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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Domovina 

Evidenční číslo projektu 3323/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předložený projekt Domovina je celovečerním debutem současného studenta Katedry režie Marka Čermáka 

a zároveň plánovaným absolventským filmem na pražské FAMU. 

 

Předloženy LOI FAMU, ČT i pronajímatelů filmové techniky, kteří deklarují svoje slevy pro vývoj i budoucí 

realizaci projektu. 

 

V LOI FAMU je jako jednatelka společnosti uvedena Hana Blaha Šilarová – neodpovídá aktuálnímu stavu 

v OR. Z téhož pohledu není nikde upraven nebo specifikován vztah žadatelské společnosti k uváděné 

producentce. Žádost podepsána jedinou jednatelkou společnosti Jitkou Kotrlovou, která také signovala obě 

autorské smlouvy. V licenční smlouvě s Markem Čermákem na vytvoření avd velmi nestandardně sjednaná 

výše odměny ve smyslu struktury smlouvy – částka je uvedena v základních ustanoveních smlouvy (bez 

termínů splatnosti) ačkoliv samostatná úprava odměny režiséra je ve článku IV smlouvy a neodpovídá 

částkám v rozpočtu. 

 

Projekt má již představu o dalších štábových profesích (David Ticháček jako kameraman) i návrhy některých 

hlavních rolí (Martin Finger, Tereza Páclová Richtrová), pozitivní je i video mood o obrazovém zpracování 

nebo první návrhy možných hlavních lokací pro budoucí natáčení. 

 

Pozitivem je účast na probíhajícím scénáristickém workshopu, možný koprodukční potenciál látky vybízející 

k mezinárodní spolupráci zejména v Německu (případně žadatel uvádí i Polsko a SK) i deklarovaný zájem o 

téma ze strany ČT (LOI Jan Maxa). 

 

Poněkud nesrozumitelné je představení cílových skupin filmu, obecná představa o distribuční strategii, 

nevyjasněný vztah režiséra k jeho domovské akademií (s rizikem ukončení spolupráce v případě přerušení 

studia). 

 

Projekt s ohledem na jeho debutový charakter, zapojení řady mladých spolupracovníků i pro zapojení do 

mezinárodních scénáristických dílen doporučuji k podpoře, k zvážení dávám výši požadované podpory jak 

ve vztahu k tématu (současné komorní drama), tak ve smyslu míry veřejné podpory a potenciálu, který 

poskytuje stávající i budoucí vstup FAMU. 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je zpracována přehledně, obsahuje i nepovinné přílohy obhlídek (C2). Není vyjasněn ani právně 

upraven vztah producentky k žadatelské společnosti, v jednom z dokumentů je producentka nesprávně 

uvedena jako jednatel žadatelské společnosti. 

 

Není jasný vztah režiséra k FAMU ve smyslu předložené autorské licenční smlouvy, kdy školní filmy jsou 

upraveny na základě smluvního vztahu FAMU a autora – co vedlo žadatele k vlastní smluvní úpravě? 

 

Nerozumím formě sleva na nájem finanční techniky ve finančním plánu – uvedená cena je plněním 

poskytovatelů? Jak bude uvedené žadatel vyúčtovávat?  

 

V licenční smlouvě s Markem Čermákem na vytvoření avd je velmi nestandardně sjednaná výše odměny ve 

smyslu struktury smlouvy - částka uvedena v základních ustanoveních smlouvy (bez konkrétních termínů 

splatnosti a jejich režimu), ačkoliv samostatná úprava odměny režiséra ve článku IV smlouvy.  

 

Z obsahového hlediska bych uvítal více informací o dosavadních výstupech z Central European Feature 

Project  (FAMU jedním ze tří spoluorganizátorů spolu s DFFB a The Polish National Film, Television and 

Theatre School in Lodz) - výstupy, případně podněty z workshopu by byly určitě přínosnou informací pro 

hodnocení žádosti, kdy žadatel již absolvoval dvě ze tří etap. 

 

Jaké jsou důvody pro přihlášení právě na Torino Film Lab (ne zcela zapadá do zamýšlené koprodukční 

strategie zvažující spíše hledání koprodukčního partnera v Německu) a jak zapadá do záměru ukončit 

finální verzi scénáře v říjnu 2020 (poslední meeting TFL bývá na konci listopadu) 

 

 

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

Rozpočet je estimován na celkovou částku 1.368.500,- CZK, většina položek je kalkulována paušálem. 

