scénář „Ztracení kosmonauti na Transsibiřské magistrále, duben 

1973“ byl v loňské výzvě na vývoj scénáře podpořen SFK. Scénář plánuje konzultovat s psychology a 

kriminalisty a se dvěma dramaturgy. Jednou z možností je, že by se ujala také režie. Jako potenciální 

producenty jmenuje 3 různé společnosti, nic ale zatím není potvrzeno. 

 

 

 

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) 

 

Autorka se nechala inspirovat skutečnými případy, kdy mladistvý člověk spáchá vraždu. Jak sama 

uvádí ve své autorské explikaci, nebylo její záměrem podobnou událost rekonstruovat, spíše jí jde o 

zkoumání patologie rodiny, prostředí a dalších okolností, které k podobně radikálnímu činu vedou.  

Projekt je zajímavý v jednotlivostech: přináší nepříliš často traktované prostředí maloměsta, a také 

různá tematická ozvláštnění jako esoterika, homosexualita, tanec, dvojčata a podobně. Zajímavé je i 

dramaturgické řešení stavby v jednotlivých samostatných kapitolách. Projekt zaujme také silnou 

vizuální stránkou a živými filmovými dialogy v předložených ukázkách. Poněkud nejasný zůstává ale 

žánr – není zcela zřejmé, zda se jedná o psychologické drama, jemně ironické melodrama, nebo spíše 

o absurdní černou komedii. Podobně nejasná je i stylizace: projekt působí místy ultrarealisticky, někdy 

ale také jako vysoce stylizován. Největším problémem je ale realizace ústředního autorského záměru: 

jak a proč dojde k vraždě, vývoj situace a postavy vraha a jeho dohnání k finálnímu činu. Podle 

autorky by se měl hrdina dostat do jakéhosi „bezvýchodného trychtýře“, ze kterého není úniku. 

Z příběhu v předloženém treatmentu to ale tak nevypadá, vražda působí spíše nahodile, dokonce až 

překvapivě, děj k ní nesměruje ani nespěje, není postupně budován a gradován tímto směrem. 

Patologický vztah matka – syn je pouze jedním z mnoha motivů mozaiky, kde všechny linky působí 

rovnocenně: krize středního věku otce a její řešení, frustrující situace jeho mladičké těhotné milenky, 

situace „odvržené“ rodiny, se kterou není otec schopen přetrhnout pouto, situace dcery ve vnitřním 

konfliktu mezi bývalou kamarádkou a matkou, které kamarádka přebrala manžela, situace syna – 

gaye, který se setkává s první láskou… Jakoby se autorka neuměla rozhodnout, co je vlastně 

nejdůležitější. Z toho vyplývá také nedostatečná závěrečná katarze. 

 

 

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

Žadatelka / autorka Lucia Kajánková (1987) absolvovala nejdřív FF UK a pak katedru scenáristiky a 

dramaturgie na FAMU, kde pracuje také jako odborná asistentka. Věnuje se také publikační činnosti a 

festivalové dramaturgii.  V současnosti dokončuje svůj krátkometrážní režijní debut. Její scénář 

„Ztracení kosmonauti na Transsibiřské magistrále, duben 1973“ byl v loňské výzvě na vývoj scénáře 

podpořen SFK. Autorka plánuje scénář konzultovat s psychology a kriminalisty a chtěla by 

spolupracovat se dvěma dramaturgy: Martinem Ryšavým a Mirem Šifrou. Jednou z možností je, že by 

se ujala také režie. Jako potenciální producenty jmenuje 3 různé společnosti, nic ale zatím není 

potvrzeno.  

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

 

Z projektu je zřejmá inspirace různými jinými filmy a znalost současné světové kinematografie. 

Autorka v souladu s ní používá moderní styl a způsob vyprávění. Tím se projekt liší od čistě lokální 

produkce. I když je poměrně pevně zakotvený v konkrétním prostředí maloměsta na česko-

slovenském pomezí, jednotlivá témata mají univerzální rozměr a hotový film by případně mohl 

zaujmout i v zahraničí, a to především na festivalové a artové scéně.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Rozpočet je 170 000 Kč. Jsou v něm zahrnuty i honoráře pro odborné poradce, 2x5 000 Kč, a pro 2 

dramaturgy, také pro každého 5 000 Kč, což je částka spíše symbolická.  Vklad žadatele do projektu 

je 20 000 Kč. Harmonogram počítá s dokončením projektu na konci prosince 2020.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Girasol 

Evidenční číslo projektu 3254/2019 

Název žadatele Mgr. Lucia Kajánková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 
nebo animovaný film  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 30.09.2019 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
Girasol je dynamicky dramaticky pribeh zo sucasneho prostredia malého mesta, v ktorom 
dochadza k rozpadu rodiny a k vrazde. Hlavnymi postavami su otec a matka Habartovi, ich 
pubertalne dvojcata Tylda a Tino (a jeho prietel Matus) a milenka pana Habarta Nikola. Nikola 
je kamarádkou Tyldy a pretoze konci skolu, musi skoncit aj tancovat v subore, ktory vedie pan 
Habert. Pan Habert, patdesiatnik, riesi svoju krizu stredneho veku (fyzickym) vztahom 
s Nikolou, coho vysledkom je dieta Nikoletta. Manzelka sa odmieta rozviest, cela rodina sa 
viac-menej stara o placuce dieta, vsetci vsak maju narusene zivoty a vztahy. Na povrch 
vychadza tiez fakt, ze Tino je gay. Priatelstvo Tyldy a Nikoly vrcholi hadkou a bitkou, Tino 
„zachranuje“ sestru tym, ze uskrti Nikolu... Dalsou silnou postavou pribehu je idylicke fiktivne 
malomesto Krasna Loucka, v ktorom sa pribeh odohrava. Scenaristka Lucia Kajankova je 
Slovenka zo Skalice, inspirovana miestnym prostredim, ma zamer, aby bol buduci film toceny 
v tomto SK alebo CZ pohranicnom prostredí. Treatment i dialogy su pisane sucasnym 
jazykom mladych, scenaristka ma oko pre detaily života sucasnej mládeže a s davkou ironie 
pozéra na ich rodicov, ktori svojskym sposobom riesia svoje zivotne krizy. Zamysla sa tiez 
nad tym, ze by film rezirovala a nad moznymi producentami. Kratky film, ktory pripojila je 
momentalne v postprodukcii vyzera slubne a dokazuje, ze ma k teme sucasnej mladeze 
blizko a vie pracovat s hercami  Zanrovo a stylovo autorka referuje k filmom 
W.Smarzowskeho a H.Korina. 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Projekt Girasol sa mi javi byt v dobrom stadiu prepripravy a vzbudzuje doveru, ze z neho 
vznikne kvalitny scenar. Svoje hodnotenie zakladam na treatmente a prilozenych scénách. 
Treatment je dynamicky, filmovy, s dobre prepracovanymi postavami a ich charakteristikou a 
konanim. Autorka ma podla mna cit pre spravanie, jazyk, konanie pubertalnej mladeze, ako 
aj pre nudu a zivotnu krizu ich rodicov. Navyse dobre vystihuje atmosféru malého mesta, 
ktore vystavala ako dalsiu postavu pribehu. Najdolezitejsim a asi aj najtazsim bude moment 
kedy mlady Tino uskrcuje Nikolu. Pojde o jeho motivaciu ci  psychologicky„skrat“, ktory musi 
byt filmovo a vieryhodne podany, aby film nestratil na celkovom kredite. Treatment je 
vizualny a filmovy, dava prislub k vzniku moderneho europskeho filmu, ktory sa zaobera 
aktualnymi spolocenskymi temami. Uz spominany kratky film Inverze, ktory je pripojeny 
k ziadosti v mojich ociach len potvrdzuje talent autorky a vztah k teme. Navyse kdeže ide o 
vraždu vykonanu maloletym, ma autorka zamer konzultovat s odbornymi poradcami 
z kriminalistiky a psychologie. Taktiez ma zamer konzultovat scenar s dvomi dramaturgami. 
Nepojde o mainstreamovy, ale umelecky narocnu psychologicku dramu. 
 
 

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

Autorka	Lucia	Kajankova	je	mlady	profesional	s	bohatymi	skusenostami	vo	viacerych	odboroch	a	
okrem	ucenia,	prekladov,	festivalov	autorsky	spolupracovala	na	viacerych	filmoch.	V	sucasnosti	je	
v	postprodukcii	jej	vlastny	rezijny	kratkometrazny	debut,	ktory	podla	mna	dostatocne	presvedcivo	
ukazuje	nielen	scenaristicky,	ale	aj	rezijny	talent.	Autorka	chce	na	projekte	Girasol	spolupracovat	
s	dramaturgami	Martinom	Rysavym	a	Mirom	Sifrom.	Chvalyhodne	je	aj	to,	ze	uz	v	tomto	stadiu	sa	
zamysla	nad	dalším	vyvojom	projektu	a	moznymi	buducimi	producentami.	Rezirovat	by	chcela	sama,	
co	sa	mi	zda	prirodzene	a	logicke	a	asi	aj	ziadane,	pretoze	vidno,	ze	je	z	temou	uzko	spata.	

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

Projekt Girasol reflektuje na komplexitu sucasneho moderneho a rychle sa meniaceho sveta, 
v ktorom zijeme, na jeho dynamicku premenu a dopad aj na ludi zijucich mimo velkych miest. 
Zivot v malom meste a velkom meste, ci na dedine sa zacinaju vyrovnávat, hlavne co sa tyka 
mladeze, ktora zije socialnymi mediami a cez ne. Projekt sa teda zaobera aj temou 
emocionalneho odcudzenia a zivota vo virtualnej realite, cim sa stava zrozumitelnym a 
pristupnym medzinarodne. Preto moze podla mna byt zaujimavy nielen pre europskych 
divakov, ale aj divakov globalne. Zaroven sa zaobera dalšími temami ako zodpovednost, 
vychova mládeže, „inakostou“ atd. Pribeh je napisany filmovo a ma potencial vyvinut sa do 
kvalitneho filmoveho celovecerneho debutu scenaristky/reziserky.  
 

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

Ziadost na podporu napisania scenara filmu Girasol je zrozumitelna a poskytuje vsetky 
potrebne informacie k jej riadnemu posudeniu. Tak po kretivnej stranke – synopsa, 
treatment, ukázky scen a explikacia autorky, ako aj jej zamer o dalsom pkracovani vyvoja. 
Celkovy rozpocet 170 tisic CZK ma byt pouzitych na rezijne naklady, licenciu na scenar a 
zaplatenie odbornikov. Z toho vlastny vklad je 20 tisic. Sudiac podla zivotopisu a 
predchadzajucej tvorby verim tomu, ze scenar bude autorkou uspesne dokonceny a bude 
mat potencial pre vznik kvalitneho filmu. Dolezite je tiez, ze sa autorka scenara zamysla aj 
nad jeho dalsim osudom a teda pre nu nekonci jej zaujem napisanim. Ma zujem scenar 
rezirovat a preto sa vopred zamysla aj nad jeho realizaciou a moznymi producentami, 
s ktorymi uz spolupracovala (Analog Vision), alebo oslovit producenta nového (Nutprodukce) 
– v mojich ociach obe spolocnosti vhodne pre vyvoj takehoto projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu POSLEDNÍ LÉTO V PRAZE 

Evidenční číslo projektu 3255/2019 

Název žadatele ADAM HOBZIK 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 20.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Devatenáctiletý Daniel je student práv, který dostal nabídku letní stáže v prestižní právní firmě. Má 

stejně starou přítelkyni Evu, která ovšem nesdílí jeho nadšení z dobrodružství a posouvání limitů a 

Danielovi se zdá zřejmě příliš nudná. Pavla je šestačtyřicetiletá vdaná žena, televizní moderátorka, 

která právě přišla o práci. Na rozdíl od Evy je to femme fatale, která zdánlivě žádné limity nemá. 

Shodou okolností se Daniel s Pavlou seznámí a prožijí krátký milostný vztah. Název odkazuje na 

slavný film Poslední tango v Paříži, k existenciálnímu dramatu Bernarda Bertolucciho se mu ovšem 

přiblížit nepovedlo. Postavám i jejich vztahu schází větší hloubka, jedná se pouze o jakési 

dobrodružství, ve kterém nehrozí zničení nebo sebezničení jednoho případně obou hrdinů. Příběh 

často sklouzává do banality, některé motivy působí příliš sentimentálně. Projektu schází větší 

originalita a využití osobitějších stylistických prostředků. Nepřináší nic zásadně nového ani tematicky, 

ani stylem či způsobem vyprávění. V důsledku toho není jeho mezinárodní potenciál příliš vysoký, i 

když jeho základní téma – osudový vztah věkově nerovné dvojice, starší ženy a nezralého mladíka – je 

poměrně univerzální. Není ovšem zobrazeno způsobem, který by mohl obstát v konkurenci podobných 

filmů současné evropské kinematografie. Autor Adam Hobzik po studiu práv absolvoval v roce 2012 

scenáristiku a dramaturgii na FAMU. O dramaturgovi se v žádosti nezmiňuje, nicméně v rozpočtu je 

vyhrazen honorář 2 x 7 000 Kč pro 2 dramaturgy. Úvahy o potenciálním producentovi jsou zatím pouze 

abstraktní.  

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Autor se netají vysokými ambicemi, už samotný název odkazuje na slavný film Poslední tango 

v Paříži. K existenciálnímu dramatu Bernarda Bertolucciho se mu ovšem přiblížit nepovedlo. Zůstává 

na povrchu, jeho postavám i jejich vztahu schází větší hloubka, jedná se pouze o jakési dobrodružství, 

ve kterém nehrozí zničení nebo sebezničení jednoho případně obou hrdinů. Jejich vztah, tak, jak je 

napsaný, jeho aktéry dostatečně dramaticky neproměňuje.  Příběh často sklouzává do banality a 

místy až téměř do červené knihovny. Některé motivy působí příliš lacině a sentimentálně. Projektu 

schází větší originalita a využití osobitějších stylistických prostředků. Vizuální stránka není příliš silná. I 

když se příběh odehrává v Praze, působí příliš abstraktně, podobě jako jeho hrdinové, kteří nejsou 

dostatečně zakotveni v realitě. Děj neobsahuje žádné překvapivé zvraty, až na finální pointu, která 

možná je a možná není reálná.  

 

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

 

Adam Hobzik po studiu práv absolvoval v roce 2012 scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Úspěch měl 

s krátkým studentským filmem Haka, pak režíroval několik epizod TV seriálu Pizza Boy. O 

dramaturgovi se v žádosti nezmiňuje, nicméně v rozpočtu je vyhrazen honorář 2 x 7 000 Kč pro 2 

dramaturgy. Úvahy o potenciálním producentovi jsou zatím pouze abstraktní.  

 

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

 

Projekt nenabízí příliš originální téma, ani zpracování. I když má autor mezinárodní ambice, projekt 

zůstává v obou ohledech příliš lokální. Nepřináší nic zásadně nového ani tematicky, ani stylem či 

způsobem vyprávění. V důsledku toho není jeho mezinárodní potenciál příliš vysoký, i když jeho 

základní téma – osudový vztah věkově nerovné dvojice, starší ženy a mladého hocha – je poměrně 

univerzální. Není ovšem zobrazeno způsobem, který by mohl obstát v konkurenci podobných filmů 

současné evropské kinematografie. 

 

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

znaků) 

Rozpočet je 186 000 Kč, vklad žadatele je 36 000 Kč. Vedle již zmiňovaných poměrně nízkých 

honorářů pro 2 dramaturgy (7 000 Kč pro každého) je zde ještě položka 4 000 Kč pro konzultanta a 

8 000 Kč ostatní výdaje.  Harmonogram počítá s ukončením prací na konci října 2020. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Poslední léto v Praze 

Evidenční číslo projektu 3255/2019 

Název žadatele Mgr. Lucia Kajánková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Miroslav ADAMEC 

Datum vyhotovení 15.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

1. Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy) 

Variace na téma puma a kolouch. Nic víc, nic míň: 19letý mladík a stárnoucí 

moderátorka. Opepřené charakteristikou: On bezhlavý jezdec na motorce, ona občas 

na fetu. V určitých okamžicích se extáse protnou, nic víc, nic míň. Mladík se po 

dobrodružství rezignovaně a spořádaně (pořád je mu 19 a ne 65!) vrátí ke své nudné 

mladé přítelkyni a najde odvahu skočit ze skály do vody, předtim to  jenom slezl. Nic 

víc… 

2. Hlavní silné stránky projektu  

Explikace fantasticky napsaná toho naslibuje tolik, že po naplnění svých předpokladů 

vás napadne, že to asi vážně půjde: vyřešit všechny problémy doby jedním filmem!  

(Dodávám, že jednotlivé obrazy jsou skutečně vypravěčsky nápadité!!) 

3. Hlavní slabé stránky projektu 

Sliby chyby! Standartní expozice, kolize i krize (co by za to  expert v jiných příbězích 

dal!) Zde pod očekáváním velkých slibů trpíte nedostatečností. Ta ženská je 

jednostrunná, hysterická, zvyklá dostávat a nesmířená, vlastně nemá pro diváka 

tajemství - uvadání postihuje i pokojové kytky. Nemá žádné naše sympatie. Podobně  

na David není  co obdivovat. Nepodložený, jen pocitový konflikt s dívkou, i s  matkou, 

vybíji se v extrémní jízdě na motorce. 

 Motiv z právní kanceláře: - dvě chyby – naprostá náhodnost zahlédnutí klíčového 

momentu dehonestace manželky, naprostá neprovázanost osudů rozváděného páru 

a mileneckého páru, vyjevení pravdy u soudu  jakoby záměnou nikoliv jako hrdinné 

gesto, které mělo prokázat vyzrání hrdiny (stejně  mu to už ale bez efektu přišijou, 

jako neloajální podraz, možná nedostuduje…? Nic takového není položeno na hrací 

stůl!)  

 



 

 

Strana 2 

 

 

 

 

4. Konečné hodnocení 

Co s vášnivým  příběhem, kde se hrdinové navzájem nezničí, kdy je koloušek brzy 

silnější než puma samotná. S příběhem, který dovolí, aby vedlejší linka-  soudní 

případ který  kopíruje vztahy Pavly a jejího manžela nebyl ani náznakem provázaný 

s příběhem hrdinů. Hra s těhotenstvím 46 leté hrdinky, které není a pak zase možná 

je… nedává příběhu nic navíc a zakouzlení posledního obrazu zkouší s dítětem 

nesoucí jako  odkaz  náramek svého dědy..??!! vydolovat body navíc, pro mne ne! 

Poslední léto v Praze  je nevýbojné sexuálně i dramaticky a naznačuje že je to jen 

jedno z mnoha, které ještě hrdina a možná i hrdinka zažijí, 

Z těchto důvodů  podporu nedoporučuji. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

 

Nevím, kde se stala chyba. Možná se autor bál opustit posvátný osobní zážitek, ale 

musel si být vědom, že vstupuje na již uválené kolbiště, zde může zaujmout jen 

něčím výjimečným. Začne tím, že vylíčí dvě nesympatické postavy. Náhodně se 

potkají – v pořádku (mimochodem dobré situace i dialogy!), a pak to …. Nezačne!  Až 

na milostnou kašnu - opět výborné( ale jen jako situace!)! Nastane banální milostné 

dramíčko, prokombinované souběžnou linkou hrdinovy brigády v advokátní kanceláři, 

kde chybí jaksi aspoň pokus o propojení s detektivním rozvodovým příběhem, možná 

podobného páru a vztahu, do kterého se zamotal i on. 

 Postava pumy se hroutí čím dál víc, nebýt drog, sama nevyvine aktivitu,  skončí 

nepochopitelnou situací v Německu, kam jde snad pro své (nedojímavé tajemství) 

odložené dítě. Hrdina  se nakonec (překvapivě  a ve správnou chvíli, ale slabě a 
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utajenou manipulací) postaví na stranu práva, ale  jak má jeho milostný prožitek na 

jeho vyzrání vliv, jsem nepochopil. Autor ví, že nevytvořil samonosný příběh a 

uchyluje se k podpůrným rekvizitám, otec zabitý na motorce. Motiv záhadného 

těhotenství, mladá přítelova stíhačka, náhodné objevení mechanizmu soudního boje. 

Jenže nic z toho neposunuje příběh k osudovému konci. Maximum vytěženého je 

strkanice mezi manželem a milencem, to je málo! 

 

Trvalé pletení jmen David a Daniel  a Pavla a Pavlína svědčí o ledabylosti přípravy. 
 
 
 

 

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

− Autor je jistě schopný scenárista , méně fabulátor ale s pomocí dramaturga a 
nalezení klíče k příběhu bude připraven v budoucnosti zajímavý příběh 

 
 

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

− Přínos nevidím valný, dokud se nevytvoří silný Pražský příběh 
 

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

znaků) 

− Nedokážu posoudit s dodaných podkladů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Konec léta 1969 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Karolina Gargulák (Zalabáková) 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 1. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentaristka a televizní dramaturgyně Karolina Gargulák se ve svém debutovém celovečerním projektu, 

označeném v explikaci jako „love story ze sportovního prostředí“, vrací k epizodě ze života vlastních rodičů. 

Příběh o otcově nedokonané emigraci se soustředí na váhání a hořkost, která z výsledného rozhodnutí 

v životech zúčastněných zůstala. Ačkoli treatmentu chybí silný dramatický konflikt a rozuzlení, má potenciál 

rozehrát drama jiné, skrytější: zásadní životní rozhodnutí neodejít ze známého prostředí, neopustit své 

blízké a nést důsledky v podobě omezených možností seberealizace a osobní svobody se může stát 

autentickou mezigenerační výpovědí o dědictví normalizace. Autorka sice nemá s hraným filmem větší 

zkušenosti (její ukázky dialogových scén jsou zatím scenáristicky slabší), ale její dokumentaristická tvorba a 

online klipy jsou poměrně invenční, k předložené látce má silný osobní vztah, takže šanci pokusit se o 

celovečerní debut by podle mého názoru dostat měla. Projekt navíc počítá se zapojením zkušených 

dramaturgů a s rozsáhlými rešeršemi, autorka začala jednat s nezávislým producentem a s ČT. Projekt 

doporučuji k udělení podpory.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Treatment nabízí mezigenerační pohled na normalizaci jako na dobu zmařených osobních ambicí, která do 

života rodin vnesla těžká dilemata bez jednoznačně dobrých řešení. Hodnotu projektu vidím 

v dokumentaristickém zacílení na jemně odstíněnou charakterizaci dobové každodennosti, přesnou 

lokalizaci (specifické sportovní prostředí, maloměsto) a na autentičnost obrazu života nehrdinských postav 

bez jednoznačného morálního profilu, které přesto nebo právě proto mohou budit silné sympatie diváků. 

Treatment vyvažuje dějovou řídkost svižným skladebným rytmem. Výhodou pro plánované rozsáhlé rešerše 

je autorčin background dokumentaristky a televizní dramaturgyně. Nevýhodou je naopak omezená 

zkušenost scenáristická (viz literárně křečovité dialogy, plné rádobyvtipných klišé v ukázkových obrazech), 

resp. režijní. 

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

Karolina Gargulák je na poli celovečerního hraného filmu v pozici debutantky, ale má za sebou poměrně 

invenční projekty v oblasti experimentujícího dokumentu, online kampaní a televizní dramaturgie. Za 

důležité považuji, že si své omezené zkušenosti uvědomuje a jedná o spolupráci s vynikajícím kreativním 

producentem ČT, zkušenými dramaturgy a nezávislým producentem. 

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

Projekt je zajímavý jednak jako neotřelá alegorie normalizace, jednak svým přesným zasazením do 

sportovního prostředí a regionu. Filmově-uměleckou koncepci mu bude muset autorka teprve vtisknout 

v dalších fázích vývoje, ale potenciál pro festivalový úspěch bezpochyby má. 

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

znaků) 

Projekt je dobře naplánován, rozpočet počítá s honoráři pro dramaturgy i náklady na rešerše v zahraničí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Konec léta 1969 

Evidenční číslo projektu 3256/2019 

Název žadatele Karolina Zalabáková (Garguláková) 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 23. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný film označuje jeho autorka Karolina Zalabáková za „osobní drama na pozadí 
lokálních souvislostí a globálního konfliktu“. Tato love-story ze sportovního prostředí 
oživuje přelomovou etapu novodobých českých dějin, následující po srpnové okupaci v roce 
1968. Hlavními postavami tohoto autentického retra je mladý pár ze soudobého Zlína 
(přejmenovaného za totality na Gottwaldov), který má těsně před svatbou. Podnikavý Jiří 
uvažuje o emigraci, což jeho opatrnější snoubenka Marie odmítá. Situace se zauzlí v momentě, 
kdy Jiří odcestuje s týmem vodních pólistů na zájezd do tehdejšího Západního Německa…  
 
„Velký potenciál látky vnímám v její univerzálnosti hlavního hrdiny stojící před zásadním 
životním rozhodnutím, zda zůstat, nebo se vrátit.  Myslím si, že dobový rámec příběhu nahrává 
jeho přesahu do současnosti, kdy si i naše generace odpovídá na otázku, jestli žít doma v 
bezpečném kruhu rodiny a přátel, nebo odejít do zahraničí, které láká svou otevřeností, novými 
horizonty a jiným životním stylem, ale zároveň nedokáže poskytnout emocionální zázemí,“ 
vysvětluje autorka.  
 
Klíčové téma emigrace bylo v době, kdy se příběh odehrává, mimořádně aktuální a dotýkalo 
se desetisíců českých rodin (autobiografickou inspiraci přiznává i samotná autorka). V naší 
kinematografii je navzdory své naléhavosti relativně málo zpracované. Námět pokládám za 
cenný vzhledem k jeho dobovým souvislostem i mravním přesahům. Několik emigračních 
vln (a zejména ta poslední posrpnová!) znamenalo pro českou společnost dlouhodobé trauma, 
jehož následky v různých podobách pociťujeme dodnes. Projekt doporučuji k podpoře i 
vzhledem k relativně skromným finančním požadavkům (110.000,-- Kč).   
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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) 

Námět retra Konec léta 1969 (kterému by slušel atraktivnější název!) je solidně a relativně 
podrobně rozpracován. Kolem ústředního páru, jenž řeší zmíněné základní dilema ohledně 
emigrace, v něm figuruje řada dalších věrohodně nastíněných postav. Patří k nim Jiřího rodina 
a pestré spektrum jeho kamarádů. Důležité role hrají ve vyprávění také Mariina zatrpklá 
matka, dívčin volnomyšlenkářský bratr a její přítelkyně Zdenka, jež společně s hrdinkou 
chystá svatbu i v době Jiřího nepřítomnosti. 
 
Příběh si všímá dobových souvislostí: počínající normalizace se odráží například v Jiřího 
traumatickém zážitku z pražské protiokupační demonstrace v roce 1969, který je jedním 
z důvodů jeho zvažované emigrace. Věrohodné jsou rovněž různé detaily: okouzlení 
ze západního luxusu a shánění „nedostatkového zboží“, porouchaný český autobus za 
německými hranicemi, nákup obstarožního auta, či zápletka kolem prodaných hodinek, které 
Mariin bratr vykoupí zpátky jako rodinnou památku. 
 
Aktéři příběhu mají v autorčiných charakteristikách vybudováno obstojná psychologické 
zázemí, z nichž vyrůstají střety jejich postojů. Příběh – nenápadně rámovaný průhledem 
do zákulisí relativně neznámého sportu (vodní pólo) – vynalézavě pracuje i s tajemstvím. 
V závěrečné části Marii (ani divákovi) nějaký čas není zřejmé, zda Jiří doopravdy zůstal v 
NSR, či nikoli, vzhledem k jeho neplánované zastávce v Praze. Rozuzlení je dvojznačné: 
ústřední dvojice tráví v epilogu filmu v dobové ČSSR první společné Vánoce, lze si však 
snadno domyslet, co ji ve znormalizované „vlasti“ čeká.            

 

 

 

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

Karolina Zalabáková (nar. 1983) pochází ze Zlína a s audiovizuální tvorbou má relativně 
bohaté zkušenosti. V letech 2010 – 2017 působila jako dramaturg v České televizi, 
spolupracovala na různých, především dokumentárních projektech, například na oceňovaných 
filmech Show! (2013, rež. Bohdan Bláhovec), či K oblakům vzhlížíme (2014, rež. Martin 
Dušek). Na svém kontě má i několik scenáristických a režijních projektů, film Konec léta 
1969 je jejím debutem ve sféře hraných celovečerních snímků. 
  
K dalšímu vývoji látky hodlá využít dobových archivů, jako potenciální dramaturgy uvádí 
Jakuba Režného a Kláru Tasovskou.  Jedná s producentem Milošem Lochmanem ze 
společnosti Moloko film. V rámci České televize spolupracuje s kreativním producentem 
Michalem Reitlerem. Projekt je přihlášen do výzvy Filmového fondu města Zlína na vývoj 
scénářů, připraven je rovněž na výzvu do programu Midpoint.    
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Do současné české kinematografie by látka Karoliny Zalabákové mohla vnést užitečné 
oživení. Nastupující normalizace (jejímž zlomovým obdobím byl právě rok 1969) je 
v tuzemském retro-žánru reflektována poměrně řídce, jednou z čestných výjimek je 
slavný triptych Hořící keř od Agnieszky Holland. Přitom právě v tomto údobí se charaktery 
Čechů a Slováků zásadně lámaly. Mravní dilemata, jež námět zviditelňuje, jsou zároveň 
univerzálně srozumitelná i nadčasově platná.  
 
Autorka upozorňuje i na zajímavé – byť pro vlastní film trochu odtažité – konotace 
vrcholového sportu a politiky. Připomíná zápas na olympiádě v Melbourne v roce 1956 mezi 
maďarským a sovětským týmem vodních pólistů, jež se odehrál měsíc po brutálním potlačení 
budapešťského povstání a byl označován za “the Melbourne blood match”. Této události by 
se podle autorky dalo využít při medializaci její látky.  
 

 

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

znaků) 

Žádost je dobře zpracovaná, včetně kultivované grafické úpravy klíčových pasáží. O 
autorčiných zkušenostech svědčí obratnost a úspornost jejího psaného vyjadřování. Její 
dosavadní mediální praxi (několikaletá činnost v ČT) dokumentuje i fakt, že si uvědomuje 
nutnost angažmá kvalitních dramaturgů. Počítá i s využitím archivů, s konzultacemi 
s odborníky a s rozhovory s pamětníky padesát let starého údobí. Náklady na tyto přípravné 
práce, jež dokládají serióznost projektu a zásadně přispívají k autenticitě eventuálního 
výsledku, jsou součástí rozpočtu na vývoj. 
 
Souhrnně řečeno: projekt Konec léta 1969, jehož realizace nebude snadná, působí upřímně 
a poučeně. Naši i evropskou kinematografii by mohl obohatit o průhled do dobové 
každodennosti s alarmujícím podtextem. Tedy o civilní výpověď, jež pod povrchem 
zdánlivých banalit tematizuje zásadní etické konflikty a všudypřítomné střety lidských 
postojů. Právě tento aspekt je myslím klíčový pro úspěch některých jiných posttotalitních 
kinematografií, například pro celosvětovou odezvu „rumunské nové vlny“.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Svoboda 

Evidenční číslo projektu 3257/2019 

Název žadatele Jiří Sádek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 29. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí námětu  
Námětem je skutečný osud Libuše Hrdonkové Cloud, která se na konci 2. sv. války seznámila s vojákem 
americké armády, osvobozující části českého území. Příběh rekapituluje politické a ideologické překážky, 
které pár překonával, než se po mnoha letech skutečně ocitnul spolu v USA. Podstatnými historicky danými 
mezníky druhé republiky a jejího konce je zamítání žádosti o vízum, ačkoli na konci 40. let už byla Libuše za 
Leonarda provdaná, a nakonec úplné uzavření hranic. Příběh vrcholí donkichotským momentem, kdy 
Libuše, kterou mezi sebe přibrala rodina Uhlíkových, proráží hranice na starém tanku, který v lese tajně 
zprovoznil otec Uhlík. Nepravděpodobný, donkichotský čin končí k úžasu všech, včetně nevěřících 
pohraničníků, úspěšným přejezdem tanku těsně za hranici se západním Německem, kde se porouchal, ale 
posádka už byla v cíli. 
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Nejsilnější stránkou projektu je výběr námětu a zviditelnění ne zcela známého, a přitom pozoruhodného 
příběhu. Žadatel dosud podniknul na vlastní náklady předvýzkum v USA, kde vyhledal žijící potomky 
zúčastněných aktérů a vedl s nimi pamětnické rozhovory. Příspěvek projektu k udržování a obohacování 
kolektivní paměti 2. sv. války, období druhé republiky a nástupu režimu s vládnoucí úlohou KSČ. Rozepsané 
obrazy ukazují zkušenost autora s působivě napsanými dialogy. 
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Hlavní slabou stránkou je politicko-historické pojetí. Podání příběhu je zcela poplatné černobílému výkladu 
studené války a identifikaci se stranou Západu jako spásou a rájem na zemi. Použité historické reálie také 
vyvolávají pochybnosti a je nezbytné, aby příběh korigoval historik (například načasování znárodňování ve 
Stodu, který mimochodem není vesnice, vzbuzuje nedůvěru.) Je otázkou, zda dynamiku příběhu 
nerozmělňuje ambice zachytit příliš široké období, již od Libušina dětství.  
 

4. Konečné hodnocení 

Doporučuji, aby projekt byl podpořen z prostředků SFK.  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět zvolený žadatelem Jiřím Sádkem je originální a předkládá nepříliš známý příběh z počátku 50. let. 

Rozepsané obrazy jsou napsané poutavě a zručně. S nimi kontrastuje filmová povídka, která je naopak 

založena na patetickém jazyce a klišé s mnoha formulačními neobratnostmi. (Příklad na str. 1: „Libuše leží, 

s rozpadlými vajíčky, na podlaze, čekající na smrt mezi vysoce explozivní municí.“)  

Příběh pozitivně rozvíjí paměť 2. sv. války, ale pokud jde o paměť období socialismu, pouze přebírá a 

posiluje libertariánskou antikomunistickou iluzi a bipolární vědění světa na dvou stranách železné opony. 

Samozřejmě je faktem, že Československo 50. let bylo zemí politického teroru. Útěk před terorem a 

porušováním lidských práv (znemožnění, aby se Libuše dostala do USA za manželem) však nutně 

neznamená útěk do svobody, jak sugeruje název projektu. Identifikace Západu jako zaslíbené země a říše 

„svobody“ je hluboce poplatné transformačnímu antikomunismu 90. let, kdy se jako cíl paměti socialismu 

neustavilo udržování celistvé paměti, ale redukce tohoto období na jeho zločiny a potlačení jiných 

paměťových aspirací. Jiří Sádek může být ve svém pohledu na historii také ovlivněn svou autobiografií a 

bezprávím, které zasáhlo jeho rodinné příslušníky. (Což zmiňuji jen proto, že je v explikaci zřetelně uvádí.) 

 

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

Žadatelem je fyzická osoba Jiřího Sádka, který je také představen jako scenárista. Z jeho předchozích 

projektů (Polednice), lze usoudit, že bude figurovat také jako režisér, ale žádost to nezmiňuje. Žádné další 

profese nejsou obsazené, projekt zřejmě dosud nebyl prokonzultován ani s žádným dramaturgem. Na 

druhou stranu žadatel plánuje použít potenciální podporu na sebevzdělávání a právě na účast v různých 

inkubátorech projektů, i dramaturgických, o nichž má dobrou představu.  

 

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

Projekt má dobrou šanci zaujmout české i evropské publikum, vzhledem k internacionálnímu charakteru 
námětu. Film by pravděpodobně uvítala i různá krajanská kulturní centra v zámoří. Návrat do období konce 
2. sv války a počátků komunistického režimu má velkou sociální relevanci, současně je však rizikem, že 
výsledkem dopadu filmu na českou společnost bude další utvrzení bipolárního, zjednodušujícího a 
reduktivního pojetí éry socialismu. 

 

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

znaků) 

Žádost je připravena dostatečně a obsahuje všechny potřebné podklady. Je třeba ocenit rozsáhlejší 

explikaci, která ukazuje jinak neviditelné detaily projektu. O velmi důsledné přípravě potom svědčí popis 

rešerší a rozhovorů, které žadatel již provedl v USA, kde vyhledal pamětníky událostí. O tyto materiály 

bude mít jistě zájem např. projekt Paměť národa a historici zabývající se orální historií. Žadatel má kredit 

zejména jako režisér celovečerního filmu Polednice, který bývá dobře hodnocen za originální uchopení 

Erbenovy balady, a dokumentu Nejsledovanější o fenoménu youtuberů. Bohatá je také zkušenost 

žadatele s úpravou dialogů v práci pro dabing.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Svoboda 

Evidenční číslo projektu 3257/2019 

Název žadatele Jiří Sádek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Dufek 

Datum vyhotovení 5.10.|2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Příběh sleduje osudy mladé dívky Libuše od začátku okupace až do padesátých let. Po 

traumatických zážitcích z průbehu války se Libuše seznámí s americkým vojákem, ale politické 

turbulence je rozdělí. I když dojde ke svatbě, Libuše nemůže odjet do Ameriky a hledá různá řešení 

– od těch oficiálních se získáním víza až nakonec po ilegální útěk v na koleně rekonstruovaném 

tanku. Příběh je psán podle skutečných osudů a autor měl možnost mluvit s pamětníky a jejich 

potomky. 

2. Silnou stránkou projektu je jeho zakotvení ve skutečných osudech účastníků téměř šíleného pokusu 

o únik z poúnorového Československa. Motivace hlavní postavy je navíc zcela přirozená a obecně 

srozumitelná. 

3. Snaha vyrovnat se s osudy skutečně prožívanými a zmapovanými však vede i k některým zatím 

slabším rysům projektu. Zejména v první polovině (alespoň soudě dle scénosledu) převládají spíše 

ilustrativní, aditivně skládané výjevy, které sice jistě hrály ve vzpomínkách pamětníků důležitou roli, 

ale dramatickou stavbu zatím, podle mého názoru, spíše oslabují. 

4. Dvě scenáristicky vypracované sekvence naznačují, že autor má umělecky náročnější představu o 

výsledném tvaru, než signalizuje scénosled, ale stejně si myslím, že by se do projektu měl zapojit 

zkušený dramaturg, případně i spoluautor. Některé obrazy na začátku působí až začátečnicky 

naivně. Celkově bych se však za podmíněnou podporu chtěl přimluvit. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  s výše zmíněnou výhradou 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

Po přečtení první třetiny scénosledu jsem si říkal, že jde o naivni, sentimentální a epické řazení 

ilustrativních obrazů, v nichž má hrdinka za úkol zírat, dívat se a bát, případně plakat. Když jsem se však 

následně seznámil s autorovým hledáním protagonistů příběhu a jejich potomků, pochopil jsem, že to je 

spíše důsledkem prvního nárazu na vzpomínky reálných pamětníků a autorovy úcty k nim.. Když se 

scénosled vymaní z ilustrativnívh záblesků těžkých časů a dostane se k popisům reálně se odvíjejících 

pokusů mladé Libuše dostat se nejdříve legálně a později ilegálně z Československá, zahlédám už obrysy 

dramatu. To, že je toto drama druhé poloviny scénosledu neseno spíše osudovým vývojem situací, než 

rozvojem charakteru, je legální scernáristický postup. Autor ve své „Polednici“ naznačil své ambice, 

především zájem o vizualitu filmového jazyka. Tento projekt zřejmě ještě musí k přesvědčivému tvaru ujít 

dosti dlouhou cestu. Doporučoval bych se soustředit více na ucelenější sekvence, v nichž se autorovi podle 

mého soudu daří lépe. I když nepodceňuji jeho práci s paralelním či jinak kombinovaným vyprávěním, 

naznačenou ve dvou přiložených ukázkách. 

 

 

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

Autor zatím vystupuje spíše samostatně. Jak už jsem uvedl, myslím, že by spolupráce se zkušeným 

dramaturgem projektu prospěla. 

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

I když je téma nenové, nemáme v naší historii nadbytek takovýchto případů. Jde o pokus zobrazit únik 

z poúnorového Československa na základě originálního, bizarního – a přece pravdivého příběhu. A to skrze 

osud hrdinky, vedené zcela obvyklými lidskými motivy. Minimálně za další rozvoj scénáře bych se 

přimlouval. 

 

 

 

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

znaků) 

Film by byl při zřejmé režisérově vizuální náročnosti drahý. Ovšem pokud jde o scénář, připadá mi návrh 

financování jako adekvátní. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Město otců 

Evidenční číslo projektu 3258/2019 

Název žadatele Roman Vojkůvka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Miroslav Adamec 

Datum vyhotovení 15.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy) 

Hrdina po matčině smrti zjistí, že otec není jeho otec, hledá biologického. To se mu 

podaří, ale nakonec to nechce vědět, za svého otce chápe toho, kdo ho vychoval.  

2. Hlavní silné stránky projektu  

Takhle řečeno to zní jako banalita, nicméně zde to funguje! Díky i dobře literárně 

propsanému textu, vystiženým postavám, dobře zvoleným charakterům a slušně 

dramatickým situacím. A hlavně…! konečně…!  až se stydím to napsat v dnešní 

postmoderní době: je čtenář (potažmo divák) napjatý, cítí s hrdinou, fandí mu a 

nakonec ho i chápe. Uzavřené vše doklapne, dějově i „filosoficky“. Oceňuji reálnost, 

syrovost, pochopení, moudrost. 

3. Hlavní slabé stránky projektu 

Zápletka i když zásadní - hledání otce je nad hledání všech pokladů světa, -  je trochu 

mělká a mnohokrát varírovaná. 

 Není to velká podívaná, spíš TV,  trochu řídký příběh o hlavních čtyřech silných 

epizodách. Nějaká linka navíc by se hodila, zvrat na konci postupný, co takhle 

přemýšlet o situaci se zlomem.  

Přítelkyně  je zbytečně  posazená příliš do začátku (takže se z ní na chvíli udělá 

důležitější postava než z hrdiny) potká otce svého syna a  dohraje svůj part ještě 

v expozici. Uvítal bych, kdyby tento moment zahrál v peripetii a byl to on, který 

pomůže hrdinovi rozhodnout se, jak naloží s informací o svém otci. Zmoudření obou 

postav by se mohlo odehrát dramatičtěji. 

 

4. Konečné hodnocení 

Celistvé, prokomponované, jímavé.  Dobře prodané a ukázané syrové prostředí.  

Ryze české charaktery se všemi plusy i mínusy. Taková látka si zaslouží dotáhnout, 

zaslouží si podporu 
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Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

. 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

 

O literární kvalitě zpracování jsem se již zmínil. Oceňuji dobře postavenou expozici 
tah městem, sen o svobodě… atmosféry. 
Trochu brzo sebe se setkají stejné strunky s motivem otcovství u Lenky a hrdiny a 
věnoval bych větší práci dokomponování  dohrávky Lenčina motivu, takhle 
odehraným hned na začátku  se autor zbavuje tahu a tyto dvě postavy se můžou 
zblížit mohutně tím, že odvrhnou touhu po pravdě ve prospěch stávající slibné reality 
až někde v 80% příběhu. 
Dodalo by to gradaci. 
Oceňuji silné obrazy se získáváním DNA, ale po jejich odehrání už nenacházím 
prostor pro stupňování diváckého prožitku.  
Organické a bez velkého vysvětlování použité  8mm filmy,  dobrý nápad. 
Výborné charakterizování postav, půvabné situace v hotelové recepci.  
 
 

 

 

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

− Velmi kvalitní personální tým. Věřím v dobrý výsledek 
 

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

Velmi české reálie můžou být zajímavé pro okolní země. Téma je mezinárodně 
srozumitelné, dobře odvyprávěné může zaznamenat úspěch. 
 

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

znaků) 

−  
− Veškeré organizační a finanční záležitosti jsou podle mého názoru správně 

dokladovány a ošetřeny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Město otců 

Evidenční číslo projektu 3258/2019 

Název žadatele Roman Vojkůvka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 
nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 26.9. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu  
Námětem projektu je pátrání člověka po vlastním původu, kořenech a genetickém dědictví. 
K námětu patří také odpověď na otázku po jejich významu, která je spíše záporná. Příběh 
sděluje, že pro hlavního hrdinu je nakonec podstatnější vztah s těmi, s nimiž si je 
v současnosti blízký, než k těm, kteří v minulosti jho existenci biologicky založili. Hlavní hrdina 
je tovární dělník, který žije s otcem v „papa hotelu“, protože matka-alkoholička je oba v mládí 
opustila. Náhodou se po matčině smrti dozvídá, že jeho otec není jeho biologický rodič a že se 
narodil z románku, který měla jeho matka s členem předrevoluční punkové kapely. Hrdina se 
vydává hledat biologického otce po stopách členů punkové kapely a různými podloudnými 
způsoby se od nich snaží získat vzorek DNA výtěrem z úst. Po návratu k otci a přítelkyni 
nakonec obálku s výsledky z genetické laboratoře neotevře a se svým náhradním otcem ji 
spálí. 
 
 

2. Hlavní silné stránky projektu 
Námět působí autenticky a pravdivě, jako téma, s nímž je scenárista sžitý a o jehož významu 
je přesvědčen. Žánrově se jedná o komedii – scény ze získávání DNA mají slušný komický 
potenciál. Silnou stránkou je teoreticky také charakteristika postav, u hlavního hrdiny 
zejména neelitní prostředí továrny a podřadné putyky, kterou navštěvuje. Vztah hlavního 
hrdiny s jeho otcem, mezi nimiž je velká odlišnost zálib a vkusu, je přínosným nastolením 
otázky týkající se rozdílu kulturních kapitálů.  
 
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Slabiny projektu nad jeho silnými stránkami převažují. Zásadní je inflace velmi podobné 
tématiky, která prostupuje posledními náměty scenáristy. Prostředí a typy postav opakovaně 
kopírují scenáristovy osobní zkušenosti, nemají však obecnější přesah. Námět hledání 
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biologických rodičů a následné zjištění, že bližní je spíše ten, kdo se zajímá a má nás rád, je 
poměrně otřepané. Novou hloubku, přidanou hodnotu nebo jakýkoli posun známého 
archetypu do méně samozřejmé polohy v námětu nenacházíme. Závěrečný obraz, kdy otec a 
syn pálí neotevřené výsledky genetiky v urně s matčiným popelem a obojí pouští v lese po 
větru, je dosti zoufalé klišé. 
 

4. Konečné hodnocení 
Podporu projektu „Město otců“ ze strany SFK nedoporučuji. 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  

 
 

  



 

 

Strana 3 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Scenárista Roman Vojkůvka nabízí již druhý námět, který staví příběh z velmi podobných 
narativních prvků. (Po projektu Na šňůře.) Hlavním námětem je v obou případech krizová 
situace spojená s otcovstvím. Prostředím je vždy proletářská kultura (nebo její výsek) a 
postavy mají ve významné míře dělnické zázemí. Dalším opakující se nezbytností je 
punková kapela. Roman Vojkůvka čerpá ve scénářích hraných filmů významně ze své 
životní zkušenosti, což ale probíhá stále stejně. Česká kinematografie přitom nepotřebuje 
větší množství filmů, kde je zdrojem komiky nostalgie po původním punku. Téma pátrání 
po biologických rodičích vystřídaného uvědoměním si významu těch, kteří jako rodiče 
jednali, je vyšumělé a v námětu není posunuto k žádnému originálnějšímu uchopení. 
Otázka vztahu mezi Richardem a jeho intelektuálním otcem není srozumitelně vyložena. 
Richard chvílemi jedná jako intelektuál (například filmové úterky s otcem, kdy si navzájem 
promítají své oblíbené žánry) a chvílemi jako neotesaná mlátička.    

 

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

Roman Vojkůvka je oceňovaný jako samorost české kinematografie a známý svou zálibou 
v konzumaci a produkci exploatačních filmů a nízkorozpočtových hororů. V posledních pěti 
letech využívá jeho scénáře Česká televize (ve výrobě je televizní film podle druhého 
scénáře). Zdeněk Tyc, který přislíbil spolupráci jako režisér, je renomovaná osobnost české 
kinematografie, zaměřuje se na filmy s uměleckými ambicemi. Ve spolupráci s dobrým 
dramaturgem by se v tomto týmu film podle tohoto scénáře nejspíše podařilo zrealizovat, 
otázka je, zda by přinesl něco nového. 
 

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

Námět recykluje staré dilema mezi touhou znát své biologické kořeny a sepětím se 
skutečnými rodiči a bližními. Přínos dalšího ztvárnění tohoto dilematu se nezdá být zvlášť  
velký. Při dobré režii a zejména úsměvném obrazovém uchopení stárnoucích punkerů a jejich  
punkové zlaté éry na socialistické kulturní scéně by mohl být film zajímavý na zahraničních  
festivalech. I tak by se ale jednalo o tvorbu komiky na základě dalšího stereotypu (stárnoucí  
punker).  

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

Žadatelem je fyzická osoba scenáristy, který má značný kredit, zejména jako autor v ČR 
okrajové exploatační kinematografie a v poslední době jako autor scénářů televizních filmů. 
Žádost je připravena pečlivě a obsahuje veškeré náležitosti a podklady nutné pro její 
posouzení. Rozpočet je soudný a přiměřený. Treatment je psán autorským, osobitým 
jazykem, v němž se místy objevuje stylistická kýčovitost a ortografické nedostatky.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zátka 

Evidenční číslo projektu 3259/2019 

Název žadatele Kateřina Kačerovská 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2019-1-4-15 

Číslo výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 3. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Připravovaný scénář rozvíjí příběh s dětskými hrdiny, který je dobrodružným putováním s prvky fantasy a 

v rámci objevování světa moderního sídliště a tajemné vzdálené krajiny rozvíjí úvahu nad prostředím, 

v němž žijeme, následcích a rozhodnutích ovlivňujících způsob života. Promyšlenost příběhu či spíše 

situací, vytvářejících prostor pro průzkum, postav a nadreálného světa ukazují na možnost originální tvůrčí 

vize, avšak v treatmentu není popsaná představa o stylu a vizualitě. Projekt předkládá zkušená scénáristka, 

animátorka a dramaturgyně tvorby pro děti, dramaturg není v žádosti uveden jmenovitě. Standardní rozpočet 

a odpovídající harmonogram ukazují na realizovatelnost projektu. Navzdory jistým pochybnostem o obsahu 

a formě (podrobněji dále) projekt hodnotím jako žánrově originální a přemýšlivý záměr a k podpoře ho 

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) 

 

Dobrodružný příběh s prvky fantasy je objevitelským putováním 11letého chlapce a úvahou nad prostředím, 

v němž žijeme. Děti prozkoumávají skutečné i fantazijní prostředí, do příběhu vstupují nadreálné bytosti a 

možnost cestování v čase. Místem dění je sídliště Zátka, které je antipodem k prostoru Lesné, kde žijí 

neznámí tvorové. Autorka v námětu vychází ze vzpomínek na dětství na sídlišti, na základě kterých definuje 

rámec atmosféry budovaných fikčních prostředí: mnohoznačná spojení moderního a umělého se starým a 

skrytým, pocit vykořeněnosti a uniformity. V protikladě k němu vyniká svět, v němž autorka usiluje o 

vytvoření fantazijního ekosystému, přičemž vychází z reálných biotopů Moravského Krasu, které konzultuje 

s relevantními odborníky. Předložený námět navzdory narativnímu charakteru na mně působí spíš jako 

budování explorativního zážitku, v němž vlastnosti zkoumaného světa, resp. světů jsou podstatnější než 

konání postav. 

Charakteristiky postav i svými povoláními, zájmy (speleologie, horolezectví, archeologie) a schopnostmi 

otevírají další možnosti průzkumů fikčního světa, mají jasné charakterové rysy, ale obsahují i 

nejednoznačnosti (Šakal, Alena) nebo vnitřní nejistoty, které je dělají autentickými. Postav je v příběhu 

hodně, ale vyprávění popsané v treatmentu je účelně strukturované a umožňuje udržet si přehled v tom, 

kdo je kdo, jaké jsou motivace a individuální příběhy postav.  

V projektu chybí úvahy o způsobu ztvárnění, o formě, vizualitě. Zvlášť když se má jednat o film s prvky 

fantasy, je vizuální představa a vůbec alespoň základní vize stylu filmu zcela zásadní, bez ní si lze popsaný 

příběh a zejména jeho tajemnější části představit jen velmi obtížně (resp. libovolně). Po této stránce mám 

pochybnost, jestli je projekt již připravený ke psaní scénáře.  

Treatment místy popisuje obrazy a používá jazyk, který naznačuje i atmosféru situací. Treatment je však 

převážně literární – je v něm mnoho informací, u nichž si lze obtížně představit, jak by měly být filmově 

sdělitelné, či jak by se divák tyto informace dozvěděl (například mnohé kontextové informace z minulosti 

postav). Až v polovině treatmentu postavy objevují možnost cestování v čase – i když se ze synopse 

naopak zdá, že tento motiv by měl být jedním z klíčových dramatických východisek vyprávění. Části 

treatmentu (např. s. 4 úvahy o šakalově matce) jsou jakoby vnitřním monologem, literárně výborně 

vyjádřitelné (a vyjádřené), ale obtížně (resp. jak?) ztvárnitelné filmově. Cestování v čase je komplexní (a 

v umění hodně krát využitý) narativní rámec a pro jasnost a pochopitelnost, jak tady konkrétně funguje a jak 

funguje svět, do něhož by se postavy mohly přenést (i když jak způsob tak povaha minulého světa je 

záměrným zdrojem tajemství), je nutné znát alespoň základní zákonitosti toho fungování – tyto se však 

zatím (např. že se brána otevírá jednou ročně, zjištění, kam přesně se tunelem lze přesunout) vynořují spíš 

nahodile a obtížně si lze vytvořit konzistentní představu o tom, jak nadreálná rovina světa díla přesně 

funguje.  

 

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

 
Autorka K. Kačerovská je výrazná autorka a zkušená animátorka, scénáristka a také dramaturgyně animovaných 

filmů a tvorby pro děti. Mínusem žádosti je, že projekt zatím nemá dramaturga. Podle předchozí tvorby 
autorky však lze usuzovat, že dokáže vybudovat originální fikční svět, který bude nést a srozumitelně 
komunikovat důležité hodnoty ve vztahu ke společnosti. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

V projektu vnímám sílu a přesvědčivost v přemýšlivosti, tématu a prostředích, které buduje, a také 

jedinečné autorčiny fantazijnosti, avšak vzhledem k absenci představy o stylu je možností, kam by se 

tento námět mohl ubírat, tak hodně, že výsledná představa je vágní, a nemohu posoudit, zda v projektu 

vidím potenciál pro originalitu v mezinárodním kontextu. V domácí kinematografii by jistě šlo o žánrově 

výjimečné dílo a práce s fantasy prvky v rámci dobrodružného filmu umístěného do místních reálií se jeví 

jako originální projekt. 

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

znaků) 

 

Práce na psaní scénáře již začala a plánované dokončení je v prosinci 2020, což dává přiměřených 16 

měsíců na napsání první verze scénáře celovečerního filmu a dramaturgické konzultace. Požadovaný 

honorář odpovídá zkušené scénáristce, dalším nákladem jsou odměny pro dramaturga a konzultanty 

v odpovídající výši. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zátka 

Evidenční číslo projektu 3259/2019 

Název žadatele Kateřina Kačerovská 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro hraný nebo animovaný 

film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 29.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

„Dítě školou povinné / dovede to co my ne,“ - znovu musím citovat Jiřího Suchého, protože právě na této 

premise dětské představivosti je posuzovaná látka postavena. Autorka ji deklaruje jako „příběh pro děti“, 

vymezený kontrastem té nejvšednější reality a té nejfantastičtější vize o cestování časem a o ovlivňování 

minulosti. Co je na této fantazijní rovině míněno vážně a co je pouze výtvorem dětské představivosti, má 

postavám filmu i divákovi zůstat utajeno a příběh má před nimi na chvíli rozevřít jakousi jinou alternativu toho, 

co žijí, aby je to přimělo k hlubšímu zamyšlení nad svými vlastními strastmi. 

 

Líbí se mi osobní autorská explikace, spojující látku budoucího scénáře s konkrétními zážitky scenáristky ze 

života na brněnském sídlišti Lesná v 80. letech: spojení fádnosti nového s tajuplností předpolí nedalekého 

Moravského krasu, silně zakoušené pocity vykořeněnosti a zároveň prostředím vynucené uniformity, která 

přetrvává i dnes. Jedenáctiletý Šakal, který se na sídliště musí přestěhovat se svou matkou, aby se zbavili 

násilnického otce, to všechno prožívá úkorně. Po vynuceném přemístění ze starého města se v novém 

prostředí necítí svůj, nezapadá mezi ostatní, a tak si začne hledat útočiště v něčem, o čem se mu zdá, že ho 

spojí s rudimentárnější minulostí místa.  

 

Domnívá se totiž, že právě tak se mu podaří napravit traumatický vztah svých rodičů a snad i eliminovat 

nového partnera své matky, to už  je ale téma samo o sobě, které by stálo za mnohem důslednější rozkrytí, 

než jaké zatím naznačuje treatment. Nicméně už v nynější podobě se látka ukazuje jako slibný základ pro 

rodinný film, využívající ve fantazijní rovině nápaditě lokální přírodní i historická specifika. Takže k podpoře 

Jihomoravského filmového nadačního fondu doporučuji v této fázi připojit i požadovanou podporu od SFK. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Projekt je postavený na zajímavých a i vizuálně vděčných kontrastech mezi starým a novým městem, mezi 

městem a přírodou, mezi banální denní realitou a nevšedními fantazijními zážitky, mezi skutečností a 

touhou, mezi přítomností a skoro nedotčenou tisíciletou minulostí. Projektovat do těchto souvislostí příběh 

jedenáctiletého chlapce, který je vystaven následkům rozchodu rodičů, je vděčné, protože rozjitřená dětská 

duše hledá přirozené útočiště mezi pravdou a lží či spíše bdělým snem nebo podvědomou touhou. Objevuje 

pro sebe jiné světy, zapomíná na prožité strasti a možná aspoň ve fantazii, možná skutečně, prožívá 

katarzi... 

 

Námět nese atraktivní rysy zejména pro dětského diváka, kterému je určen. Zobrazuje svět, který je mu 

důverně známý, nazastírá nijak jeho problematičnost, zároveň ho však spolu s hrdinou zavede na stopu 

iniciačního zasvěcení. To Šakala promění, aniž získá jistotu, zda všechno kolem tunelu času byla vůbec 

pravda, anebo se stal jenom obětí výmyslů Stopaře, možná příslušníka tajemného kmene minulosti, možná 

jen obyčejného bezdomovce. 

 

Předpokládám, že v další fázi práce už na scénáři bude důraz položen zejména právě na jemný balanc mezi 

realitou a fantazií, a to tak, aby v každém momentu zůstal divák v nejistotě, co je ještě pravda a co pouhá 

chiméra. Zejména využití krajinných dispozic Moravského krasu se mi pro tento námět zdá mimořádně 

vhodné, protože vnáší tisíciletou minulost do příběhu zcela přirozenou a přitom obrazově přitažlivou cestou. 

Dotvoření jistě dojde i případ hrdinova otce, jehož běsnění zatím trčí v ději poněkud bez vysvětlení. 

 

Projekt svým charakterem bezprostředně naplňuje kritérium výzvy. 

 

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

 

Kateřina Kačerovská disponuje rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti televizní a filmové 

tvorby (nejen) pro děti nejrůznějších druhů a žánrů, a to jak na pozici dramaturga, tak scenáristy a režiséra. 

V předloženém námětu a zejména v jeho explikaci se tato zkušenost příznivě zrcadlí, nadto však v něm je 

cítit osobní autorský zájem a prožitek, který považuji za ten nejdůležitější předpoklad úspěchu. 
 

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

 

V této fázi je rozhodně předčasné hovořit o možných přesazích či inovacích látky, i když sám příběh je jistě 

svým naladěním univerzální a míří dobře na svět nyní filmem spíše opomíjených mladších -náctiletých. Co 

se už v tuto chvíli jeví jako slibný lokální bonus je mýtus Moravského krasu, jak o něm s nesporným zaujetím 

vypráví autorka. V rukou spřízněného režiséra, jakým by byl třeba Pavel Jandourek, by se tu mohlo 

rozvinout cosi vizuálně opravdu působivého a i pro cizinu zajímavého. Možná se ale autorka míní později 

ujmout látky i jako režisérka. 

 

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

znaků) 

 

Žádost je podána v dostatečné úplnosti, rozpočet je adekvátní, už teď podpořený Jihomoravským filmovým 

nadačním fondem, a počítá se v něm podle autorky i s odbornými konzultacemi, patrně s experty z řad 

speleologů a archeologů. To svědčí o svědomitosti autorčina přístupu, který nechce zůstávat jen u mlžných 

fantazií, ale chce látku podpořit co největší věcnou věrohodností. Veškeré další břemeno práce na scénáři 

spočívá na bedrech Kateřiny Kačerovské, je tedy jen v jejím vlastním zájmu případně udělenou podporu 

využít ke svobodnému dotvoření látky.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Strom 

Evidenční číslo projektu 3260/2019 

Název žadatele Jan Hecht 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 12.9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Snímek je společenským dramatem o politice na malém městě. Vychází ze skutečné události, kdy padající 

strom uprostřed města zabil chlapce. Na základě této události vznikl fiktivní příběh o hledání viníka v této 

kauze. Příběh seduje zejména lesního úředníka, který je zvolen do městského zastupitelstva. Postupně se 

seznamuje s místní politikou, jejími problémy a nespravedlnostmi, jež postupně začínají poznamenávat i 

jeho život. 

 

Jak bylo řečeno, příběh filmu je inspirován skutečnou událostí – a stejně jako u předchozích filmů žadatele – 

a úzce se dotýká aktuálních politických a společenských otázek a problémů. Právě tato rovina je nejsilnější 

na celém projektu – autor si je vědom toho, že právě oblast politického dramatu je žánrem, který v české 

kinematografii chybí. Nevěnuje se politické satiře, ani sledování „velkých“ dějin a osobností, ale pokouší se o 

zachycení politiky v běžném životě (a nepřímo tak navazuje na některá díla české kinematografie z 60. a 70. 

let, která sledují morální otázky v každodenním jednání). Pro žadatele je podstatná autentická rovina 

snímku, proto dané téma již v této fázi konzultuje s odborníky ze státní zprávy – už tato pečlivá příprava je 

pozitivní, stejně jako konzultace s našimi předními režiséry a scénáristy. První verze scénáře však obsahuje 

až příliš explicitní obžalobu státní zprávy, dialogy jsou zatím poněkud strnulé. Rozvržení postav je sice, i 

přes jistou stereotypnost, slibné, ale příběh je až příliš prvoplánový. Na propracování scén a nalezení 

harmonie mezi lokální, politickou a moralistní rovinou a obecnější výpovědí je ještě mnoho práce, proto bych 

i v této fázi doporučila ještě hlubší propracování jednotlivých složek. Pak bych se klonila k podpoře. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Navrhovaný snímek nemá umělecká ambice, spíše je založen na společenskopolitické kritice, respektive na 

pozorném zkoumání politiky na malém městě. Veškeré postavy, děj i formální zpracování jsou tomuto cíli 

podřízeny. To je hlavním kladem filmu, ale i jeho rizikem – postavy jsou místy stereotypně načrtnuté, 

dialogy vedou k explicitním obviněním, dějové zápletky jsou očekávatelné, stejně jako vyústění snímku. 

Načrtnutý scénář neuvažuje o originálních stylových prostředcích (a staví zejména na dialogu), ale v tomto 

případě to není ani žádoucí, jelikož by jejich užívání mohlo narušit autentické vykreslení prostředí. Autorovi 

nelze upřít osobní vztah k látce i soustředěnost na malý prostor, který může odhalovat hlubší problémy ve 

společnosti. Přesto by bylo potřeba námět ještě propracovat, promyslet, zvážit některé dějové linie 

(například vztah ústřední dvojice) i poměr mezi vykreslením lokální politiky a osobních příběhů. Kritéria cíle 

výzvy tato žádost naplňuje, ale i tak by bylo vhodné ještě jednou celou stavbu promyslet, než bude žádost 

podána znovu. 

 

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

Jelikož se jedná o žádost na rozvoj první verze scénáře, v tuto chvíli není navržen autorský tým. Mimo 

vhodně vybraných konzultantů lze tedy posuzovat pouze autora, jenž je ovšem debutant. V tomto bodě 

se posudek překrývá s bodem 4. 

 

 

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

Námět je vázán na české maloměstské prostředí - pro české publikum je tento postoj cenný. Pochopitelně 

řeší i témata, která mají obecnější platnost, jsou aktuální a nejsou vázaná pouze na lokální politiku, 

nicméně nelze říci, že by snímek měl potenciál oslovit evropský trh. Jeho formální zpracování a styl 

počítají s uměřeností podřízenou dialogům, takže ani po této stránce nepočítá s výraznou originalitou.  

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

znaků) 

Jan Hecht je začínající režisér a scénárista, v současné době student magisterského stupně na FAMU. 

Jeho krátké snímky, jakož i absolventský film jsou slibné a kladně přijímané. Jelikož se jedná o žádost na 

první delší film, nelze logicky předvídat výsledek, ani v pozitivním, ani v negativním slova smyslu. Projekt 

je jasně koncipovaný a realistický. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Strom 

Evidenční číslo projektu 3260/2019 

Název žadatele Jan Hecht 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 10.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Režisér a scénárista Jan Hecht předkládá projekt celovečerního hraného filmu Strom. Příběh zamýšleného 

filmu je inspirován skutečnou tragickou událostí. Autor příběh zasazuje do Mariánských Lázní a jeho hlavní 

postavou je lesník Filip, který si nachází o mnoho let mladší přítelkyni a zapojuje se do lokální politiky, kdy je 

zvolen do městského zastupitelstva. Hybatelem děje se pak stává ona tragická událost, kdy větrná bouře 

způsobí vyvrácení stromu, pod kterým zahyne dítě. Hledá se viník této události… Tím je nakonec označen 

Filip, kterému se pak rozpadají doposud vybudované vztahy v rámci partnerství, pracovní spolupráce i jeho 

bytí v rámci celého prostoru lázeňského města. Ač autor deklaruje, že nechce, aby jeho postava byla 

„chcípákem“, tak se mu nedaří nás o tom v předloženém treatmentu přesvědčit. Hlavní postava Filip se 

začne utápět v alkoholu a vzniklou situaci řeší útěkem mimo společnost do samoty chaty v lese. Po 

vyhraném soudu se pak s pohrabáčem v ruce vrací „akčně“ do společnosti. 

 

Projekt zatím není připraven k vývoji. V předloženém konceptu se zatím spíše blíží středometrážního 

formátu (dejme tomu hodinovému televiznímu filmu pro nedělní vysílaní televize veřejné služby) více než 

formátu celovečerního hraného filmu, což nenaplňuje zadání této výzvy. 

 

 

 

 

 

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) 

Scénárista Jan Hecht se inspiroval skutečnou událostí, která se odehrála ve Zlíně, kdy větrná smršť 

způsobila vyvrácením stromu a smrt dvou dětí. Autor příběh přesazuje do ospalého lázeňského města 

Mariánské Lázně a jeho hlavní postavou je lesník Filip, který si najde mnohem mladší přítelkyni a uspěje 

v komunální politice. To vše však naruší ona skutečnou událostí inspirovaná tragédie. 

 

Autor Jan Hecht mentální proměny své hlavní postavy přibližuje zejména její fyzickou proměnou – na 

začátku filmu tloustne a plešatí, na konci, kdy se dostává k sobě a působí téměř jako mystik, je už hlavní 

postava pohublejší a zarostená. Hecht nechce, aby „hlavní postavou nebyl klasický „chcípák“ české tvorby.“ 

Nejsem si jistý, nakolik se to Hechtovi podařilo. Vždyť spoustu mezních situacích v předloženém 

treatmentu, ve kterých se hlavní postava Filip ocitá, řeší právě nečinností v opíjení se. Dost neuvěřitelně 

pak působí epilog s pohrabáčem. Proč? Aby nám autor ukázal, že Filip není chcípák a umí jednat. Byť 

naprosto absurdně a nemotivovaně. Jen pro to gesto jeho stvořitele. 

 

Poznámka: filmová teoretička Petra Hanáková definuje chcípaka takto: „Chcípák je v první řadě hrdina osobního, autorského filmu, a je vydáván, většinou 

nezakrytě, za autorovo alter ego. (…) Protagonista – chcípák – však sebou nese nejen pocit rozervanosti, ale i jakousi neurčitou vizi či poslání, za kterým 

jeho zdánlivě chaotický životní (anti)pohyb směřuje. Proti uskutečnění vize jako by se ovšem stavěl téměř celý ‚prohnilý‘svět, ve kterém se chcípák pohybuje.“ 

 

 

 

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

 

Autor projektu Strom je Jan Hecht, který v současnosti připravuje svůj magisterský diplomový film na 

FAMU. Měl jsem možnost vidět Hechtův bakalářský film Člověk Kilimandžáro, velmi zručně natočený krátký 

film, který ukazuje potenciál Hechtova talentu, nicméně aktuálně předložený projekt není ještě dostatečně 

připraven. Žadatelem předložené podklady jsem spíše v trvání středometrážního filmu. 

 

 

 

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

 
„Scénář se zabývá současnou politickou situací na komunální úrovni a vyjadřuje se k ožehavým 

společenským tématům. Jedná se o látku umělecky ztvárňující podstatná témata naší společnosti a doby, 

která v současnosti nemá obdoby.“ Takto autor charakterizuje svůj projekt. Scénář projektu Strom však 

teprve vznikne… Přiznám se, že nerozumím, co myslí žadatel onou dobou, která v současnosti nemá 

obdoby. Zatím vnímám tedy projekt Strom jako lokální… 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Režisér a scénárista Jan Hecht předložil poměrně srozumitelnou žádost. Rušivě v žádosti působí autorova 

neznalost vlastních jmen, překlepy a další drobné nedorazy, které jsou banálně způsobeny tím, že si autor 

po sobě žádost nezkontroloval. 

 

V části žádosti věnující se charakteristikám postav nalezneme: 

 

„Rodák z Mariánských lázní, vystudoval ekologii na západočeské univerzitě v Plzni.“ (správně Mariánské 

Lázně, Západočeská univerzita v Plzni) 

 

„Filip jí okouzlil svými zkušenostmi staršího kluka a svým humorem.“ (Filipovi je 37 let, nevím nakolik 

dospělý muž okouzluje zkušenostmi stařšího kluka) 

 

V treatmentu projektu Strom stojí: 

 

„Podvečer, Mariánskolázeňská restaurace, frmol.“ (správně mariánskolázeňské restaurace, tato chyba se 

objeví v treatmentu ještě několikrát) 

 

Dále se v treatmentu objevují překlepy: 

 

„Filip mu místo pozdravuje ukazuje útržek novin“ 

„aby moli natočit plačící Matku“  

 

Strategie prezentovaná autorem je ta, že předložený projekt má být jeho celovečerním debutem poté, co 

dokončí magisterské studium na FAMU. Jediná další informace je pak ještě taková, že autor svůj námět 

„probíral s několika producentskými skupinami“. Není ale vůbec jasné, co tím autor má na mysli. Tedy 

jediné, co je v rámci žadatelovi strategie jisté, že by si autor přál, aby tento projekt byl jeho celovečerním 

debutem. 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Výherci 

Evidenční číslo projektu 3261/2019 

Název žadatele Marta Nováková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 9.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

S potěšením konstatuji, že se v poslední době začínají v žádostech objevovat témata, která reagují na 

nanejvýš aktuální aspekty současnosti, zejména na zhoršující se mentální klima společnosti, tak jak se 

projevuje například v „diskusích“ na sociálních sítích. Otevřený virtuální prostor naplňuje ideální představu 

svobody slova a názoru pro všechny, zodpovědností a zdrženlivostí nekorigovaná a navíc většinou 

anonymizovaná stanoviska se však často mění v šokují stoku vulgarity, sprostoty a vyhřezlých komplexů. 

 

Jak vypadají a jací jsou autoři těchto výlevů? Jsou to psychopati zralí na blázinec, anebo slušní občané, kteří 

jsou tak frustrovaní svou existencí, že si musí své mindráky vybíjet tímto způsobem? A jaký podíl na tom 

všem má právě internetová názorová multiplikace, možnost šířit kdejakou scestnost jako virus při pandemii, 

jejímuž působení necvičená, kritickým rozumem neřízená mysl prostě nedokáže čelit? 

 

Marta Nováková skáče do těchto problémů od svých dosavadních stylizovaných historických látek rovnou po 

hlavě, a to tak, že bere autory oněch výkřiků a výhrůžek za slovo. Když postřílet, tak postřílet, když do plynu, 

tak do plynu... Je to stejně drsné, jako kdyby matka, které ujede za provinění dítěte, že by ho nejradši zabila, 

to potom také měla udělat. Ale jak si vlastně uvědomit dosah svých slov, dosah toho, co ještě neděláme, ale 

už hlásáme? Vždyť nejhorší katastrofy v dějinách lidstva, alespoň těch moderních, začínaly také „pouhými“ 

slovy a končily koncentráky, popravami, genocidami – a to ta slova byla mnohem opatrnější než dnes. 

„Konečné řešení“, „diktatura proletariátu“,  „tahle země je naše“ - kdo si za tím hned představil hromadné 

hroby a šibenice? 

 

Látka je ve stavu zrodu, ale téma zodpovědnosti za to, co člověk říká, je v dnešní rozvolněné době kruciální. 

Autorka má na mysli filmovou léčbu šokem  a já se domnívám, že je nejvyšší čas ji na této cestě podpořit. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

odrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Autorka sama nazvala svou látku brutální komedií, což je na její dosavadní filmařské dráze radikální 

změna. Nikoli však změna v tom základním, což je vyhraněný zájem o angažovaná společenská témata 

a psychologii lidského jednání, ať už pod tlakem vnějších okolností, anebo (jako v tomto případě) pod 

tlakem kolektivní hysterie, stádních instinktů a strachu šířeného sociálními sítěmi. 

 

Hlavní změna se totiž odehrává v oblasti žánru, kde Marta Nováková míří do sfér, které bych u ní 

nečekal, které však, alespoň podle treatmentu, zvládá s překvapivou jistotou. Budeme-li sedm části 

treatmentu považoval za předobraz rozčlenění budoucího scénáře, je z toho šest částí pojednáno v klíči 

opravdu bizarní komedie a la Účastníci zájezdu, ovšem právě s rozdílem odstupu více než dvaceti let od 

vydání stejnojmenného románu (1996) a více než deseti let od vzniku stejnojmenného filmu (2006). 

Najednou jsme tu v síti neviditelných reklamních sil, které dají osazenstvo zájezdu dohromady, a ono 

samo sem přichází doslova nabito docela jinými atavismy, než jaké směšně vyhřezávaly při prvních 

zahraničních cestách ze svobodné země. 

 

Podaří-li se autorce po celou dobu udržet zábavný a divácky oblíbený tón těchto figurkářských komedií, 

kde jen pro citlivého diváka bude probublávat temná sedlina povah jednotlivých postav, aby byly pak 

náhle nekompromisně konfrontovány s příkazem vykonat bezodkladně to, co tak lehkomyslně pouštěly 

do éteru, bude dosaženo opravdu šokujícího účinku. Nedovedu si ho sice teď tak docela konkrétně 

představit, ale myslím, že právě pro závěrečnou kapitolu filmu má autorka ty nejlepší předpoklady. Musí 

ovšem počítat s tím, že většinu diváků asi pěkně naštve a spíše jen menšina její záměr akceptuje a 

ocení. 

 

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

 

Marta Nováková projevila ve všem, co zatím stvořila, takovou míru tvůrčí umanutosti a vytrvalosti, že 

není pochyb o její schopnosti rozvíjet zdárně dál i tento projekt. Ona sama hovoří o předkládaných 

materiálech jako o „skice rodící se konstrukce“, ale této skice, zejména treatmentu, přikládá větší 

význam, než je obvyklé: zjevně to základní je zformulováno už zde, jak co do myšlenky, tak co pojetí. Dá 

se s tím do jisté míry souhlasit, nejistotu bych viděl jen v konceptu závěrečné kapitoly, kterou celý příběh 

vrcholí a zároveň se převrací z komedie v šok záznamu násilností. Měl by to být nevysvětlitelně logický 

otřes, zatím však působí jako schválnost z říše nějaké reality show, po jejímž odeznění se ukáže, že 

všechno byla jenom hra. 
 

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

znaků) 

 

Projevy nesnášenlivosti, nenávisti a šovinismu na sociálních sítích nejsou jistě ničím specificky českým, i 

když rozestavení a charakteristika figur příběhu nese řadu příznačných rysů našich domácích debat. 

Marta Novákova prokázala schopnost sloučit dokumentarismus svého vidu s vysokou stylizací, jde o to, 

nalezne-li pro svou představu totálního zvratu ve vyprávění i v žánru dostatečně působivé a přesvědčivé 

prostředky. Pokud ano, mohl by její budoucí fiĺm přinést určitou míru inovace, i když ani ona sama 

netvrdí, že jde o nějaký její vynález a odkazuje třeba na Hanekeho, já bych odkázal na závěr Schormova 

Farářova konce. 

 

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

znaků) 

 

Rozpočtovaná částka na vývoj je nadstandartně vysoká, polovinu z ní však tvoří stejně nadstandartně 

vlastní finanční vklad, takže částka požadovaná od SFK je na obvyklé úrovni. Žádost je vybavena podle 

všech pravidel, za důležitou považuji její sebereflexivní otevřenost, která nepředstírá, že už v této chvíli je 

autorce všechno jasné, nýbrž naopak klade důraz na další proces utváření látky. Budoucí scénář hodlá 

realizovat i jako režisérka, naopak produkce se chce v tomto případě vzdát, což by otevíralo cestu k ještě 

dalším variacím látky a také k dalším možnostem koprodukčním. Žádost uvádí už v této fázi také 
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konkrétní spolupracovníky zejména v oblasti dramaturgie, kterými si autorka jistí více nestranných 

pohledů odjinud, jež rovněž mohou dopomoci k nalezení optimálního tvaru definitivní verze scénáře. 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Výherci 

Evidenční číslo projektu 3261/2019 

Název žadatele Marta Nováková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře  pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení  23.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

 

 

Téma je výsostně aktuální – násilí v nás, slovní násilí na síti a „slušní lidé“, kteří padají do osidel dějin, jako 

se to povedlo „obyčejným lidem“ ve 20. století. Je zpracováno – nebo spíše slibuje, že bude zpracováno – 

osobitým způsobem, v němž zásadní roli hraje prudká proměna žánrů z mainstreamové komedie (která je 

nosná sama o sobě) k docela jinému, drastickému a překvapivému konci. 

Charaktery postav zapadají do celkového pojetí díla, které má být široce rozkročeným podobenstvím i 

názornou podobou naší společnosti. Spíše než o charaktery se zatím jedná o typy, představitele určitých 

postojů, postavičky vlastně důvěrně známé, s nimiž můžeme zpočátku i sympatizovat nebo cítit nadřazenou 

lítost nad „přímočarostí či pochopitelnou naivitou“ s níž se tak běžně denně setkáváme. 

Osobní postoj autora  a jeho životní a tvůrčí zkušenost se tu jeví nepopiratelně. Žádá nás o bianco šek na 

realizaci této nepochybné společenské objednávky. Projekt naplňuje kritéria cíle výzvy a můře vzniknout dílo 

vskutku pozoruhodné.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria 

 

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

 

Námět má nespornou společenskou hodnotu. Nastavuje zrcadlo české společnosti, a činí to formou 

„laskavou“ – pro začátek a zdánlivě. Na počátku jako bychom se ocitli ve filmu „Účastníci zájezdu“. Různí 

lidé, autobus a vyhlídky na společné zážitky. Seznamujeme se /formou flashbacků?/ s jejich zázemím a 

kořeny. Nic pozoruhodného, takových lidí je… 

Pak se komedie promění v cosi úplně jiného, když organizátoři zájezdu tvrdě přinutí účastníky, aby 

skutečně realizovali své názory, které bezstarostně vyjadřovali na síti. Od slova k činu je děsivě mnohem 

blíž, než se zdá. Přát někomu smrt a ano, zabíjet… 

Téma je až ošklivě aktuální. Zvolená forma se svým cíleným žánrovým zvratem může být působivá i 

divácky přitažlivá. 

Ústřední myšlenka je dobrá a nosná, scénář jistě stojí za zpracování.    

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

 

 

 

 

 

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

 

Autorka Marta Nováková předkládá k posouzení žádost o podporu svého vznikajícího  projektu jako fyzická 
osoba.  

Dosavadní tvůrčí dráha  této nepřehlédnutelné scénáristky, dokumentaristky, režisérky, producentky, i řada 
ocenění, které zatím každé její dílo /Marta, 8 šílených hlav, Čechoslováci v gulagu/získalo, jsou do nemalé 

míry zárukou, že podpora jejího projektu přinese nevšední výsledky. Jedná se originální osobnost, profesně 
plně vybavenou, s ostrým viděním problémů a s odvahou je předkládat.     

 

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

Film bude, doufejme, významným pro současnou českou kinematografii a jistě cenným příspěvkem do 

debaty o české společnosti. Snad i mediátorem této debaty uvnitř společnosti. A protože téma slovního 

násilí, kterého se běžně dopouštějí „slušní lidé“, a které v sobě chová obrovský nebezpečný potenciál, je 

společné po celou současnou civilizaci, je to dobré téma i v globálním rámci. Bude-li náležitě zpracováno, 

může se stát „velkým evropským filmem.“ O mnoho více než téma zatím soudit nemůžeme, autorka 

ukázky předkládá jako předběžné a výslovně žádá o podporu záměru s tím, že výsledná podoba ještě 

bude krystalizovat. 

 

 

 

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

znaků) 

Marta Nováková má dostatečný kredit, aby si takovou žádost o důvěru mohla dovolit. Její vzdělání v oboru, 

cílená práce a zejména její výsledky o tom svědčí jednoznačně.  
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Informace obsažené v žádosti jsou po formální stránce úplné,  Žádost je zpracována  s profesionálním 

přehledem.  Umožňuje si vytvořit představu o  záměru a ladění koncipovaného díla.    
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sinice 

Evidenční číslo projektu 3262/2019 

Název žadatele Lukáš Kokeš 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 30. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Sinice – vycházející z nedávných skutečných událostí – je originální, cenný i 
znamenitě rozpracovaný. „Koncem července oběhla český internet zpráva o rodině z 
Náchoda, která ztroskotala na odstavném odpočívadle polské dálnice, kde tři dny bez 
prostředků čekala na pomoc. Absurdní příběh od začátku rozděluje. Nezodpovědná rodina se 
vydala na cestu, na kterou nebyla dostatečně zajištěná. Na druhou stranu dojímá odhodlání a 
odvaha rodičů, kteří podstupují riskantní cestu jen proto, aby svým dětem splnili jejich největší 
přání. Příběh je plný protikladů,“ vysvětluje autorský tandem Lukáš Kokeš a Klára 
Tasovská, jež patří k našim nejosobitějším dokumentaristům. Svou látku konzultovali se 
skutečnou rodinou Ševcových (viz režijní explikace) a rozhodli se ji realizovat formou hraného 
filmu.  
 
Příběh sleduje absurdní anabázi rodiny, jež čelí exekuci, v tíživé situaci se však rozhodne 
splnit přání svých synů a odcestuje k moři do Polska. Ojetý fiat – pořízený za 30.000,-- Kč –  
však na zpáteční cestě zkolabuje. Rodičům se dvěma kluky a psem – uvízlým na odpočívadle u 
silnice – dojdou zásoby i peníze. Kvůli vybitým mobilům selže rovněž možnost komunikace. 
Z prekérní situace, v níž se nezdaří několik pokusů o záchranu, jim nakonec pomůže vstřícná 
obsluha polského motorestu. Vyprávění – inspirované reálnou souhrou banálních zádrhelů a 
obyčejné smůly (s otevřeným koncem) – má rozměr existenciálního dobrodružství, jež 
překonává sebeefektnější fikce. Doporučuji podporu v maximální možné výši.      
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Látka – zpracovávající skutečné příhody z jedné nepodařené dovolené – je mimořádně 
autentická a ve zdrženlivém pojetí autorů má velký dramatický potenciál. Popis několika 
letních dnů v cizině, které zkomplikuje nepojízdné auto, se opírá o věrohodný povahopis 
postav rodičů, jež se stíhavě potácejí mezi činorodostí, návaly vzteku a beznadějí. (Pro 
rozporuplnou náturu Jana, který je o rok mladší než jeho manželka, je důležitý fakt, že 
vyrůstal v děcáku.)  
 
 Vyprávění dovedně pracuje i s figurami bezstarostných synů a s různorodými reakcemi cizích 
lidí, jež nešťastníky pobaveně ignorují, nebo se jim snaží ochotně pomoct. Z banálních 
událostí vyrůstá nenápadná, leč působivá symbolika vyprávění: zlověstnou předzvěstí 
pozdějších kalamit jsou sinice v moři, jež znamenají zákaz koupání. Další klíčové téma, na 
něž autoři explicitně upozorňují, nabízí otevřené finále. Je pro člověka důležitější skutečnost, 
nebo její zdeformované obrazy na sociálních sítích? 
 
Chystané „dokudrama“ Sinice slibuje napínavé dobrodružství, pod jehož civilní slupkou se 
skrývají úvahy o zásadních záležitostech obyčejných životů. Vyprávění – naznačené ve 
zručně napsaném treatmentu – v intencích předchozích děl autorů lacině nemoralizuje, ale 
anabázi rodiny Ševcových „pouze“ střízlivě a věcně popisuje. Z tohoto všímavého, pestrého 
a vzácně empatického popisu by však – v případě zdařilé realizace – mohl vzniknout unikátní 
film, výjimečný tematicky i žánrově.   
        

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

Lukáš Kokeš  (nar. 1983) studoval na Katedře filmových studií na FFUK a na pražské 
FAMU na Katedře dokumentární tvorby. Svůj osobitý talent naznačil ve snímcích Pokus o 
duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lávičky v devíti obrazech (2008) a 59-184-84 
(2009). Spolu s Klárou Tasovskou režíroval svědectví Pevnost (2012) oceněné jako nejlepší 
český dokument na MFDF Jihlava. Jako spoluautor námětu a režisér a kameraman druhého 
štábu se podílel na seriálu Pustina (2016) z produkce HBO Europe. S Klárou Tasovskou 
natočil rovněž svůj druhý celovečerní dokument Nic jako dřív (2017), premiérovaný na 
prestižním festivalu IDFA v Amsterdamu.  
 
Klára Tasovská (nar. 1980) absolvovala Nová média na AVU a Katedru dokumentární 
tvorby na pražské FAMU. V letech 2015 – 2017 působila jako dramaturg české a slovenské 
pobočky HBO Europe. Je autorkou středometrážní eseje Půlnoc (2010), další dva oceňované 
dokumenty (Pevnost a Nic jako dřív) realizovala s Lukášem Kokešem. Na několika dalších 
dokumentech se podílela jako střihačka a dramaturgyně. Projekt Sinice chce zmíněný 
autorský tandem realizovat ve společnosti Nutprodukce s.r.o, ve spolupráci s producentkou 
Pavlou Janouškovou Kubečkovou. Plánovaná je rovněž spolupráce s producentem Michalem 
Reitlerem z České televize. Autorské zázemí je tedy nadstandardně silné a kompetentní.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt svým obsahem i formou znamená přínos pro současnou českou i evropskou 
kinematografii. „Scénář připravovaného filmu Sinice je žánrově ukotven mezi sociálním 
dramatem a civilní tragikomedií v duchu české nové vlny. V Česku tradiční pojetí tohoto 
žánru chce inovovat v kontextu současné evropské artové tvorby. Místy komediální ladění 
ovšem nemá postavy zesměšňovat, spíše je zobrazovat s důstojností, jak se to daří například 
filmům Kena Loache,“ objasňují autoři souvislosti své látky. 
 
Téma sociálně vykolejených outsiderů – navíc pronásledovaných smůlou – je v naší hrané 
kinematografii zpracováváno relativně zřídka. Divácky vděčnější jsou totiž vyfabulované 
báchorky z exkluzívních prostředí. Právě kvůli své „anamnéze všednosti“ je však námět 
Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské hodnotný a potřebný. Navíc má univerzální přesah a 
vzhledem k renomé autorů lze předpokládat i úspěch filmu na mezinárodních 
přehlídkách.      

 

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

znaků) 

Žádost je kvalitně připravená, autorský záměr je vylíčený stručně a přehledně, žadatel i jeho 
spoluautorka jsou zkušení, renomovaní a oceňovaní dokumentaristé. Producentské zázemí 
je slibné, o serióznosti projektu svědčí i plánovaná spolupráce s veřejnoprávní ČT. Finanční 
požadavek (150.000,-- Kč) na další vývoj je přiměřený a legitimní. 
 
Látka si zaslouží podporu díky unikátní formě chystaného zpracování, věrohodnému obsahu 
i mnohoznačným podtextům (viz výše). Ladění filmu Sinice podle explikace autorů implikuje 
poetiku raných filmů Miloše Formana, či Jaroslava Papouška. Zmíněné protagonisty české 
„nové vlny“ však projekt otrocky nekopíruje, což v současných podmínkách ani není možné. 
Na slavné údobí nicméně navazuje svým akcentem na tajemství všednodennosti a na 
dramata obyčejných lidí. Jde o jeden z nejoriginálnějších a nejkvalitnějších projektů, které 
jsem letos hodnotil.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sinice 

Evidenční číslo projektu 3262/2019 

Název žadatele Lukáš Kokeš 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 19. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět inspirovala skutečná událost: na dovolené v Polsku uvízla česká rodina v porouchaném autě u 

rychlostní silnice. Autorská dvojice českých dokumentaristů v této bizarní příhodě nespatřila pouze 

senzační příběh, ale možnost ukázat život těch, které většinou v našich filmech nevidíme: chudou 

českou rodinu s exekucí na krku, která sní o tom, že alespoň jednou vezme děti k moři. Sběr materiálu 

je už v této fázi pečlivý, dobře jsou vykresleny charaktery obou hlavních protagonistů, a to i s přesným 

sociálním zakotvením. Příběh je dobře gradován, obsahuje mnoho překvapivých a originálních situací 

a nechybí v něm ani odlehčující humor. Problémem ovšem je, že se hrdinové ve své svízelné situaci 

nesetkávají s žádnou pomocí, naopak, jsou dokonce okradeni a i na konci, když se jich ujme majitelka 

motorestu, nejde o nezištné gesto, ale o snahu zviditelnit se v médiích. Kdyby se film odehrával u nás, 

bylo by to úplně v pořádku jako autorský záměr. Takhle je to ale vůči našim severním sousedům 

poněkud nefér. Navíc, jak to bylo přinejmenším v médiích prezentováno, se tam ve skutečnosti rodině 

dostalo nakonec nezištné pomoci. Autoři se také zmiňují, že zatím nemají jasný konec příběhu, ale 

spíš několik řešení. Pravdou je, že zatím chybí silnější katarze.  

Žadatel se spoluautorkou scénáře jsou zkušení dokumentaristé, kteří mají na svém kontě několik 

úspěšných autorských dokumentů s mezinárodním ohlasem. Mají jasnou představu o dramaturgovi i 

produkční společnosti, s níž pracovali na všech svých předchozích projektech. V explikaci uvádějí 

inspiraci světovými vzory, jejichž tvorbu charakterizuje realizmus, empatie a upřímné pochopení hrdinů 

zmítajících se v sociálních problémech a živořících často na okraji společnosti. S humorným 

odlehčením, které by do filmu vneslo kus české specifičnosti, pak může projekt obohatit nejen naší 

tvorbu, ale má šanci uspět i v zahraničí.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět inspirovala skutečná událost, která začátkem léta proběhla českými médii. Na dovolené 

v Polsku uvízla česká rodina, manželé se dvěma dětmi, v porouchaném autě u rychlostní silnice. Auto 

nešlo nastartovat, mobily nefungovali, rodině došly peníze – najednou se z nich stali trosečníci v cizím 

prostředí, kde se jen nesnadno domluvili. Autorskou dvojici českých dokumentaristů ale v této bizarní 

příhodě nespatřila jen senzační, až bulvární příběh, ale možnost ukázat život těch, které většinou 

v českých filmech nevidíme: chudou českou rodinu s exekucí na krku, která sní o tom, že alespoň 

jednou vezme děti k moři.  

Dokumentární zázemí obou tvůrců je patrné v pečlivém sběru materiálu, velice dobře jsou vykresleny 

charaktery obou hlavních protagonistů, a to i s přesným sociálním zakotvením. Příběh by mohl snadno 

sklouznout do banální nudy, je ale dobře gradován, obsahuje mnoho překvapivých a originálních 

situací a nechybí v něm ani odlehčující humor. Pravděpodobně zde autoři museli více fabulovat, to je 

ale legitimní, pokud se chtěli od sociálního dokumentu odpíchnout k hranému filmu. Problémem 

ovšem je, že se hrdinové filmu ve své svízelné situaci nesetkávají s žádnou pomocí, naopak, jsou 

dokonce okradeni a i na konci, když se jich ujme majitelka motorestu, nejde o žádné nezištné gesto, 

ale jen o snahu zviditelnit se v médiích. Možná že právě tato verze vychází z reality, a kdyby se film 

odehrával u nás, bylo by to úplně v pořádku jako autorský záměr. Takhle je to ale vůči našim severním 

sousedům poněkud „politically incorrect“ nebo jednoduše nefér. Především když ve skutečnosti, nebo 

přinejmenším tak, jak to veřejnost zná, rodinu právě nějaký polský řidič nezištně zachránil a dokonce jí 

tam zdarma opravili i auto. Autoři se také zmiňují, že zatím nemají jasný konec příběhu, ale spíš 

několik řešení. Pravdou je, že zatím chybí silnější katarze.  

 

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

Žadatelem je Lukáš Kokeš, jenž ale chce scénář psát společně s Klárou Tasovskou. Jedná se o 

zkušené dokumentaristy, kteří mají na svém kontě – společně i individuálně – několik úspěšných 

autorských dokumentů s mezinárodním ohlasem. Oba jsou aktivní také jako střihači, Kokeš ještě jako 

kameraman a Tasovská jako dramaturgyně. Ačkoliv se jedná o hraný film, své zkušenosti 

dokumentaristů můžou zužitkovat nejen při psaní scénáře, ale také při realizaci. Projekt by byl 

přirozeným krokem vpřed a dobře zapadá do jejich portfolia. Dramaturgem by měl být Štěpán Hulík, 

zatím je ale pouze v jednání. Záměrem je realizovat scénář ve společnosti Nutprodukce 

s producentkou Pavlou Janouškovou Kubečkovou, s níž žadatel i spoluautorka pracovali na všech 

svých předchozích projektech. Zároveň chtějí oslovit také producenta Michala Reitlera z ČT. 

 

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

Empatický pohled na sociální problémy lidí v naší zemi, vytlačených na okraj společnosti v naší 

kinematografii chybí. Tvůrcům se daří tyto ambice, které jsou po obsahové stránce pro český film 

bezesporu inovativní, naplnit. Ve své autorské explikaci se netají světovými vzory, jakými jsou 

například vynikající bulharská tvůrčí dvojici Grozeva / Valčanov, Britové Ken Loach a Andrea Arnold 

nebo bosenský režisér Danic Tanovič – i díky dokumentaristickému zázemí obou autorů můžou tyto 

pozitivní vlivy do scénáře proniknout. Jedná se především o pravdivý realizmus a upřímné pochopení 

hrdinů, navíc je zde ale patrná i snaha o humorné odlehčení, které by do filmu vneslo kus české 

specifičnosti. Takový projekt pak může obohatit nejen naší tvorbu, ale má šanci uspět i v zahraničí – 
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jak na festivalech, tak i v limitované artové distribuci.  

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

znaků) 

Rozpočet je 180 400, autoři si dělí honorář 50% na 50%, to znamená 70 000 každý. (V žádosti ale 

chybí dohoda mezi autory, je zde pouze čestné prohlášení o společném autorství.) 15 000 je 

vyhrazeno pro dramaturga. Dále jsou zde položky cestovních nákladů a ubytování v rámci rešerší a 

sběru materiálu (jen není jasné, proč pouze v Teplicích nad Metují, kde žijí skuteční protagonisté a ne 

také u polského Baltu) a paušální výdaje. Vklad žadatele je 20 400, ubytování ve výši 10 000 chce 

žadatel řešit sponzorsky. Realizační harmonogram je odpovídající. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Karpatská Beštia 

Evidenční číslo projektu 3263/2019 

Název žadatele Mira Fornayova 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 13.9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět vypráví příběh odehrávající se mezi Polskem a Českou republikou v roce 2022, v době před 

společným referendem o vystoupení několika zemí Visegrádského prostoru z Evropské unie. Hlavní 

postava, Petra, bydlí na malé vesnici a po mateřské dovolené se vrací do práce. V téže době začíná 

docházet k záhadnému mizení osob a podivným událostem. Krajinu a její obyvatele začíná ovládat strach.  

Záhadný příběh je do značné míry metaforický a spojují se v něm různé roviny – ať již časové, tak tematické 

či žánrové. Základní rámec je aktuální a vztahuje se k mnoha současným otázkám (například ekologickým a 

politickým), využívá mytologii a ozvuky historie a tradice, ale vztahuje se i k obecný tématům (zlo, přátelství, 

moc apod.). Tato mnohovrstevnatost slibuje nejen napínavé vyprávění s mnoha přesahy, ale má i potenciál 

být formálně a stylově bohaté.  

Námět původně vznikal pro seriálové vyprávění, nyní je přetvářen do podoby celovečerního filmu. V této fázi 

je třeba dobře promyslet, které linie zachovat, aby se výsledný film nerozbíhal příliš mnoha směry (například 

je otázka, jak moc akcentovat politickou rovinu apod.) Byť se jedná asi o největší riziko tohoto snímku, je to i 

silný argument, proč právě tento projekt podpořit – je zřejmé, že přizpůsobení jinému formátu bude náročné. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět celovečerního filmu připomíná některé (zejména severské) detektivní severské seriály, avšak je 

velmi zdařile propojen s lokálními společenskými, kulturními a politickými tématy našeho (českého, 

respektive visegrádského) prostoru. Na těchto dvou základech je pak vystavěno originální drama, které má 

potenciál být působivé i po stylistické stránce. Rovněž žánr snímku se neřídí předem danými šablonami, ale 

kombinuje drama, fantazijní a mysteriózni vyprávění. V této fázi de námět možná až příliš rozsáhlý, avšak 

zkušená autorka bude jistě schopna zvolit, které linie jsou pro děj klíčové a které naopak slouží spíše 

k dokreslení atmosféry.  

 

 

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

Jelikož se jedná o žádost na vypracování první verze scénáře, nelze posuzovat tým, pouze autorku 

předkládané žádosti. Bod se do značné míry překrývá s bodem 4. Žadatelka je nejen velice slibná, 

ambiciózní a její snímky kvalitní a oceňované, ale velice dobře si umí zvolit i realizační tým.  

 

 

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

Jak jsem psala výše, látka velice dobře kombinuje obecné otázky a aktuální problémy a mezinárodní i 

lokální kontexty. Napínavý příběh s fantazijními prvky plný metafor a mýtů by mohl být přitažlivý pro 

širokou diváckou obec. Pokud snímek naplní i originální formální zpracování, mohl by oslovit i festivalové 

publikum a diváky artového filmu. Jedná se tedy o snímek, který by mohl přesahovat lokální trh a být 

mezinárodně přínosný. 
 
 
 

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

znaků) 

Žadatelka nemá ve své filmografii zatím mnoho počinů, přesto patří k těm nejslibnějším slovenským 

režisérkám. Její projekty jsou kvalitní a vždy (i na mezinárodním fóru) oceňované. I tento projekt je jasný, 

přehledný, realistický, finanční požadavky přiměřené a strategie promyšlená. Nepochybuji o tom, že by 

nedošlo k jeho realizaci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu ROSNÝ BOD 

Evidenční číslo projektu 3264/2019 

Název žadatele Kristina Nedvědová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Antonín Kopřiva 

Datum vyhotovení 03.10.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„ROSNÝ BOD“ - PŘEDKLADATEL:  KRISTINA NEDVĚDOVÁ (výzva č. 2019-1-4-15) 
 
Projekt „Rosný bod“ Kristiny Nedvědové chápu v duchu její autorské explikace jako „teenagerovský experiment“, 
ovšem vážím si na něm toho, že to není žádné formalistické panoptikum a kejklení, ale že je to poctivě, důsledně 
postavený příběh ctící řemeslo i poetiku s pečlivě vystavěnými charaktery postav, zejména hlavní hrdinky Zuzany, 
procházející řadou peripetií ovlivňujících a motivujících její rozhodování, až po všech váháních v závěru příběhu 
vykročí na „svou vytouženou cestu za sluncem“ s podporou nejbližších, jakkoliv se obávala, že se právě od nich 
pochopení nedočká. Všechna čest. Hlavou mi proběhlo cosi osobního z mládí stejně jako pár dnes již „historických“ 
filmů s obdobnou tématikou. Baví mě její „experimentální“ přístup konfrontace při vývoji scénáře s autentickými 
vrstvníky postav příběhu, který kvituji, kdysi před léty jsem při psaní scénáře svého ceovečerního debutu udělal 
přesně to samé a považuji to za správnou cestu k autenticitě a věrohodnosti postav, která se vyplatí. Hrdinka 
příběhu Zuzana není žádný rozmazlený fracek, ale dívka na prahu dospělosti, která ctí odpovědnost a za sebe, 
rodiče, jimž pomáhá v kempu, protože ví, že peníze jsou za práci, ctí odpovědnost za vztahy ve svém okolí i své 
vlastní přes „úlet“, který se stane snad každému. Má své sny o studiu meteorologie, kterou je posedlá a chtěla by 
s ní spojit i budoucí profesi, seberealizaci. Nepostrádá zdravou míru kritického myšlení, pochybuje o sobě, aby po 
konfrontacích s okolím byla na své cestě posílena. Prostě, chtě nechtě musím chválit, jak autorka s tématem dosud 
pracuje. A snad jedinou výtku k dopracování – některé situace by stílo za to víc vyhrotit a okořenit třeba dávkou 
laskavého humoru (takového toho s „vůní šedesátek“) na odlehčení proto, aby se „odreagovaný“ divák o to víc 
ponořil do sledování dalšího děje. Věřím, že na to autorka jako scenáristka i potenciání režisérka má. 
 
Tvůrčí tým: Kristina Nedvědová (námět, scénář, režie a žadatelka), Kateřina Kačerovská (dramaturgie), který se 
k projektu schází, je nadějným krokem. Nejsem si zcela jist, nakolik oprávněně si kladou ambice na tzv. „kulturně 
náročný projekt“, tady trochu pochybuji, ale přál bych jim to. Mrzí mě neúčast na scenáristických workshopech  
a koprodukčních trzích. Budoucí film, věřím, že při úspěšné relizaci přiláká nejen příznivce laskavých příběhů tzv. 
„ze života“, nejen teenagery k nimž je cílen, ale i přemýšlivější publikum ze spektra divácké veřejnosti CS 15+, 
která hledá pozitivní vzor, s nímž by se divácky identifikovala. Věřím, že bude schopen zaujmout také i odbornou 
a festivalovou diváckou obec. 
POZITIVA: 

- původní autorské dílo českého hraného celovečerního filmu v žánru romantické drama, experiment 
- dobře vystavěné charakteristiky hlavní hrdinky i sekundujících postav   
- vizuálně a prostředím atraktivní příběh z jihočeské krajiny se společenským poselstvím, CS 15+ 

Negativa:  
- chybějící návrh ostatních tvůrčích profesí a hereckého obsazení 
- neúčast na workshopech a koprodukčních trzích 
- nespecifikovaná technika a technologie snímání při realizaci 

Závěr: PROJEKT VŘELE 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 je deklarován autorkou a žadatelkou v jedné osobě jako celovečerní hraný film v žánru experimentujícího 
romantického dramatu na téma vztahových peripetií při hledání životní cesty mladé dospívající ženy posedlé 
profesí meteoroložky. Stigma „lovkyně bouří“ je pro vývoj postavy i příběhu symptomatické a možná to ji přivede 
až k vytouženému cíli. Již nyní nadějně vystavěné charaktery hlavní i vedlejších postav je třeba ještě dopilovat po 
stánce psychologie, motivaci rozhodovacích procesů, aby je věděla nejen autorka, scenáristka, ale i budoucí 
divák. Z předloženého již nyní lze předpokládat vznik sympatického, mladistvého filmu pro mladé z u nás zatím 
nefrekventovaného prostředí meteorologických pozorování v krajině Jižních Čech. Výsledek může mít i půvab pro 
evropského diváka, film bude vhodný pro kinodistribuci a festivaly. 
 

a. ústřední myšlenkou díla je cesta hrdinky za vysněnou seberealizací a vůle vymanit se ze stereotypů 
b. příběh je vystavěný na dobře vystižené charakteristice hlavní hrdinky, je třeba „zviditelnit motivaci“ 
c. charaktery jsou živé, odpovídající zdravé „normálnosti“, vývoj situací graduje v dramatickém oblouku  
d. projekt je veden zainteresovaným přístupem autorky k tématu, kterým se dlouhodobě zabývá ve snaze 

přiblížit se cílové skupině bez komerčních tlaků (proto bych byl opatrný na spoluráci s ČT) 
e. příběh je vyprávěn realistickými vyjadřovacími prostředky s citem pro zvolenou cílovou skupinu 
f. vizuální pojetí filmu není příliš rozespsáno a je bez bližší technické specifikace 
g. realizace v autentickém prostředí kempu na Lipně a šumaské meteostanice nabízí prostor pro zajímavou 

kameru, která příběh obohatí, aniž je nutné předpokládat vyšší finanční náročnost projektu. 
 

Technologický způsob snímání filmu ani formát nejsou specifikovány, grip, reál či stavby a jejich rozsah (jsou 
determinovány prostředím) a promítají se do realizační náročnosti díla, potažmo rozpočtu. 
 

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

 

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

 
KREDIT TVŮRCŮ – ZDROJ: CV, ČSFD, ČT, OSOBNOSTI.CZ, WIKIPEDIE, IDF.CZ, LIDOVKY.CZ  
 
BcA. Kristina Nedvědová – autorka námětu, scénáře, režisérka a žadatelka: 
 
Kristina Nedvědová (*1985, České Budějovice ), po maturitě na gymnáziu v Českých Budějovicích absolvovala 
bakalářské studium oboru scenáristika a dramaturgie na pražské FAMU. Je režisérkou, scenáristkou a autorkou. 
Její jméno najdete pod dokumentem o dostihovém koni Sixteen (r. Jakub Wagner), animovaným filmem Dora a 
Rosa. Jako scenáristka připravuje krátký animovaný film Vodník (r. Jakub Kouřil) a celovečerní film Velký vůz (r. 
Jan Foukal). Je dramaturgyní dětského pořadu Déčko na České televizi. Natáčí reklamní videa a je editorkou 
fotoreportáží a článků pro FASHIONBOOK.CZ Její režijní debut „Sněží!“ (2019) vznikal složitě, celých 7 let. 
 
Filmografie uvedena v CV a na: https://www.csfd.cz/tvurce/144756-kristina-nedvedova/zajimavosti/  
                                                    a: https://www.fdb.cz/lidi/520919-kristina-nedvedova.html  
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Kredit debutující autorky je i přes její mládí ambiciózní, mně osobně sympatický. Soulad s tématem teenagerů  
a svým způsoben experimentem považuji za přiměřený a s podporou SFK souhlasím s odkazem na výjiměčnost 
obsahu i zpracování tématu. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? ANO.  
- Jde o promyšlené zpracování „obyčejného“ lidského příběhu na cestě za štěstím, cílené na dospívající 

Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? ANO, NABÍZÍ SE TO.  
- Příběh je pravým opakem „pseudoexistenciální bezcílnosti“, staví na pozitivní motivaci vedoucí k cíli     

Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? ANO. 
- Uchopení a stavba dramatického příběhu staví na experimentu cílených konzultací při spolupráce na 

vývoji s představiteli CS pro kterou je film zamýšlen. Je třeba zdárně dokončit literární přípravu. 
 

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

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? ANO, ALE JEN DÍLČÍ. 
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 V RÁMCI VÝVOJE. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? ANO, PRO VÝVOJ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? ANO, PRO VÝVOJ URČITĚ. 
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 přílohách žádosti však chybí, explikace: režiní, 
dramaturgická i producentská. Chybí účast na scenáristických workshopech a koprodukčních trzích, je zmíněna 
představa o spolupráci s Frame Films, popřípadě s ČT, chybí úvaha o spoluráci s další koprodukční společností 
nebo státem. Součástí příloh je Čestné prohlášení autora ze dne 23.7.2019. Distributoři budoucího díla nejsou 
specifikováni. Rozpočet pro fázi vývoje se zaměřuje výhradně na scenáristickou přípravu, vč. dramaturgie, 
odborného poradenství, překladů a kancelářských služeb, bez lokací, výroby trailleru, bez poplatků za účast na 
workshopech, bez právních, ekonomických a účetních služeb. Žadatelka si vyzkoušela realizaci nízkorozpočtových 
projektů za pomoci přátel. 
 
Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově. Režijní náklady do výše 7 % jsou vyčísleny ve výši 7 000 Kč, 
tj. 3,74%. K  položkám rozpočtu a jejich nákladovosti mám výhradu k přemrštěnému nároku na financování 
z veřejných zdrojů ve výši 80,21% (viz níže) s tím, že se však jedná o projekt deklarovaný jako „kulturně náročné 
dílo“, což přijímám s rozpaky. Položka rozpočtu na scénář se pohybuje na průměru obvyklých cen, co se týče 
honoráře za vytvoření díla bez opce. Ostatní náklady na dramaturga či překlady jsou v obvyklých relacích. 
 
Profinancování vývoje v ceně 187 000 Kč je bez udělení dotace SFK zajištěno zatím jen z 19,79%, tj. 37 000 Kč  
ze soukromých zdrojů (20 000 Kč finanční vklad producenta, 17 000 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 
0 Kč jiné finanční plnění), dalších 80,21%, tj. 150 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (150 000 Kč požadovaná dotace 
SFK). Z celkem potřebné částky 175 000Kč na vývoj projektu činí dotace SFK 80,21%, celkové procento veřejné 
podpory pak 80,21%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou specifikovány, v žádosti  není uvedena ani celková 
cena „vývoj + výroba“. Jen cena za vývoj 187 000 Kč. Rozpočet nákladů na celkovou výrobu přílohy žádosti 
neobsahují. Vícezdrojové financování (koprodukční partneři) není uvedeno ani naznačeno, a bude se odvíjet 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 celovečerního hraného filmu, konkrétní stopáž neuvedena 
- se jedná o autorský projekt debutující scenáristky a režisérky v žánru experimentální romantické drama 
- spůsob realizace ani technologie nejsou uvedeny. 
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Harmonogram prací je neúplný: 
zajištění autorských práv: Čestné prohlášení ze dne 23.7.2019 
 
Vývoj:  listopad 2019 - září 2020 

- přípravné práce: 15.11.2019 - zahájení 
- literární příprava (aktuálně běží) březen - říjen 2019 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: listopad 2019 - září 2020 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez specifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 30. 09. 2020 (pouze vývoj) 
- premiéra: nestanoveno 

 
Uvedená data, považuji za skoupá, bez aktivní účasti producenta, věcně však realizovatelná. Pravděpodobnost 
uskutečnění projektu vnímám jako uskutečnitelnou s potenciálem vzniku přívětivého a úspěšného díla. Bude-li 
projekt podpořen, chci věřit, že ano, dočkáme se snad i relevantnějších údajů k jednotlivým fázím samotné 
realizace. 
 
Potenciál díla: „Rosný bod“, teenagerovského romantického dramatu „cesty za štěstím“ dokáže, věřím, zaujmout 
české i zahraniční mladistvé publikum a je svým dosavadním způsobem zpracování  při literární přípravě nadějnou 
příležitostí ke vzniku úspěšného filmového experimentu. Ve výsledku lze očekávat i slušný divácký ohlas  
a mezinárodní zájem. Mohl by uspět u diváka CS  15+, ale i zralejších vyznavačů lidských příběhů a odborné či 
festivalové divácké obce. Podporu SFK doporučuji. 

 
 V Praze, 29.09.- 03.10. 2019, Antonín Kopřiva v.r.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rosný bod 

Evidenční číslo projektu 3264/2019 

Název žadatele Kristina Nedvědová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 26. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je literární příprava scénáře k hranému celovečernímu filmu Rosný bod, jehož 

autorkou je scenáristka a režisérka Kristina Nedvědová.  

 

Čerstvá maturantka Zuzana, jež byla ke svému překvapení přijata na Matfyz na obor meteorologie, pracuje 

v rodinném kampu na Lipně. Během prázdnin se zamiluje do – o něco staršího – návštěvníka kempu z 

Prahy. Ten ale po společně strávené noci se Zuzanou bez rozloučení odjede a do kempu navíc přijde na 

kontrolu hygiena, jež v tamější kuchyni dívčinou vinou objeví nedostatky. Zuzana má pocit, že se jí všechno 

rozpadá pod rukama. 

 

Ve prospěch tohoto projektu hovoří snaha vytvořit kultivovaný „příběh o teenagerech a pro teenagery“ i 

předcházející tvorba žadatelky a zároveň jeho scenáristky. Autorka má ujasněnou a realisticky působící 

představu, s kým hodlá na přípravě scénáře dramaturgicky spolupracovat i jaké producentské společnosti 

chce oslovit při případné realizaci filmu. 

  

Soudě podle treatmentu, samotný příběh se však zatím ještě nezdá být dostatečně nosný pro celovečerní 

film, určitou scenáristkou neujasněnost prozrazuje i jeho otevřený konec. Ústřední postavy působí poněkud 

modelově a chovají se „neadekvátně“ svému věku. Potenciální generační „konflikty“ jsou až příliš úhledně 

zaobleny, chybí jim větší dramatičnost.  

 

Vzhledem k uvedeným výhradám udělení podpory v této fázi vývoje zatím spíše 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) 

Amatérská meteorologie je autorce podle jejích slov blízká (i když nespecifikuje proč ani jak), nicméně lze 
polemizovat s tvrzením, že jde o téma, jež je momentálně v kurzu a kvůli němuž se mladí lidé zapojují do 
demonstrací. (Mezi meteorologií, tj. vědou zabývající se atmosférou, a ekologií nebo environmentalismem, 
v jejichž jménu se po celém světě demonstruje, není rovnítko).  
 
Samotné meteorologické téma příběh ozvláštňuje, má ale potenciál zaujmout spíše omezený okruh diváků 
a nepřerůstá v nějakou obecnější metaforu (a to i přesto, že právě ochrana životního prostředí, kdyby o ni 
v příběhu skutečně šlo, představuje sama o sobě skutečný generační konflikt). 
 
Děj je srozumitelný a vcelku soudržný, charaktery postav do celkového pojetí příběhu zapadají, věk postav 
ale spíše nikoli. Autentičtěji by možná příběh působil, kdyby alespoň hlavní hrdince bylo tak o tři roky méně. 
 
Autorka připravovaný scénář charakterizuje jako „příběh o emancipaci mladého člověka a o jeho zlomovém 
létě, kdy překoná strachy, ale jenom tím, že se nejdřív sám spálí.“ Základní „emancipační konflikt“ s rodiči 
však působí poněkud násilně. Není příliš věrohodné, že by hlavní hrdinka potají zkoušela udělat přijímačky 
na Matfyz, neboť se domnívá, že jsou „jen tak na zkoušku“ (a když uspěje, bojí se to říct rodičům, protože ti 
chtějí, aby šla na úplně jinou školu). 
 
Autorka ve své explikaci uvádí, že umí „vystavět svět obrazem“. V kontextu jejího předchozího filmu Sněží! 
s tím lze souhlasit, nicméně její představa o vizuálním pojetí filmu není v žádosti konkrétněji rozvedena. 

 
Předkládaný projekt, jak z hlediska příběhu, tak jeho zpracování, v současné podobě zatím nevypadá jako 

kulturně náročné kinematografické dílo, ale spíše jako lehký a divácky poměrně vstřícný film.  

 

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

Žadatelkou a zároveň scenáristkou je Kristina Nedvědová, absolventka FAMU v Praze, která na sebe letos 
upozornila svým celovečerním režijním debutem, poetickým dramatem Sněží! V současnosti spolupracuje 
jako externí dramaturg v České televizi na dětském kanálu Déčko. Scenáristicky se podílela na sportovním 
dramatu Zlatý podraz, ale i na krátkém filmu pro děti Vyrobeno s láskou. Projektům zaměřených na děti se 
tedy věnuje soustavně. 
 

Spolupracovat na projektu chce s dramaturgyní a scenáristkou Kateřinou Kačerovskou, která má rovněž 

zkušenost s prací pro děti a teenagery a s níž spolupracovala i na svých předchozích projektech. Autorka je 

již v kontaktu s odborníky z Hydrometeorologického ústavu, do scénáře chce posléze aplikovat i zkušenosti 

amatérských meteorologů. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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V kontextu české kinematografie není „teenagerský film“ příliš častým žánrem, svým tématem je ale látka 
spíš lokální. Stačí porovnat téma příběhu se seriály o dospívajících teenagerech, které běží na HBO nebo 
Netflixu a velmi otevřeně se dotýkají mnohem zásadnějších problémů, kterým dnešní mladí lidé musí čelit. 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace, 
takže žádost umožňují správně posoudit. K rozpočtu filmu je přiložen i komentář. Výše finančního zajištění 
k datu podání žádosti je cca 19 %. 
 
S ohledem na dosavadní tvorbu žadatelky (viz bod č. 2) lze předpokládat, že v této fázi vývoje bude projekt 
schopna zrealizovat, tj. scénář úspěšně dokončit. 
 
Na rozdíl od většiny žadatelů/scenáristů nezahrnuje rozpočet jen honorář pro autora, ale i pro dramaturga a 
různé konzultanty a odborné poradce. Žadatelka s námětem již oslovila produkční společnost Frame Films. 
Během dalšího vývoje projektu vcelku logicky zvažuje navázat spolupráci také s Českou televizí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zlatý devadesátky 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Martin Barták 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 1. 10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Původní námět má ambici vypovídat o hodnotové krizi, kterou do českých rodin, zvláště do role otců v nich, 

vnesly společenské a ekonomické změny po roce 1989. Ačkoli se příběh v nejobecnější rovině krize 

rodinných hodnot dotýká, jako filmová látka nosný potenciál podle mého názoru nemá. Spojitost s titulními 

90. roky zůstává velmi volná (děj se odehrává nejspíš v současnosti). Postavy jsou spíše nositeli tezí než 

životnými charaktery (teorie versus praktický život, čistota versus morální špína atd.), své vlastnosti 

nevyjadřují dostatečně plasticky, skrze jednáním a dialogy, chybí jim jedinečná charakterizace. Dramatický 

konflikt je rozpuštěný do řady volně zřetězených a povrchně nahozených událostí, odehrávajících se na 

různých místech Česka, dramatická struktura je jen volně načrtnutá, postrádá logickou kostru i gradaci. 

Literární styl treatmentu se vyznačuje autorskou naivitou, občas i prvoplánovou vulgárností, na několika 

místech je nezáměrně směšný. Celkově je na treatmentu, synopsi i explikaci znát nedostatek literárních 

zkušeností i zkušeností s celovečerním hraným filmem. Projekt nedoporučuji k udělení podpory. 

 

 

 

 

 

 

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) 

Závažné společenské téma má povahu deklarace, není vtěleno do treatmentu v jeho dramatických a 

filmových kvalitách. Styl treatmentu místy působí jako derivát béčkové žánrové produkce a občas je 

nezáměrně směšný (ruka přibodnutá „pilníčkem na nehty“, který má otec náhodou po ruce, sousedka 

tisknoucí si otcovy trenýrky k prsům atd.). Postavy jsou pouhými nositeli tezí (teorie versus praktický život, 

čistota versus morální špína atd.), chybí jim vnitřní konzistentnost, své charaktery nevyjadřují dostatečně 

plasticky jednáním a dialogy, chybí jim jedinečná charakterizace. Dramatický konflikt je rozpuštěný do řady 

volně zřetězených událostí, odehrávajících se na různých místech Česka, dramatická struktura je jen volně 

nahozená, postrádá logickou kostru i gradaci. Situace i dialogy ukázkových obrazů postrádají autenticitu, 

jsou psané na vnějškový efekt. 

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

Autor žádající o dotaci nemá s celovečerním hraným filmem prakticky žádné zkušenosti. 

 

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

O žádném přínosu nelze na základě projektové dokumentace mluvit. 
 
 
 

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

znaků) 

Projekt není ve svém záměru realizovatelný, a to nikoli z důvodů finančních či organizačních, ale z důvodu 

nedostatečných autorských a scenáristických dovedností a filmových zkušeností hlavního autora. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zlatý devadesátky 

Evidenční číslo projektu 3265/2019 

Název žadatele Martin Barták 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 16.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt má zajímavý autorský záměr a slibný dramatický potenciál. Autor se v něm vrací do 

devadesátých let a na příběhu otce a syna se snaží poukázat na tehdejší morální dilemata, která jsou 

ovšem aktuální i dnes. Otec Jan svého dospívajícího syna zanedbává kvůli ne vždy zcela legálním 

kšeftům, dokonce se zaplete s ruskou mafií. Syn Lukáš si musí vybrat, zda se vydá cestou svého otce, 

nebo svou vlastní. Příběh se pohybuje mezi dvěma zcela odlišnými žánry, psychologickým dramatem a 

jakýmsi mafiánským thrillerem. Chybí mezi nimi hlubší propojení, a to především v zápletce. Tato 

nespojitost způsobuje, že příběhu chybí vnitřní napětí a hlubší katarze. Hlavní postavy jsou vcelku živé, 

i když obsahují mnohá klišé, a autorovi se daří v rozepsaných obrazech používat živé dialogy a 

originální situace. Jádro příběhu, kterým by měl být dramatický vývoj obou postav, jejich proměna a 

především proměna jejich vztahu, ovšem není využité a slibný potenciál celého příběhu není naplněn. 

Téma,  vracející se do 90.let, je významné spíše pro domácí kinematografii než pro evropský či 

světový film. Projekt má z tohoto hlediska výhodu v tom, že obsahuje i univerzální téma vztahu otec-

syn. Svým zpracováním ovšem látka nepřekračuje lokální rámec a nepřináší žádnou zásadní inovaci.  

Autor Martin Barták se pohybuje v oblasti audiovize především jako producent. Žádný realizovaný 

celovečerní scénář zatím na svém kontě nemá. Projekt míní zřejmě vyvíjet a produkovat sám, žádný 

dramaturg ani jiný producent není zmíněn. Harmonogram není přiložen. Rozpočet je 167 000 Kč, 

obsahuje pouze 2 položky:honorář pro autora a 17 000 Kč režijní náklady, což je ovšem víc než 7% 

z požadované podpory.  

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Autor se vrací do devadesátých let, které ovšem používá spíše jen jako kulisu k příběhu otce a syna. 

Nezralý a nezodpovědný otec Jan svého dospívajícího syna zanedbává kvůli svým ne vždy zcela legálním 

kšeftům, dokonce se zaplete s ruskou mafií, co ho nakonec stojí život. Syn Lukáš, který je z dvojice 

paradoxně zralejší, si na závěr musí vybrat, zda se vydá cestou svého otce, nebo svou vlastní. Jejich 

příběh se odehrává během dlouho slibovaného lyžařského výletu, který otec konečně uskuteční, ovšem 

sobě vlastním způsobem. Příběh se pohybuje mezi dvěma zcela odlišnými žánry, psychologickým 

dramatem a něčím jako gangsterka nebo thriller. Autor jakoby se nemohl rozhodnout, který z nich chce 

vlastně psát. Oba jedou více-méně po vlastní linii a chybí jim hlubší propojení, a to především v zápletce, 

ale také v ovlivnění dramatického vývoje postav a jejich konání. Tato nespojitost způsobuje, že příběhu 

chybí vnitřní napětí a v závěru také hlubší katarze. „Mafiánská“ linie navíc občas působí poněkud naivně a 

obsahuje mnohá často používaná schémata. Hlavní postavy jsou vcelku živé, i když také obsahují mnohá 

klišé, a autorovi se daří v předložených rozepsaných obrazech používat živé dialogy a originální situace. 

Přesto to nestačí. Jádro příběhu, kterým by měl být dramatický vývoj obou postav, jejich proměna a 

především proměna jejich vztahu, buď ke sblížení, nebo k odmítnutí, není využité a slibný potenciál celého 

příběhu není naplněn. 

 

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

 

Autor Martin Barták se pohybuje v oblasti audiovize, a to v různých rolích, především jako producent a 

výkonný producent v oblasti reklamy a seriálové tvorby. Formální scenáristické vzdělání nemá, jeho 

silnou stránkou je podle předloženého CV spíše praxe, a projekt by byl pravděpodobně jeho 

scenáristickým debutem v oblasti hraného filmu (žádný realizovaný celovečerní scénář zatím na svém 

kontě nemá).  Projekt míní zřejmě vyvíjet a produkovat sám, žádný dramaturg ani jiný producent není 

zmíněn.    

 

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

 

Jakékoliv téma,  vracející se do divokých 90.let, je významné spíše pro domácí kinematografii než pro 

evropský či světový film. Projekt má z tohoto hlediska výhodu v tom, že obsahuje i univerzální téma 

vztahu otec-syn. Svým zpracováním ovšem látka nepřekračuje lokální rámec a nepřináší žádnou 

zásadní inovaci.  

 

 

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

znaků) 

 

Harmonogram není přiložen. Rozpočet je 167 000 Kč, obsahuje pouze 2 položky:honorář pro autora a 

17 000 Kč režijní náklady, což je ovšem víc než 7% z požadované podpory. Spolupráce 

s dramaturgem není předpokládána, podle rozpočtu se s ním nepočítá.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mudrlandie 

Evidenční číslo projektu 3266/2019 

Název žadatele BIO ILLUSION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře  pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení  23.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

 

Autor předkládá rozpracovaný, velmi promyšlený koncept pohádky se silným morálním a edukativním 

nábojem. 

V zemi Mudrlandii vládne úcta ke slovu a knihám. Dějiny zapisuje zázračná kronika, která ručí za jejich 

pravost. Král Soběslav náhodou způsobí požár knihovny, vinu chce svrhnout na bratra, zaplete se se Lží… 

V klasické pohádkové zápletce Pravda nakonec zvítězí. 

Autor má zkušenost s výstavbou pohádky, umí zacházet se slovem, je veden chvalitebnou myšlenkou, 

v předložené ukázce prokazuje značnou míru vizuální fantazie i zkušeností se žánrem. Má vzniknout „film 

pro celou rodinu“, s hláškami a písničkami. V ideálním případě by mohla vzniknout kultovní česká pohádka, 

pro niž je podstatný právě český jazyk, hra se slovy, český rým, rytmus dialogu… 

Tento pokus je ojedinělý a podporu si zaslouží. 

Projekt v předkládané podobě je připraven k vývoji, žádost je realistická a žadatel je zřejmě schopen projekt 

dopracovat do zamýšlené podoby.  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria 

 

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

 

Námět má nespornou společenskou hodnotu, je také zamýšlen jako „pohádka pro každého“.  

Ústřední myšlenka je vysloveně originální, protože se opírá o český jazyk, o zálibu v práci se slovem. 

Střetnutí Pravdy se Lží má  nakonec řešit souboj nikoli na meče, ale zábavně intelektuální – což příběhu 

nijak neubírá na atraktivitě i pro vizuálně zhýčkaného diváka. 

Děj je srozumitelný, vyhází z klasického pohádkového schématu a drží pohromadě. Charaktery jednotlivých 

postav jsou dobře volené a vtipně nejednoznačné. („Zlý král“ může být též chápán jako schopný přitažlivý 

chlapík, nakonec vítězný princ je křehký stydlivý chlapec…) 

Autor celým svým postojem prozrazuje pedagogickou i dramatickou zkušenost. Jde mu o myšlení z jazyka, 

hru se slovem, radost z možností češtiny. Používá jednoduchý rým a veršovanou formu, která vychází 

z přirozeného rytmu řeči a může být dobrou oporou hereckých výkonů. Text písně má požadovanou úroveň, 

ukázky jsou slibné. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

 

 

 

 

 

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

 

Autor Jan Parma předkládá svůj projekt jako fyzická osoba. Jde o jeho první celovečerní scénář. Očividně 
vzniká ze zralé úvahy na základě rozsáhlých předchozích zkušeností pedagoga, překladatele, který se 

dlouhodobě věnoval dabingu (tedy nutně musel do sebe vstřebat rozsáhlé znalosti současných trendů 
filmové pohádkové a fantasy tvorby), herce, tvůrce televizních pořadů, autora písňových textů a v neposlední 

řadě otce šesti dětí.    

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

Film bude jistě významným přínosem pro současnou českou kinematografii. Může být i významným 

přínosem i pro český jazyk a kulturu. Jeho pedagogický význam je nesporný, lze počítat s tím, že si 

nalezne své vděčné diváky v Česku i na Slovensku.  

Průniku na širší mezinárodní scénu budou bránit problémy s překladem. Ale může se z něho stát „česká 

trvalka“, pokud si přejeme, aby i současná generace dětí byla vychována v českém jazyce a nalezla 

vztah ke slovesné kultuře. 

 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou po formální stránce  úplné,  žádost je dobře zpracována  a  umožňuje 

si vytvořit  reálnou představu o koncipovaném díle. Rozpočet je – vzhledem k ambicím a 

předpokládaném obejmu práce - realistický.    
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mudrlandie 

Evidenční číslo projektu 3266/2019 

Název žadatele Adam Parma 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní 

analýzy 

Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 28.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Mudrlandie – jak lze zjistit už při čtení synopse a treatmentu – skutečně klade velký důraz na 

jazyk. Ostatně, autor Adam Parma sám na to ve své explikaci upozorňuje. Na krásu, bohatost a 

košatost češtiny. Ale i na sílu slova, na jeho moc, na to, že v slově může být ukryto léčení, 

stejně jako třeba skrze lež to zlé. Jeho pohádka z této teze vychází a snaží se nás, diváky, 

dovést k poznání důležitosti a síly pravdy, a to aniž by se vzdala – jak je pro pohádky vlastně 

přirozené – i humoru. 

Předložená literatura vykazuje obrovský zápal pro látku, současně – i s tím, že připojuji slůvko 

„doporučuji“ – jí toto i komplikuje život. Potřebuje skutečně pečlivé dramaturgické vedení, už 

třeba kvůli vymezení si těch nejstěžejnějších motivů a postav. Nyní je jich až přespříliš. 

 

 

 

 

 

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) 

 

Aniž bych se chtěl opakovat, raději i zde znovu (možná usilovněji) upozorním na rizika, která 

se mi zdají jako velmi reálná. Pojí se s přílišnou „zašmodrchaností“ děje. Adam Parma sice 

nápaditě tvoří svůj vlastní nový fikční svět, který ctí tradiční pohádková pravidla, aniž by si 

zavíral dveře před moderním pojetím, ale jako by se uzamknul ve světnici své kreativní mysli 

a lásce k námětu. Osobně mi přijde všech těch figur až moc, není úplně jasné, jaká je jejich 

role, resp. mnohdy by se daly dílčí posuny v ději či motivy, které podporují hlavní téma, 

sloučit. Samozřejmě lze předpokládat, že ona košatost může sehrát pozitivní funkci, zaujmout 

dětské publikum, neustále atakovat jeho pozornost, ale vybalancovat onu míru… mohlo by to 

mnohem více posloužit k tomu, o čem i ve své explikaci autor píše. Přeci jen na konci tohoto 

procesu nemá být „pouze“ scénář/film, ale poznání, které se odehraje v divákově mysli. A 

bude důležité, aby v ní nebyl zmatek, byť vygenerovaný poutavou podívanou. 

 

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

Škoda, že zatím není jasné, jak moc se bude opírat scenárista i o spolupráci s dalšími tvůrci – především 

dramaturgem. 

 

 

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

 
Kvalitních pohádek není nikdy dost. Tato má punc originality a důležité poslání. Otázkou bude, jak moc se jí 

zadaří na zahraničním trhu, bude-li až příliš spjata s krásou českého jazyka. 

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

znaků) 

Honorář za scénář je adekvátní, schází další položky ve vývoji – např. dramaturg či konzultanti.  



 

 

Strana 3 

 

 

 





 
 

Strana 1 
 
 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Eliáš Říha prezidentem 
 

Evidenční číslo projektu 3267/2019 

Název žadatele Hana Lehečková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 
nebo animovaný film  

 

Číslo výzvy 2019-1-4-15  

 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 29-09-2019 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
Zamerom autorky je spracovat svoju vlastnu uspesnu rozhlasovu hru Elias Riha zachranuje 
svet do filmoveho scenara. Za tuto hru bola nominovana na Prix Bohemia Radio a navyse ma 
skusenosti aj s autorskými knihami pred deti. Filmovy scenar bude jej debutom a financnu 
dotaciu chce hlavne pouzit pre spolupracu s dramaturgom a navstevu profesionalnych 
workshopov zameranych detsku filmovu tvorbu. 
Zanrovo ma byt projekt rodinnym a dobrodruznym pribehom, hlavnymi postavami su chytry 
chlapec Elias, ktory urychlene vystudoval vsetky skoly a stal sa prezidentom a ambiciozna 
redaktorka skolskeho casopisu Evelina. Pribeh je ramcovany rozhovorom v rozhlase a 
retrospektivnym rozpravanim pribehu Eliasa. Konflikt nastava v momente, ked sa do vody 
v botanickych zahradach, ktore dal prezident vybudovat dostane virus blbosti a vsetci ludia 
zacinaju konat infantilne, prezident sa stava jednym z nich a nikto ho uz nerespektuje. 
Evelina, ktora sa najprv s Eliasom nezhodla mu nakoniec poskytuje pomoc v boji s chalanom 
z tej istej skoly,Hugom, ktory kandiduje na prezidenta a v boji proti zakomplexovanej ucitelke 
Nesvatbovej. Namet je moderny, reflektuje na sucasnu dobu, v ktorej prebiehaju konflikty 
medzi politickými stranami, na volby stran, ich kampane, sucasne vsak dava vsetko do 
perspektivy mladeho divaka, aby temy nielen pochopil, ale sa filmom aj zabavil. Mierne 
„nebezpecie“ by som videla v tom, ze autorka ma skusenosti s kreativnou tvorbou hlavne so 
slovom, avsak tvorba filmového scenara si vyžaduje menej dialogov, vizualizaciu a tvorbu 
pomocou filmoveho jazyka. Tu jej vsak moze byt napomocny dramaturg ako aj reziser. 
Projekt na mna posobi jedinecne a verim tomu, ze autorka moze vytvorit zaujimavy filmovy 
scenar pre mladez so sucasnou tematikou v ramci daneho zanru. 
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Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 
Namet na scenar, synopsa su zrozumitelne a kedze je pribeh zalozeny na uspesnej 
rozhlasovej hre, zda sa, ze ma autorka v pribehu dost jasno. Pretoze ide o pribeh dost 
dynamicky a realny zivot sucasneho (aj mladeho) cloveka je tiez vacsinou urychleny, ziadalo 
by sa mi pre pribeh zvolit menej dynamicky styl  bez stylu klipoviteho strihu, ktoreho ma 
mladez v sucasnosti vsade viac nez dost. Pretoze orgiginalnych sucasnych nametov pre 
mladez je malo, dat sancu na vyvoj takemuto projektu sa mi zda opravnene. Pre autorku je 
dolezity edukativny element pribehu, ktory sa zaobera vladou, spolocnostou a ulohou medii a 
sudiac podla jej literarnych a inych diel pre deti a mladez mozeme predpokladat, ze uspesne 
prisposobi vyrazove prostriedky mlademu divakovi. Mlady divak sa podla mna bude moct 
stotoznit s dvomi hlavnymi postavami, ako aj s konfliktom urazeneho spoluziaka, ci 
zakomplexovanej učitelky, ktora hlada ako sa pomstit malemu geniovi. Latka je originalna, 
vyuziva jemny humor ci ironiu a dokonca moze posobit pre mladych povzbudujuco a 
pozitivne. Autorka sa odvolava na tradiciu a poetiku ceskych hranych filmov pre deti a 
mladez (V.Vorlicek, M.Macourek), na ktoru by rada svojim scenarom nadviazala. Pretoze ide 
o prvy filmovy scenar autorky, odporucila by som uzku a kreativnu spolupracu 
s dramaturgom a reziserom hned od zaciatku. Kvalitnych hranych filmovych diel pre mladez 
je podla mna malo a su potrebne, je to specificky zaner, ktoremu sa nemoze venovat kazdy a  
aj pre bohate predchadzajuce  skusenosti autorky si myslim, ze by mohlo byt konecny 
vysledok zaujimavy. 
 

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

Hana Leheckova nema skusenosti s pisanim filmovych scenarov, zato ma celkovo bohate 
skusenosti s literarnymi dielami pre deti a mladez a pracou s nimi. Pojde teda o debut 
v pisani filmoveho scenara a s tym spojenym rizikom, autorka si je vsak toho vedoma a prave 
preto chce financnu podporu vyuzit na zaplatenie spoluprace s dramaturgom, ako aj na dalsi 
vyvoj scenara pocas profesionalnych workshopov, ktore sa venuju tomuto zanru. Je tiez 
v procese rozhovorov s reziserom Jirim Sadkom, ktory o namet prejavil zaujem. O moznom 
producentovi sa nezmienuje, spomina vsak moznu spolupracu s CZ TV. Podpora debutov je 
potrebna, urcite tiez v tomto specifickom zanri. Uspech konecneho vysledku moze byt podla 
mna pozitivne ovplyvneny ak bude autorka v uzkom pracovnom kontakte s filmovou 
komunitou.   
 
	

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

Tema mladeho cloveka preberajuceho vladu nad krajinou, jeho mudrost a vzdelanost mozu 
byt pre mladez inspirativne a v sucasnej dobe su tieto temy aj velmi aktualne. Ked sa 
pozrieme na to, ako sa mladi v sucasnosti spajaju a inspiruju cez internet a organizuju 
pochody za záchranu nasej planety, stava sa tato fikcia tak trochu realitou. Ak sa scenar 
vydari, film moze podla mna inspirovat, informovat a zabavit mladeho ceskeho, ale aj 
zahranicneho divaka. Momentalne je v stadiu nametu, takze sa moze este stale menit 
k lepsiemu, zalezi od toho, ako autorka pochopi potencial a ci bude mat ambiciu urobit 
scenar a film, s ktorym sa bude moct zahranicna mladez identifikovat tiez, aj ked je pribeh 
zasadeny do Ceskej republiky. To je vyzva, ktoru by som autorom odporucala dosiahnut. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: 
max. 1000 znaků) 

Autorka buduceho scenara ziada o podporu 150 tisic, ktoru chce vyuzit na jeho dalsi 
profesionalny vyvoj. Spomina navstevu specializovanych workshopov, ale len vseobecne, 
neuvadza ziadne konkretne, co je skoda. Aj ked uz ma v literarnej tvorbe skusenosti 
s tvorbou pre deti a mladez, chce na scenari spolupracovat s filmovymi expertami, je si 
vedoma tejto potreby. Vlastny vklad autorky je 30 tisic, cca 17% celkových nakladov. Projekt 
na mna posobi doveryhodne a verim tomu, ze moze vzniknut zaujimave dielo v tomto zanri a 
ze sa autorka moze vypracovat do buducnosti na klavitnu filmovu scenaristku pre zaner 
detskych a mladeznickýyh filmov, co je v dnesnej dobe pomerne vzacne a urcite vo filmovom 
priemysle v Cechach (ako aj vsade inde) potrebne. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Eliáš Říha prezidentem  

Evidenční číslo projektu 3267/2019  

Název žadatele Hana Lehečková  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

Číslo výzvy 2019-1-4-15  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 27.9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Autorka projektu Eliáš Říha prezidentem vědomě navazuje na typ české televizní tvorby pro děti, jaký 

reprezentovali Václav Vorlíček, Miloš Macourek, Jindřich Polák a Ota Hoffman. Eliáš Říha je příběhem 

předčasně dospělého chlapečka, který se ještě v dětském věku stane prezidentem, a musí čelit epidemii 

hlouposti a infantility mezi svými dospělými„poddanými“, tedy v něčem opačnému procesu, než jakým 

prošel sám. Příběh je zřetelně zacílen na dětského diváka, kromě zábavných a napínavých momentů 

obsahuje i momenty edukativní a osvětové, přístupnou formou umožňující dětem chápat, co je to veřejná 

politika a jaký může být vliv médií na politiku. Námět je zpracován s řemeslnou zručností, která svědčí o 

zkušenosti autorky s žánrem i s dramatickým tvarem. Příběh pracuje s nadsázkou a silně stylizvanou 

českou realitou, umožňující začleňovat do děje prvky fantastické až zázračné a zároveň pracovat v řadě 

případů se zcela dětskou nebo dětinskou motivací jednotlivých činů jednajících osob. Námět se mi líbí, jsem 

nicméně přesvědčen, že se jedná o žánr povýtce televizní, vážný důvod pro jeho filmové zpracování 

nenalézám. Případnou podporu bych dokázal doporučit pouze po obeznámení s výrobní a distribuční 

strategií projektu, domnívám se ale, že televizní zázemí i televizní distribuce by projektu více slušely. 
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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 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Projekt představuje tradiční, v minulosti úspěšný formát dětského televizního filmu (jakkoli jde v tomto 
případě o film, bylo by nicméně přesnější pokud jde o návaznost mluvit o dětském televizním seriálu). Je 
zpracován velmi zručně, s citem pro formu i žánr, děj je srozumitelný, postavy i zápletky výrazné, nechybí 
napětí, zábavné momenty i momenty poučné. Myslím, že mírou originality zápletky nepřevyšuje vzory, na 
které odkazuje, a je proto otázkou (spíše pro producenta), nakolik jde o žánr dosud živý a pro dětské 
publikum aktuální a nakolik mohl jako takový trochu zastarat. Nedovedu to přesně posoudit, i když třeba 
namátkové srovnání Dívky na koštěti s Harry Potterem by mohlo této úvaze přidat na konkrétnosti.  
Nejsem ale přesvědčen o tom, že jde o látku vhodnou pro kinodistribuci, zdá se mi být vhodná spíše pro 
twelevizní uvedení. 

 

 

 

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

Autorka má zkušenost s tvorbou pro děti v rozhlase a na divadle. Rozumí dobře dramatické stavbě 
filmového vyprávění. Její námět je zpracován s profesionální jistotou. Pracovala jako učitelka, v 
současnosti jako literární redaktorka. 

 

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

Předkládaný projekt vnímám jako tradiční zejména v kontextu české televizní seriálové tvorby pro děti. 
Zřetelný je akcent na zábavnou formu edukace a výchovy dětského diváka. 

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

Žádost považuji za dobře zpracovanou, vzhledem k povaze látky mi ale chybí přesnější představa o 
produkční a distribuční strategii autorky projektu. Projekt pokládám za vhodný pro televizní zpracování. V 
žádosti se o možnosti spolupráce s televizí píše, ale nevypadá to, že tato věc je už jistá. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Milostný dopis klínovým písmem 

Evidenční číslo projektu 3268/2019 

Název žadatele Viktorie Pecháčková (Čermáková) 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní 

analýzy 

Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 28.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Milostný dopis klínovým písmem už v této své rané fázi nese všechna pozitiva, stejně jako 

rizika, tak typická pro „velké fresky“, které se snaží prostřednictvím intimních obrazů 

individuálních osudů pokrýt nejen jejich vývoj v čase, ale souběžně s nimi zaznamenat 

proměnu a vývoj tzv. „velkých dějin“.  

Příběh otevírá možnost odvyprávět především optikou partnerských a rodinných vztahů to, jak 

člověka proměňuje věk, čas, tok, jehož se od samého narození stává součástí. Jak jej formuje 

okolí, události, jak mu dávají sílu (či „munici“), nebo jak mu naopak odebírají možnosti (a 

postupně třeba i likvidují). Viktorie Pecháčková (Čermáková) rozehrává několik takových 

osudů, dostatečně intimně uchopených, aby (nyní/zatím) nepůsobily „příliš scenáristicky“, a 

zasazuje do vývoje naší moderní historie, aby postihla nejen její vývoj, ale především to, jak 

právě kontext – doba může přispět k formování jedince.  

 

 

 

 

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) 

Je vlastně velmi sympatické, že sama autorka v závěru explikace upozorňuje na rizika, která z takto 

uchopené koncepce vyplývají. Zapomeňme nyní na producentskou perspektivu – vyprávění napříč 

dvacátým stoletím bude jistě nákladné na realizaci. Mysleme spíše na dramaturgii, na to, že „velká 

mozaika“ může udusat živost postav. I množství figur a podzápletek a ve výsledku ona spletitost příčin a 

následků může působit více a více samoúčelně, nebo přinejmenším coby narušitel schopnosti se na 

kohokoliv napojit. 

 

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

Bude důležitá role dramaturga, o němž autorka uvažuje, ale zatím žádný smluvený není.  

 

 

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

 
Zatím nelze příliš odhadovat, bude velmi záležet na citlivosti propojení osudů mezi sebou a mezi nimi a 

tokem dějin.  

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

znaků) 

Finanční ohodnocení za dramaturgii, která bude v případě takto koncipované látky velmi podstatná, mi 

přijde nedostatečné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Metropolitan 

Evidenční číslo projektu 3269/2019 

Název žadatele Jan Wolf 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 30.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt s názvem „Metropolitan“ využívá ve svém příběhu znalostí ze 
života československých diplomatů v Lybii, patrně někdy v 70.letech minulého století. 
Na velvyslanectví je nasazen nový řidič, který má mimo funkce řidiče také „hlídat“ 
činnost velvyslance a jeho ženy. Ta je ambiciózní a pokouší se přes svoje kontakty 
získat ještě nějaké výhody tím, že se zaplétá do nebezpečné hry. Po náhodné smrti 
velvyslance se „řidič“- agent snaží zahladit stopy chování manželky velvyslance a 
zorganizuje rychlý okamžitý návrat do Prahy. Aby situaci vyřešil, nahlásí s kapitánem 
letadla únos a tak při přistání v Praze je letadlo obklíčeno a nakonec je „únosce“ – 
žena zemřelého velvyslance – zastřelena odstřelovačem.  
Autor podle svých slov vychází z dosud nevysvětlené havárie československého 
letadla v roce 1970, které mělo údajně převážet zakázaný materiál do Lybie.  
Silnou stránkou příběhu jsou znalosti autora problematiky, které se příběh týká. 
Nejsou sice komplexní, ale na dobrý film by to mohlo v mnoha ohledech stačit.  
Slabou a bohužel převažující stránkou projektu je skutečnost, že autor nedokázal své 
znalosti přetavit do dramatického tvaru. Je velice obtížné filmově ztvárnit různá 
diplomatická jednání, aby to nebyla nuda. Z toho potom pochází nikterak nevyjasněný 
žánr, kterým by měl být projekt prezentován.  
 
Projekt v podobě, jak je v této chvíli předložen, nesplňuje požadavek SFK, aby 
podklady ukázaly, že projekt je připraven k vývoji.       

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka je originální už tím, že se pokouší zmapovat něco, co doposud 
nebylo nikde prezentováno. Bohulibá snaha autora ukázat, jak se naše diplomacie 
zapojila do tajného vyzbrojování v zahraničí, by byla záslužná, kdyby se autor pokusil 
napsat vše jednoduchou, jasnou formou. Není absolutně zřejmé, jaký žánr je použit. 
Není to ani politický thriller, ani detektivka, ani milostný román, ani „bondovka“. 
Ostatně autor sám se k žánru nevyjádřil ani slovem. Přitom mu muselo být jasné, že 
když v treatmentu používá metodu vršení myšlenek protagonistů se svými 
autorskými myšlenkami a do toho ještě nesourodě vypíše dějové peripetie – 
s reminiscencemi uprostřed náznaku děje – tak muselo být jasné, že osvětlit svůj 
záměr by pomohlo aspoň náznakem žánrové ukotvení. Takhle to připomíná spíše 
zmatek, než jasnou koncepci v dramatickém tvaru.    
Je mi jasné, že popsat děje, které se odehrávají někde pod pokličkou, a jen naivní 
člověk jim věří, protože si myslí, že to je ta podstata, a ukázat, že „všechno je jinak“, 
není vůbec lehký úkol. Je to úkol hodně zajímavý, rozhodně stojí za to v něm 
pokračovat. Jen by bylo lépe poradit se již v této fázi s dramaturgyní. Pak by zcela 
jistě byl děj srozumitelný a měl by oporu i v postavách a jejich charakterech.  
Charaktery v tomto projektu jsou jasně dány a jsou rozdány pro budoucí děj docela 
dobře. Chybí přesnější uchopení charakteru postavy velvyslance, je mlhavý jako ty 
mlhy, kterými autor řeší dvě podivné situace. Pokaždé je používá jako deus ex 
machinu, aby mohl jednou dostat dvě postavy k sobě, a podruhé záhadně rozežene 
mlhu letadlo svými motory, aby mohlo odstartovat. Ukázat rozdíl mezi tím, co 
protagonisté říkají a co si skutečně myslí – to se dá vyřešit buď metodou voice over, 
komentářem, nebo dějem. Do děje se to v tomto stavu přípravy vývoje dostane velice 
obtížně, takže zůstávají jen komentáře. Jenže ty by musely vypadat trochu jinak, než 
jak jsou zatím v dialozích v ukázkách prezentovány (nejsou tam vůbec – takže si 
můžeme myslet, že to, co protagonisté říkají, je to, co si myslí, žádný náznak toho, že 
by to, co říkají, nemysleli vážně.   
Pregnantně je slabina projektu prezentována v treatmentu, pod bodem č. 5. Nejen 
neobratné stylistické prvky, cituji: “Znuděnou domácnost a čím dál víc formálnější 
konverzace manželů a narušuje příjezd nového zaměstnance. …. Samozřejmě si 
pamatuje jejich historii z Prahy, kdy měl Hakl na starosti rekrutování členů tajné 
služby….Zdenu čeká další prázdný den … hodlá si ho zpestřit ve společnosti Hakla, 
kdy se vydávají celkem bezmyšlenkovitě na objížďky…. je podvědomě cítit utužující 
režim… konec citace. Tolik myšlenek „pod jednou střechou“. Filmově nikterak 
nevyjádřitelné – cítit utužující režim… zvláštní používání slova – kdy. A jak bychom 
asi filmově vyjádřili - si Zdena pamatuje historii z Prahy (?), kdy měl na starosti 
rekrutování – několika flash backy? A jak asi vypadá čím dál víc formálnější 
konverzace manželů…? Tato neurovnanost myšlenek svědčí o tom, že autor toho 
chce hodně říct a snad jen měl málo času na to, aby si myšlenky utřídil a sestavil je 
do dramatického tvaru.  
V projektu se autorův osobní postoj smrskl jen do informace v explikaci, že 
prostudoval diplomatické materiály z té doby a do poznámek v osobních myšlenkách 
v treatmentu. V ději se to nikde neodrazilo. Možná to bude i tím, že ve struktuře mu 
zatím chybí skutečný protihráč. Zatím jsou tam všichni na jedné lodi. Byť v různých 
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postaveních (pozicích), přesto jsou tam všichni stejní. „Budují socialismus“ a i když 
občas tak trochu uhnou, tak ne proto, aby se vyhranili proti režimu, ale jen proto, aby 
si nahrabali víc, než ti ostatní. Takže současný divák, který nezná tu dobu, se nemá 
o co opřít, aby měl šanci správně pochopit, co se to děje.  
Obecně lze říct, že diplomacie vždycky a všude hrála roli toho, kdo hledá cesty 
k informacím, které zajímají vládu. To ovšem nebrání tomu, aby se třeba na půdě 
třetího státu setkali velvyslanci zemí, kteří jsou ve válečném stavu. Tam potom 
začínají zajímavé pohyby v myšlení lidí a dějů. Nic takového ovšem v tomto projektu 
není.  
Ještě drobná poznámka: nenašel jsem ani nejmenší náznak vztahu názvu projektu 
„Metropolitan“ ani k postavám, ani k ději. Možná se tak jmenovala ta akce řidiče-
agenta… co já vím .. ale vědět by se to mělo.   

 

 

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

V tuto chvíli složení tvůrčího týmu není zárukou úspěšného vývoje. Autor je zřetelně 
málo zkušený na to, aby takto složitou tématiku zvládl sám. Dramaturgyni měl 

pozvat mnohem dříve, nejlépe ve chvíli, kdy se rozhodl, že začne psát treatment a 
ukázkové obrazy.  

 
 
 

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

Téma by mohlo být významné ve chvíli, kdy si autor rozhodne, o čem chce psát. Co 
je hlavní myšlenkou jeho námětu a v jakém žánru se chce pohybovat. 

V současném stavu není námět žádným přínosem pro českou kinematografii. Aby 
byl zajímavý pro evropskou kinematografii, mělo by být zpracování základní 

myšlenky mnohem preciznější. Dát tomuto námětu mezinárodní dosah je velký 
oříšek už jenom proto, že podobné věci se odehrávají na této planetě neustále (viz. 

nedávný skandál s vývozem českých zbraní do Ázerbajdžánu – do země, kam je 
vývoz zbraní z EU zakázán). Takže pro srozumitelnost tématu v zahraničí, by se 

musel námět rozrůst do obecnější roviny.   
 
 
 
 

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

znaků) 

Autor si požádal o příspěvek podle pravidel.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu METROPPOLITAN 

Evidenční číslo projektu 3269/2019 

Název žadatele Jan Wolf 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Antonín Kopřiva 

Datum vyhotovení 02.10.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

„METROPOLITAN“ - PŘEDKLADATEL: JAN WOLF  (výzva č. 2019-1-4-15) 
 
Politický thriller Jana Wolfa „Metropolitan“ se vrací do Libye sedmdesátých let minulého století a diplomaticky 
krytého, oficiálního i černého obchodu se zbraněmi mezi Libyí a tehdejší ČSSR. Abychom příběh správně vnímali 
v jeho historickém kontextu, musíme si uvědomit, že je to období po invazi vojsk Varšavské smlouvy, proti němuž 
se negativně vymezil režim Libyjského království (vzniklo 1951 spojením historických regionů Fezzánu, Tripolska a 
Kyrenaiky spravovaných po II.sv. válce Brity a Francouzi) pod vládou krále Idrise I. a okupaci ČSSR odsoudil. Ovšem 
1. září 1969, kdy se podroboval lékařskému zákroku v Turecku, byl během státního převratu sesazen libyjskou 
armádou pod velením Muammara Kaddáfího. Převrat předešel jeho plánované abdikaci k 2.9.1969 ve prospěch 
jeho synovce korunního prince Hasana as-Senussiho. Kaddáfího režim a noramlizace v Československu rozdaly 
nové karty, jiné pohledy na priority zahraničního obchodu a zvýšenou aktivitu sledováni rozvědkami všeho typu. 
To je společensko politický rámec příběhu Jana Wolfa inspirovaný na motivy podobných skutečných událostí. Je 
vystavěn zručně s citem pro napětí a skvěle charakterizovanými postavami od expozice hlavní postavy Zdeny 
Černé, manželky velvyslance v Libyi a hybatelky děje, tak manžela Viktora či sekundujících postav diplomatického 
sboru a hlavně degradovaného rozvědčíka Jana Hakla, který se stůj co stůj hodlá ujmout otěží vývoje, což se mu 
nakonec tragicky daří. Jan Wolf dobře vnímá dobové reálie a je vidět pečlivost, s níž ke zpracování tématu přes 
své mládí přistupuje. Mám pouze jednu drobnou výhradu k poznámce v autorské explikaci, a to jakousi snahu  
o připodobnění k politické reprezentaci současné či nedávno minulé. Prosím, odvyprávějte poctivě dobový příběh 
a ostatní nechte na divákovi, ono to tam vklouzne samo lépe, než „naservírováno“ z jednoho úhlu pohledu. 
 
Tvůrčí tým: Jan Wolf (námět, scénář, žadatel), Irena Hejdová (dramaturgie), Jitka Kotrlová (potenciální 
producentka), který se k projektu schází, je nadějným krokem a oprávněně si klade ambice na tzv. „kulturně 
náročný projekt“. Mrzí mě neúčast na scenáristických workshopech a koprodukčních trzích. Budoucí film, věřím, 
že při úspěšné relizaci přiláká nejen příznivce akčních filmů, ale i přemýšlivější publikum ze spektra divácké 
veřejnosti CS 25+, která už má nějakou nějakou životní zkušenost a povědomí. Věřím, že bude schopen zaujmout 
i odbornou a festivalovou diváckou obec. 
POZITIVA: 

- původní autorské dílo českého hraného celovečerního filmu v žánru politický thriller (dobový) 
- dobře vystavěné charakteristiky diplomatů a rozvědky v přelomových letech 1969-1970  
- vizuálně a prostředím atraktivní autorský příběh se společenským poselstvím, CS 25+ 

Negativa:  
- chybějící návrh ostatních tvůrčích profesí a hereckého obsazení 
- neúčast na workshopech a koprodukčních trzích 
- nespecifikovaná technika a technologie snímání při realizaci 

Závěr: PROJEKT VŘELE DOPORUČUJI. 

Udělení podpory DOPORUČUJI! 

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

 
Hodnocená kritéria  
 

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

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 je deklarován autorem a žadatelem v jedné osobě jako celovečerní hraný film a jedná se o politický thriller 
ze 70-tých let 20. století na téma obchodu se zbraněmi v nově vzniklém radikálním státě islámského socialismu, 
bez politických stran, „Velká libyjská arabská lidová socialistická džamahírije“. Příběh je charakterizován změnou 
politického vnímání světa té doby a samozřejmě přerodem československého diplomatického sboru v rámci 
normalizace sedmdesátých let a „oboustranném“ přehodnocení pohledu na obchod se zbraněmi. S tímto 
dějovým rámce se vyrovnává i trio hlavních postav velvyslance Viktora Černého, jeho manželky Zdeny a kapitána 
rozvědky Jana Hakla. Již nyní nadějně vystavěné charaktery je třeba ještě dopilovat v psychologické motivaci, aby 
je četl nejen scenárista, ale i budoucí divák. Z předloženého již nyní lze předpokládat vznik napínavého filmu 
mapujícího málo známe kapitoly našich moderních dějin v zajímavém kontextu současných blízkovýchodních 
konfliktů, a tím i přesahem pro evropského diváka, film vhodný pro kinodistribuci a festivaly. 
 

a. ústřední myšlenkou díla jsou obchodně politické intriky a osobní ambice promítající se do vztahů 
manželského páru na velvyslanectví ČSSR v Lybii pod dohledem rozvědky odehrávající se na pozadí 
společensko politických změn obou režimů a oficiálního i černého státního obchodu se zbraněmi 

b. příběh filmu je vystavěný na dobře vystižené charakteristice protagonistů, je třeba „zviditelnit motivaci“ 
c. charaktery jsou živé, odpovídající předobrazům té doby, dramaticky uchopené, vývoj situací má gradaci  
d. projekt je veden zainteresovaným přístupem autora k tématu, kterým se dlouhodobě zabývá 
e. příběh je vyprávěn realistickými vyjadřovacími prostředky s citem pro historické souvislosti 
f. vizuální pojetí filmu není naznačeno a je bez bližší technické specifikace 
g. realizace v autentickém prostředí je prakticky nemyslitelná, nalézt odpovídající alternativu bude více než 

náročné, včetně doplnění dobovými artefakty a lze předpokládat vyšší finanční náročnost projektu. 
 

Technologický způsob snímání filmu ani formát nejsou specifikovány, grip, reál či stavby a jejich rozsah (jsou 
determinovány prostředím) a promítají se do realizační náročnosti díla, potažmo rozpočtu. 
 

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

 

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

 
KREDIT TVŮRCŮ – ZDROJ: CV, ČSFD, ČT, OSOBNOSTI.CZ, WIKIPEDIE, IDF.CZ, LIDOVKY.CZ  
 
Jan Wolf – autor námětu, scénáře, žadatel: 
 
Jan Wolf (*9.7.1985,Praha), je mladý filmař, který v roce 2011 uvedl na Febiofestu premiéru své celovečerní 
filmové prvotiny Normalis. Zcela ve své vlastní produkci, Wolf vytvořil s minimálním rozpočtem (a štábem 
nadšených přátel) svébytný film, který svým DIY (do it yourself) přístupem nemá v českém kontextu příliš 
srovnání. Za zlomek obvyklé ceny vytvořil snímek, který - především svou vizuální kvalitou - může směle 
konkurovat mainstreamové produkci. Jeho šestadvacetiminutový film Siciliana má stejný základní přístup, 
natočen s minimálním rozpočtem, avšak využívající veškerých jeho prostředků a výhod tvůrčí volnosti. V hlavní 
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roli představil Petru Nesvačilovou, dále Jana Němce, Juditu Nevšímalovou a Marianu Dvořákovou, zpěvačku Kláru 
Vytiskovou, Hanu Noble a v neposlední řadě podmanivý hlas radia Siciliana - Stanislava Majera. Posledním z jeho 
počinů je miniserie videí Taurus, která má druhou premiéru 25.20.2019. Nejen svoje filmy, ale i svůj byt rád 
stylizuje do období přelomu 60. a 70. let. 
 
Filmografie uvedena v CV a na: https://www.csfd.cz/tvurce/66187-jan-wolf/  
 
Irena Hejdová – dramaturgie: 
 
Irena Hejdová (*1977, Praha) Scenáristka a novinářka Irena Hejdová vystudovala Fakultu humanitních studií a 
FAMU. Absolvovala scénářem Děti noci, který v roce 2006 získal cenu Sazky. Podle něj natočený film režisérky 
Michaely Pavlátové vyhrál v roce 2008 Českého lva a dva Křišťálové globy na MFF Karlovy Vary. Její čtivé příběhy 
o vztazích můžete znát i z oblíbené knižní edice Česká povídka, kde pravidelně publikuje. Pro televizní obrazovku 
vymyslela spolu s Erikou Hníkovou koncept dvou úspěšných dokumentárních seriálů – Navždy svoji a Čtyři v tom 
– u kterých je i hlavní autorkou scénáře. Nejčerstvější je pak TV seriál Single lady (2018).  
 
Filmografie na:  https://www.csfd.cz/tvurce/92136-irena-hejdova/  
 
Kredit autora i přes jeho mládí a spolupracující zralé dramaturgyně je poměrně vysoký, ambiciózní mně osobně 
sympatický. Soulad s tématem považuji za přiměřený a s podporou SFK souhlasím s odkazem na výjiměčnost 
obsahu i zpracování tématu. 
 

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

Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? URČITĚ ANO.  
- Jde o promyšlené zpracování politického thrilleru ze 70-tých let 20. století na téma obchodu se zbraněmi 

v nově vzniklém radikálním státě islámského socialismu v Lybii a postupující normalizace v ČSSR. 
Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? ANO, S EVROPSKÝM PŘESAHEM.  

- Napínavý příběh z diplomatických kruhů kryjících obchody se zbraněmi ve výbušném arabském světě    
Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby? URČITĚ ANO. 

- Uchopení a stavba dramatického příběhu přinášejí zajímavý pohled na výše uvedenou problematiku 
s profesním citem a a zjevnou zainteresovaností tvůrce. Je třeba zdárně dokončit literární přípravu. 

 

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

a. Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? SROZUMITENÉ, LEČ NEÚPLNÉ. 
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 V RÁMCI VÝVOJE. 
e. Odpovídá plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu? ANO, PRO VÝVOJ. 
f. Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli? ANO, PRO VÝVOJ URČITĚ. 
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 přílohách žádosti však chybí, explikace: režiní, 
dramaturgická i producentská. Chybí účast na scenáristických workshopech a koprodukčních trzích, ale není ani 
naznačena představa o spolupráci s koprodukční společností nebo státem. Lybie to zjevně nebude. Součástí 
příloh je Čestné prohlášení autora ze dne 12.8.2019. Distributoři budoucího díla nejsou specifikováni. Rozpočet 
pro fázi vývoje se zaměřuje výhradně na scenáristickou přípravu, vč. dramaturgie, odborného poradenství, 
překladů a kancelářských služeb, bez lokací, výroby trailleru, bez poplatků za účast na workshopech, bez právních, 
ekonomických a účetních služeb. Žadatel je zvyklý na realizaci nízkorozpočtových projektů.   
 
Rozpočet a finanční plán jsou zpracovány položkově. Režijní náklady do výše 7 % jsou vyčísleny ve výši 7 000 Kč, 
tj. 4%. K  položkám rozpočtu a jejich nákladovosti mám výhradu k přemrštěnému nároku na financování 
z veřejných zdrojů ve výši 85,72% (viz níže) s tím, že se však jedná o projekt deklarovaný jako„kulturně náročné 
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dílo“, s čímž se ztotožňuji. Položka rozpočtu na scénář se pohybuje na průměru obvyklých cen, co se týče 
honoráře za vytvoření díla bez opce. Ostatní náklady na dramaturga či překlady jsou v obvyklých relacích. 
 
Profinancování vývoje v ceně 175 000 Kč je bez udělení dotace SFK zajištěno zatím jen z 14,28%, tj. 25 000 Kč  
ze soukromých zdrojů (15 000 Kč finanční vklad producenta, 10 000 Kč věcný vklad producenta, 0 Kč sponzoring, 
0 Kč jiné finanční plnění), dalších 85,72%, tj. 150 000 Kč je podíl veřejných zdrojů (150 000 Kč požadovaná dotace 
SFK). Z celkem potřebné částky 175 000Kč na vývoj projektu činí dotace SFK 85,72%, celkové procento veřejné 
podpory pak 85,72%. Náklady na vlastní výrobu díla nejsou specifikovány, v žádosti  není uvedena ani celková 
cena „vývoj + výroba“. Jen cena za vývoj 175 000 Kč. Rozpočet nákladů na celkovou výrobu přílohy žádosti 
neobsahují. Vícezdrojové financování (koprodukční partneři) není uvedeno ani naznačeno, a bude se odvíjet 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 celovečerního hraného filmu, konkrétní stopáž neuvedena 
- jedná se o autorský projekt debutujícího scenárisy a režiséra v žánru politický thriller 
- spůsob realizace ani technologie nejsou uvedeny. 
Harmonogram prací je neúplný: 
zajištění autorských práv: Čestné prohlášení ze dne 12.8.2019 
 
Vývoj:  listopad 2019 – únor 2020 (upraveno, žádost i harmonogram XLS obsahují formální chyby v datech) 

- přípravné práce: 15.11.2019 - zahájení 
- literární příprava (aktuálně běží), vývoj březen 2019 - únor 2020 
- průzkum, obhlídky, předtáčky: neuvedeno 
- finanční zajištění: v jednání 
- přípravy natáčení: bez specifikace 
- realizace: listopad 2019 – únor 2020 (pouze vývoj) 
- dokončovací práce: bez specifikace 
- dokončení díla vč. kombinované kopie/masteru do: nestanoveno a 30. 03. 2020 (pouze vývoj) 
- premiéra: nestanoveno 

 
Uvedená data, považuji za skoupá, bez aktivní účasti producenta za „střelená od pasu“, věcně však realizovatelná. 
Letopočty proběhlé v minulosti jsem upravil. Pravděpodobnost uskutečnění projektu vnímám jako obtížnou na 
reálie, ale uskutečnitelnou s potenciálem vzniku úspěšného díla. Bude-li projekt podpořen, chci věřit, že ano, 
dočkáme se snad i relevantnějších údajů k jednotlivým fázím samotné realizace. 
 
Potenciál díla: „Metropolitan“, dobového politického thrilleru s přesahem do současnosti a schopností zaujmout 
české i zahraniční publikum je svým dosavadním způsobem zpracování  při literární přípravě nadějnou příležitostí 
ke vzniku poutavého filmového díla. Ve výsledku lze očekávat i slušný divácký ohlas a nadnárodní zájem. Mohl by 
uspět u náročněji orientovaného diváka CS 25+, ale i odborné a festivalové divácké obce. Rád a vřele doporučuji. 

 
 V Praze, 29.09.- 02.10. 2019, Antonín Kopřiva v.r.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Otec jelen, matka liška 

Evidenční číslo projektu 3270/2019 

Název žadatele Pavel Jurda 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 10.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Režisér, scénárista, dramatik Pavel Jurda předkládá projekt celovečerního hraného filmu Otec jelen, matka 

liška. Autor se po dvou celovečerních dokumentárních filmech pokouší o debut ve formě hraného filmu. 

 

Projekt Otec jelen, matka liška byl už podpořen regionálním Jihomoravským filmovým fondem a autor by rád 

v dalším vývoji a výrobě projektu spolupracoval s producentem Jiřím Konečným, který byl producentem 

autorova předcházejícího celovečerního dokumentárního filmu Dobrý život sokola Bendy. 

 

Otec jelen, matka liška je zamýšleno jako rodinné drama o vztahu dvou bratrů, čtyřicátníků, z nichž jeden je 

úspěšný psychoterapeut žijící v zahraničí a druhý je bývalý voják, kteří se znova potkávají po letech na 

pohřbu své matky v malé příhraniční jihomoravské obci. Začíná tak hypnotický příběh jedné noci o možném 

vyrovnání se s minulostí, jak v rodinném kontextu, tak i v kontextu historie malé obce. 

 

Autor projekt doprovází upřímnou a srozumitelnou autorskou explikací, a proto projekt doporučuji podpořit. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Režisér, scénárista, dramatik Pavel Jurda prezentuje Státnímu fondu kinematografie rodinné drama pod 

poetickým názvem Otec jelen, matka liška (opravdu dobře zvolený název filmu, už dlouho se mi tak nějaký 

název filmu nelíbil jako tento). Jedná se de facto o banální příběh o smíření dvou bratrů, čtyřicátníků, 

úspěšného psychoterapeuta žijícího v zahraničí a bývalého vojáka na pozadí úmrtí jejich matky, který se 

odehrává v časoprostoru jedné noci v příhraniční jihomoravské vesnici. Významným prostorem je i lužní les 

s obydlím otce obou bratrů, který se vzdálil společnosti. Autor svou motivaci pro realizaci tohoto příběhu 

adekvátně vysvětluje ve své upřímné a jasné autorské explikaci. 

 

 

 

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

 

Režisér, scénárista, dramatik Pavel Jurda je dlouhodobým spolupracovníkem České televize. Je režisérem 

dvou celovečerních dokumentárních filmů a pracuje jako dramaturg pro Národní divadlo Brno. 

 

 

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

 

 

Projekt s poeticky zvoleným názvem Otec jelen, matka liška, který zpracovává zdánlivě banální příběh 

smíření rozhádaných bratrů, se může díky onomu vnoření do hypnotického prostoru noční cesty k domu 

v lužních lesích stát univerzálně srozumitelným, což ale vyžaduje pečlivou dramaturgickou kontrolu, aby 

tato energie, která je přítomná v synopsi a treatmentu transformovala i do scénáře. 

 
 

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

znaků) 

 

Pavel Jurda zamýšlí projekt realizovat jako svůj celovečerní hraný debut a v rámci pozdějšího produkčního 

zajištění vývoje a výroby filmu, chce autor Pavel Jurda navázat na spolupráci s producentem Jiřím 

Konečným, se kterým spolupracoval při realizaci celovečerního dokumentárního filmu Dobrý život sokola 

Bendy.  

 

Projekt Otec jelen, matka liška byl podpořen také regionálním Jihomoravským filmovým fondem.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Otec jelen, matka liška 

Evidenční číslo projektu 3270/2019 

Název žadatele Pavel Jurda 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl  

Datum vyhotovení 26. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je literární příprava scénáře pro celovečerní hraný film Otec jelen, matka liška, jehož 

scenáristou je režisér dokumentárních filmů a dramatik Pavel Jurda. 

 

Úspěšný a sebevědomý psychoterapeut Jakub se vrací z USA kvůli slavnostnímu uvedení své knihy. Jeho 

umírající matka ho požádá, aby se postaral o svého osmdesátiletého otce a usmířil se se svým starším, 

stejně tvrdohlavým bratrem Janem, který je veteránem z Afghánistánu. Jakub totiž Janovi před deseti lety 

přebral jeho dívku, s níž nyní čeká dítě. Celá rodina se setká na pohřbu matky na jihomoravské vesnici a 

posléze bratři – jako by byli pod vlivem magického zásahu přírody – projdou jakýmsi „iniciačním obřadem“. 

  

Rodinné drama o dvou bratrech, v němž hrají důležitou roli sny, v sobě vstřebává několik tématických rovin. 

Dává přitom do poněkud modelového kontrastu „moderní život podle příruček“ s „návratem k přírodě“. Motiv 

válečného veterána v kontextu tohoto typu příběhu však působí spíše nepatřičně. 

 

Pozitivní je, že se žadatel/scenárista nespoléhá jen na podporu ze strany SFK, ale že se mu podařilo zajistit 

podporu i z dalšího veřejného zdroje, a to ve výši cca 20 %. Naopak výše honoráře pro autora scénáře v této 

fázi vývoje se zdá být poněkud vysoká. 

 

Podporu projektu přesto spíše doporučuji, nikoli však v požadované 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) 

Pro autentické vyznění příběhu jsou klíčové charakterově odlišné postavy obou bratrů, které podle autorské 
explikace mají autentické předobrazy. Každý sám o sobě je ale natolik vyhraněný, a navíc má tak specifické 
povolání (psychoterapeut specializující se na hypnózu, respektive válečný veterán), že je otázka, zda by si 
každý z nich „nezasloužil“ spíše samostatný příběh. Především postava staršího Jana, který byl na válečné 
misi v Afghánistánu, do celkového pojetí filmu příliš nezapadá. 
 

Ústřední myšlenka námětu je zpracovaná vcelku osobitým způsobem, možná se však snaží dotknout až 

příliš mnoha témat. Soudržnost příběhu může poněkud nahlodat jejich vzájemná kontrastnost. Svedení 

bratrovy dívky jeho sourozencem je jedním z několika vyhrocených momentů v příběhu. Sám o sobě by 

nevadil, ale oněch vypjatých situací se v treatmentu objevuje daleko víc (smrt obou rodičů, nezdařilý pokus 

jejich syna o sebevraždu, hypnóza po telefonu během jízdy autem, která skončí srážkou s jelenem atd.). 

 

V případě projektu bude zásadní výběr představitelů obou hlavních rolí, autor scénáře se však zatím o 

žádném konkrétním hereckém představiteli v žádosti nezmiňuje. Stejně jako o osobě dramaturga, který by 

v případě tohoto vícevrstevného příběhu měl být již od samého počátku „u toho“ – a to bez ohledu na to, že 

sám autor dramaturgii vystudoval (viz bod č. 2). Výhledově, tj. až po dokončení první verze scénáře, chce 

autor na projektu spolupracovat s producentem Jiřím Konečným. 

 

Žadatel svůj projekt označuje poněkud klopotně a nekonkrétně za dílo „umělecky náročné povahy“, s čímž 

lze do jisté míry souhlasit. Projekt má určitý potenciál, že by mohl kritéria i cíle výzvy naplnit. 

 

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

Žadatelem je absolvent dramaturgie na JAMU, scenárista Pavel Jurda, který projekt – jako svůj celovečerní 
hraný debut – chce také sám režírovat. V minulosti režíroval především dokumentární filmy pro Českou 
televizi, podepsán je i pod několika seriály a vzdělávacími cykly pro děti (Já budu Einsteinem!). Celovečerní 
dokument Jmenuji se hladový bizon se zúčastnil řady festivalů. Je autorem několika divadelních her (Santa 
Maria byla nominována na Cenu Alfréda Radoka), jako dramaturg pracuje v Národním divadle v Brně. 
 
Na projektu autor plánuje spolupracovat s producentem Jiřím Konečným z Endorfilmu, se kterým loni natočil 
celovečerní dokument Dobrý život sokola Bendy. Jméno producenta je zárukou úspěšného vývoje projektu.  

 

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

Téma v sobě nese určité originální prvky. V zásadě je to příběh spíše lokální, a to přestože obě ústřední 

postavy mají „zahraniční zkušenost“. Především motiv vojenské služby v Afghánistánu zahraniční přesah 

má. Je však otázkou, zda není do filmu o „návratu k přírodě a návratu do dětství“ toto téma přece jenom 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují žádné rozpory, takže žádost umožňují 
správně posoudit. 
 
Dosavadní činnost žadatele, kterým je scenárista Pavel Jurda, byla zaměřena zcela jiným směrem (viz bod 
č. 2), nicméně lze předpokládat, že projekt je s ohledem na rozpočet i předloženou strategii realizovatelný. 
 
Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je takřka třetinová (cca 32 %), žadatel již v této fázi 
vývoje počítá s vícezdrojovým financováním (smlouva s Jihomoravským filmovým nadačním fondem, 
pokrývajícím v této fázi vývoje pětinu rozpočtu, je součástí této žádosti).  
 
Nejvyšší položkou rozpočtu je honorář pro autora scénáře (170 000 Kč), což se – i v kontextu žádostí jiných 
scenáristů – zdá poněkud nepřiměřené. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Čaroděj a princ (pracovní název) 

Evidenční číslo projektu 3271/2019 

Název žadatele Marek Sajdok 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 
animovaný film  

 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 26.9. 2010 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je literární příprava scénáře pro celovečerní hranou filmovou pohádku s pracovním 

názvem Čaroděj a princ, jejímž autorem je Marek Sajdok. 

 

Dvě sousední království, která spolu v minulosti válčila, se rozhodnou spojit v jedno sňatkem bandalúzské 
princezny Pomněnky a povstaňského prince Kazimíra. Svatbu však překazí homosexuální černokněžník, 
jenž prince promění v zajíce a unese ho. Protože královští rytíři nemohou Kazimíra nalézt, princezna se ho 
rozhodne zachránit sama. Jenže i s Kazimírovou sexuální orientací je to zjevně složitější… 

 

Pohádkový příběh je ovlivněn světem fantazy a „her na hrdiny“, na nichž se scenárista autorsky podílí (Dračí 

doupě) a v nichž hraje důležitou roli nejen příběh, ale i prostředí, v němž se odehrává, a celková atmosféra. 

Špatným nápadem není nechat obyvatele dvou znesvářených sousedních království mluvit různými, přesto 

ale velmi podobnými jazyky (česky a slovensky).  

 

Klíčovou inovací v daném žánru je motiv homosexuality, respektive relativizování společenského pohledu na 

to, co je „normální“. To se v případě pohádky pro děti zdá však nepatřičné a vlastně i zbytečné. Kontroverzní 

motiv homosexuality, co by společenského stigmatu, by přitom šlo nahradit jakoukoli odlišnou „jinakostí“, jež 

by z pohádkového příběhu tak ostentativně nevyčnívala.  

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je pouze 6 %, zbytek je předmětem této žádosti. 

 

Vzhledem k výše uvedených výhradám projekt v této podobě zatím podpořit spíše 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) 

Žadatel projekt charakterizuje jako „pohádku s neobvyklým námětem“. Její základní východisko nijak nové 
není, jen – jako už řada jiných moderních pohádek – inverzně obrací schéma tradičních pohádek, v nichž 
princ zachraňuje princeznu. Aktivní roli přebírá princezna, jež po vzoru Popelky jezdí na koni a umí střílet, 
zatímco „změkčilý“ princ je zpočátku poněkud pasivní nekňuba.  

 

Děj je poměrně srozumitelný, některé postavy jsou však jen do počtu (Pomněnčina láska, rytíř Peter, je 

v příběhu pouze proto, aby princezna měla nějakého heterosexuálního ženicha). V příběhu se pracuje 

s podobným motivem jako v pohádce Královský slib, v níž má být mír mezi dvěma sousedními královskými 

zeměmi rovněž zajištěn sňatkem dětí obou vladařů.  

 
Tou nejzásadnější inovací v předkládaném projektu je homosexualita „zlého“ černokněžníka a potažmo i 
hlavního milovníka. Tento „politicky korektní“ motiv se v tak konzervativním žánru, jakým pohádka je, zdá 
ale nepatřičný, skoro až svévolný. Homosexuální postavy do celkového pojetí filmu zapadají, nikoli ale do 
pohádkového žánru jako takového.  
 
Chápu, že osvěta ve společnosti, ve které rodiče i někteří pedagogové učí děti, že homosexualita je nemoc, 
je zjevně potřebná. Žánr pohádky se mi však nezdá jako vhodná platforma. V autorské explikaci postrádám 
autorovu představu o tom, jak na tento motiv budou reagovat děti a pro jakou věkovou kategorii je snímek 
vlastně určen. (Na druhou stranu je pravda, že pobouření by vyvolal možná spíše u rodičů, kteří jakékoli 
moderní úpravy pohádek odmítají, jak dokládaly až nenávistné reakce, jež sklidila například „ulítlá“ vánoční 
televizní pohádka Slíbená princezna.) 
 

Autorova zkušenost s fantasy „hrami na hrdiny“ (viz bod č. 2) se odráží nejen v samotném příběhu, ale také 

na jeho představě o vizuálním pojetí filmu – pohádka má být inspirována středověkými reáliemi i kulturou. 

Projevuje se také některými dílčími prvky, jakými jsou například nemrtví vojáci obou království, kteří spolu 

neustále musí bojovat v Prokletém lese. 

 

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

Marek Sajdok vystudoval bakalářský obor filmová režie na FAMU, v současné době se živí jako střihač na 
volné noze. Scenáristicky se v posledních letech podílí na přípravách herního příběhu pro Mistrovství 
republiky v Dračím doupěti, tedy turnaj inspirovaný stejnojmennou českou fantasy „hrou na hrdiny“.  

 

Z tohoto pohledu má autor k pohádkovému žánru blízko, a mohl by jej obohatit právě o dobrodružné a 

magické prvky využívané ve fantasy příbězích. 

 

Projekt Čaroděj a princ Sajdok zamýšlí i (spolu)režírovat. Na přípravě scénáře by chtěl spolupracovat se 

slovenskou kolegyní Janou Micenkovou, která se podílela již na jeho bakalářském filmu. Má konkrétní 

představu o dramaturgovi (Lubor Dohnal) a dokonce také o hereckých představitelích některých postav. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Homosexuální motiv v rámci klasického pohádkového příběhu by byl nejen v kontextu české kinematografie 

zcela ojedinělý. Je však otázka, zda by se případný film promítal ještě někde jinde než na různých „queer“ 

festivalech.  

 

Motiv dvou jazykově blízkých, přesto ale odlišných sousedních království sám o sobě přímo vyzývá, aby 

projekt v případě realizace vznikal v česko-slovenské koprodukci.  

 

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, a  

umožňují tedy žádost správně posoudit. Životopis žadatele neuvádí žádné filmy, které během studia na 

FAMU natočil. V treatmentu pak zůstaly gramatické chyby. 

 

Žadatelem je autor scénáře Marek Sajdok. S ohledem na to, že jeho dosavadní činnost na filmovém poli je 

zatím omezena na studentské filmy, nelze objektivně posuzovat, zda je schopen takový projekt zrealizovat. 

  

Co se týká rozpočtu, výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 6 %, zbytek je předmětem 
této žádosti. Požadovaná částka by měla pokrýt stejnou měrou honorář autora scénáře i finanční odměnu 
jeho spoluautora a dramaturga (viz bod č. 2). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Čaroděj a princ  

Evidenční číslo projektu 3271/2019 

Název žadatele Marek Sajdok 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vyvoj-prvni-verze-scenare 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 18.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt je pohádka o dvou znesvářených královstvích, jejichž nepřátelství má ukončit sňatek 

královských dětí. Princ je ovšem unesen čarodějem a nakonec se ho vydá hledat sama princezna. 

Ukáže se, že černokněžník je ve skutečnosti princeznin vyhnaný homosexuální strýc, a sám princ má 

stejné sklony. Velkorysá princezna navrhne, aby manželství tedy uzavřeli oba mladí muži. To narazí na 

odpor princovy matky, vypukne válka, nakonec ale tato idea zvítězí a nastane mír. Záměrem autora je 

inovovat tradiční českou pohádku, jejíž filmová podoba je podle něj v současnosti značně zastaralá a 

vyčpělá. V tomto ohledu má sice pravdu, jeho autorský záměr ovšem nevychází. Projekt svým 

zpracováním nevybočuje z rámce průměrné až podprůměrné současné české filmové pohádky, a 

celkově je příliš lokální. Autor používá použitý klasický půdorys české pohádky a také řadu často 

viděných schémat a klišé. Zásadní inovací má být implantace motivu homosexuality, ta je ovšem 

realizovaná pouze mechanickým způsobem, a bez širšího kontextu. Použít motiv homosexuality 

v klasické pohádce pro děti je odvážná a poměrně inovativní idea, její potenciál se ale nepovedlo 

naplnit. Žadatel / autor Marek Sajdok je absolventem oboru režie na FAMU, živí se ale jako střihač. 

Scénář chce psát společně se slovenskou autorkou Janou Micenkovou, s kterou spolupracoval na 

svém bakalářském filmu. Jako dramaturga by rád oslovil svého bývalého pedagoga z FAMU Lubora 

Dohnala. V žádosti ale není nic potvrzeno a ani jeden z výše jmenovaných nejsou uváděni jako 

součást projektu, i když rozpočet obsahuje i jejich honoráře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Projekt je pohádka o dvou znesvářených královstvích, jejichž nepřátelství má ukončit sňatek královských 

dětí. Princ je ovšem unesen čarodějem a nakonec se ho vydá hledat sama princezna. Ukáže se, že 

černokněžník je ve skutečnosti princeznin homosexuální strýc, jen o několik let starší od prince, a sám princ 

má také stejné sklony. Velkorysá princezna navrhne, aby manželství tedy uzavřeli oba mladí muži. To 

narazí na odpor princovy matky, vypukne válka, nakonec ale tato idea zvítězí a nastane mír.  

Záměrem autora je inovovat tradiční českou pohádku, jejíž filmová podoba je podle něj v současnosti 

značně zastaralá a vyčpělá. V tomto ohledu má sice pravdu, jeho autorský záměr ovšem nevychází: 

v treatmentu je použitý klasický půdorys české pohádky a také řada často používaných schémat a klišé. 

Zásadní inovací má být implantace motivu homosexuality, ta je ovšem realizovaná pouze mechanickým 

způsobem, a bez širšího kontextu. V této podobě je pro hlavní cílovou skupinu, děti, v podstatě 

nepochopitelná a tím pádem vlastně nevhodná. Otočení genderových rolí – zženštilý princ, divoká 

princezna – by mohlo být sice zábavné, motiv aktivní princezny, který autor také považuje za nóvum, ovšem 

vychází v principu z Vorlíčkovy pohádky Tři oříšky pro Popelku a není zvlášť objevný.  Motiv „nemrtvého“ 

vojska zase nápadně připomíná podobně „nemrtvé“ piráty ze série Piráti v Karibiku.  

 

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

 

Autor Marek Sajdok je absolventem oboru režie na FAMU, živí se ale jako střihač. Scénáristicky se podílí 

na vytváření soutěžního příběhu pro Mistrovství ČR ve fantasy hře na hrdinu Dračí doupě. Žadatel chce 

scénář psát společně se slovenskou autorkou Janou Micenkovou, s kterou spolupracoval i na svém 

bakalářském filmu. Jako dramaturga by rád oslovil svého bývalého pedagoga z FAMU Lubora Dohnala. 

Zatím ale není nic potvrzeno a ani jeden z výše jmenovaných nejsou uváděni jako součást projektu, i když 

rozpočet obsahuje i jejich honoráře. O případné plánované spolupráci s producentem se žadatel nezmiňuje.  

 

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

 
Použít motiv homosexuality v klasické pohádce pro děti je odvážná a poměrně inovativní idea, její potenciál se 
ale nepovedlo naplnit kvůli příliš mechanickému zpracování. Jinak tematicky projekt nevybočuje z rámce 
průměrné až podprůměrné současné české filmové pohádky, a nevymyká se z něho ani zpracováním.  Nápad 
obsadit obyvatele jednoho království českými herci a druhého slovenskými a nechat je mluvit vlastní řečí je sice 
zajímavý, jeho význam je ale pouze úzce lokální. Celkově je projekt příliš lokální a ve srovnání s evropskou 
konkurencí by rozhodně neobstál. 

 
 

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

znaků) 

 

Rozpočet je 160 000 Kč, vklad žadatele je 10 000 Kč. Honorář pro žadatele je pouze 75 000 Kč, 50 000 Kč 

je určeno pro spoluautora, 25 000 Kč pro dramaturga a 10 000 Kč jsou ostatní náklady. Harmonogram 
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počítá s ukončením projektu až na konci prosince 2020.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Wartuber 

Evidenční číslo projektu 3272/2019 

Název žadatele Tomislav Čečka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní 

analýzy 

Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 28.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Válečný film pro internetové publikum, i tak by se dal žánrově lépe specifikovat titul, s nimiž 

se o podporu uchází Tomislav Čečka. Nebudu zastírat, že mne při čtení synopse, stejně tak 

treatmentu napadaly pochybnosti, vznikala jistá nedůvěra, zda se z projektu nestane pouze 

prázdná, na oko pohledná podívaná, de facto něco, co se uvnitř děje kritizuje. Zatím látka příliš 

nevybočuje z úmyslu působit nově, moderně a využít k tomu všemu seriózní/vážné události a 

nosné poslání. Budu-li však věřit v dobré úmysly a to, že se nakonec scénář bude co nejvíce 

věnovat hrdinům, nikoliv formě, rád jej nyní doporučím k podpoře – aby mohl scénář 

vzniknout.  

 

 

 

 

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) 

Zaujala mě aktuálnost látky. A nejde pouze o válečný konflikt, který má za následek pohyby/vlny, jež 

dopadají nakonec i na krajiny mimo zasaženou zónu, nýbrž i zapojení online reportáží, rychlých, pro 

mladé oko zatraktivněných. YouTube může pomoci, stejně tak realitu deformovat či otupovat naše 

vnímání hrůz a neštěstí. Může přivolat skutečný zájem a soucit, nebo se jen jakožto druh kýče opájet 

právě tím, že se nad svým dojetím a zájmem dojímáme. Nebo zcela chladně pouze hltáme atraktivní 

záběry, dynamické, reality show, která má své oběti a není uzavřena někde v umělém obýváku.  

Čečka otevírá rozhodně velmi aktuální a potřebné téma, bude však – jak jsem stručně uvedl na prvním 

listu – naprosto zásadní, aby ve výsledku sám nevkročil do vod této uměle vytvořené atraktivity. Zatím je 

velmi předčasné soudit, obavy mám, současně mě látka zajímá a rád bych, aby jí SFK dal příležitost 

k dalšímu kroku. 

 

 

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

Uvítal bych už v této fázi žádosti zajištění dramaturga. 

 

 

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

 
Potenciál zde je – vlastně velký. Téma aktuální a potřebné. Zpracování moderní. 

 
 

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

znaků) 

Rozpočet nepočítá s dramaturgem (?). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Milostný dopis klínovým písmem 

Evidenční číslo projektu 3268/2019 

Název žadatele Viktorie Pecháčková (Čermáková) 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní 
hraný nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2019-1-4-15 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 26.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Milostný dopis klínovým písmem“ je adaptací stejnojmenné knihy 
Tomáše Zmeškala. Téměř sága jedné rodiny od roku 1944 do roku 2000. V rámci 
dějové osy se rodinné události prolínají s událostmi dějinnými. Ty dějinné události 
(obě okupace, život v totalitách, život v demokracii) mají silný vliv na život 
trojúhelníku, který je tvořen dvěma kamarády a jednou dívkou. Každý z těch mužů 
ovšem časem stojí na jiné straně barikády a mezi tím se pohybuje i žena, která je 
mezi nimi. Byť je manželkou jednoho, intrikami ji získá ten druhý a svým drastickým 
způsobem myšlení si ji získá na svou stranu. Příběh je protkán vidinami šíleného 
cukráře.  
Hlavní síla předloženého námětu je v jeho obsáhlém shrnutí dějinných událostí 
posledních cca 60 let s důrazem na odkazy vlivu těchto událostí na lidi, kteří nikterak 
v onom dějinném zápase nehrají aktivní role těch, kdo události rozpoutali. Jsou 
pasivními uživateli toho, co „doba“ přináší. Jeden z protagonistů dokáže parazitovat a 
„vydělat“ na každém posunu v dějinách, zatímco druhý protagonista se stane obětí 
těchto machinací a zcela v logice běhu života, zůstává osamocen. Ženská 
protagonistka je událostmi vláčena, a protože předčasně umírá, nedoví se největší 
tajemství, že se její nedávno zemřelý manžel naučil psát klínovým písmem, které ji 
v mládí tak učarovalo.  
Hlavní silnou stránkou projektu je obsáhlost popisu dějinných událostí ne pomocí 
přímých akcí, ale popisem toho, co s protagonisty změny ve společnosti udělají. Je to 
ponor do duše a chování lidí, kteří chtějí žít svůj život podle svých představ a plánů. 
Ovšem ne doba, ale ti, kteří se nechali dobou zavléct do jiných „nadřazených“ rolí, 
změní všechny plány a sny. V rámci této úvahy má svou logiku i paralelní příběh 
šíleného cukráře.   
Nevýhodou je silné ovlivnění literárními postupy předlohy, ze které adaptace vychází. 
 

  
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka námětu není zcela originální. O podobné postupy se již pokoušelo 
několik autorů a režisérů, které předkladatelka uvádí. Je dobře, že je si vědoma 
toho, jakými postupy se může dostat ke kvalitnímu dílu. Z předložených podkladů 
není vidět velký posun od literární předlohy (ne ve smyslu, že by autorka 
treatmentu opisovala, ale ve smyslu použití filmových vyjadřovacích prostředků. 
Zatím se to blíží více divadelní hře, což pro film tohoto typu není dobré. Rozhodně 
nelze považovat za filmové vidění v projektu ona účast šíleného cukráře 
v protřizích, to je opravdu málo na takové ambice, ke kterým projekt směřuje.  

 Přes tyto výhrady je děj srozumitelný a ve všem má svou logiku. Charaktery postav 
tvoří odraz dějinných událostí, jsou typově zařaditelné do jasného kontextu. 
V rámci pojetí filmu je i tempo i stavba děje i vývoj postav v rovnováze. Pro další 
vývoj projektu by bylo dobré zvýraznit to, že jde o film, o filmový projekt s ambicí 
nezůstat někde na okraji filmové tvorby.  

Osobní postoj autorky je zřetelný z toho, jaké postavy z knihy vybrala, a jaké dějové 
linie upřednostňuje. Řeknu to vzletně, ale vím, co říkám: bojuje za člověka, za 
člověčinu a za lidství v každém z nás.     

Projekt splňuje požadavky kladené na budoucí dílo, a pakliže autorka dokáže vtělit 
do své práce i další prvky, kromě literárních postupů, je velká šance, že vytvoří dílo, 
které v naší kinematografii zoufale chybí.  
 

 

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

Autorka – předkladatelka je významná osobnost tvůrčích počinů v ČR. Od divadla 
přes mnohé režie a přednáškovou činnost je Viktorie Čermáková – Pecháčková 
také zapálenou propagátorkou moderních dramatických postupů. Proto věřím 
tomu, že i v tomto projektu dokáže mnohem více, než zatím předložila. Ve své 
explikaci autorka zmiňuje účast Jana Gogoly ml., zkušeného dramaturga. Je velká 
škoda, že zde není jeho pohled na to, jakým způsobem dokáže posunout projekt 
více k filmovosti. Honorář dramaturga v odevzdaných podkladech považuji 
(vzhledem k poznámce v autorském vyjádření) za zálohu, rozhodně ne za celý 
honorář. Také by jistě k lepší orientaci v problému této adaptace prospělo, 
kdybychom aspoň v náznaku viděli, kterého scenáristu předkladatelka oslovila.     
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přínosem předloženého projektu by mohla být téměř analytická výpověď o životě 
v české kotlině za období let 1944-2000. Vzhledem k ambicím tvůrců lze 
předpokládat, že projekt bude mít parametry kvalitního filmového díla.  

 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné. Předkladatelka je schopna projekt 
realizovat tak, jak to v žádosti slibuje.  
 

 