Není podchycena licence na spoluautora scénáře (v rozpočtu uvedena částka 2x15.000,- CZK) - tato 

není podchycena druhou smlouvu s Markem Čermákem, kde uvádí pouze honorář za režii vývoje ve 

výši 100.000,- CZK, dtto není patrné, kdo jsou autoři dialogů - smlouvy nepřipojeny. 

 

Ohledně financování – je třeba pro vývoj - 5 dní natáčení využívat externí kapacity? Nemůže žadatel 

pracovat s interními kapacitami studia FAMU? 

 

Projekt sympaticky uvádí vícezdrojové financování v rámci ČR - zvažuje i využití stipendií (Torino Lab 

pro low capacity countries nebo stipendium APA). 

 

Výše podpory je na úrovni 2. nejvyšší poskytnuté částky v předchozí výzvě na vývoj celovečerního filmu 

a s ohledem na typ debutujícího projektu ze současnosti je relativně vysoká.  

 

LOI FAMU 31.10.2019 -  Za pozornost stojí upozornění v LOI:  
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„přerušení autorova studia na FAMU může být důvodem k odstoupení od této smlouvy 
s Producentem“.  
 
Jaké je stanovisko žadatele k této klauzuli, případně jaká je pravděpodobnost, že tato situace nastane? 

 

Harmonogram projektu: vývoj do 30.3.2021 - jak navazuje na deklarovanou spolupráci s FAMU? (realizace 

2021) - finální verze scénáře 30.9.2020 - dle smlouvy s Alice Krajčířová a Marek Čermák - smlouva 

s Markem Čermákem uvádí dobu vývoje na 2 roky od podpisu smlouvy - článek II.3. 

Jak je deklarované ukončení vývoje v souladu s daty uvedenými ve smlouvě a ve vztahu k závazkům 

režiséra vůči jeho domovské FAMU? 

 

 

 

 

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

Realizační strategie vychází z účastí na dvou scénáristických workshopech, prezentace na Berlinale 

2020 - není zcela upřesněno jakým způsobem bude žadatel film prezentovat, případně jaké výstupy 

z dosavadního vývoje budou směrodatné pro tuto prezentaci. 

 

V rámci slyšení bych velmi doporučil diskusi s žadatelem ohledně představených cílových skupin pro 

budoucí distribuci, neboť jejich definice jsou místy velmi netypické (mladší publikum 20 - 50), starší 

publikum 50+, důchodové publikum, německá menšina v ČR atd. V tomto rozpracování by takto široce 

vydefinované cílové skupiny spíše naznačovalo, že projekt je mainstreamový blockbuster spíše než 

umělecky náročné drama. Zároveň takto široce definované pojetí cílových skupin znevěrohodňuje 

žadatele u případných zahraničních koproducentů nebo jim poskytuje zavádějící představu o možném 

potenciálu díla. 

Podle mé osobní zkušenosti bude domácí kinodistribuce spíše velmi omezená až komorní (pro srovnání 

např. Abstinent na kterém se někteří z autorů podíleli - http://kinomaniak.cz/filmy/abstinent  ). 

Stejně tak představní filmu jako mysteriózního dramatu je poměrně odvážný záměr, který nemusí být ve 

výsledné podobě naplněn.  

 

Dotaz na okraj: Proč žadatelé volili pro marketing mezinárodní název a doménu .com? 

  

 

 

 

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

      Žadatelem je mladá ambiciózní společnost s oceňovanými dokumentárními filmy (Central Bus Station, 

Budovatelé říše - které vznikaly jako spolupráce s FAMU), minoritní koprodukce investigativního 

politického dokumentu Skutok sa stal (Barbora Berezňáková - nejlepší dokumentární film na Warsaw 

IFF nebo Cinematik.doc Award 2019) i celovečerní hraný titul Sněží! (2019 - dir. Kristina Nedvědová). 

 

    Ve vývoji má vedle dalších dokumentů i krátký animovaný film Marka Náprstka Ant Hill (kopro s FAMU). 

 

 

 

 

 

http://kinomaniak.cz/filmy/abstinent
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Expertní analýza 
 

Název projektu Domovina 

Evidenční číslo projektu 3323/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 19.12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí námětu  
Plánovaný celovečerní film, který vstupuje do fáze vývoje, se vztahuje k problematice česko-německých 
vztahů odvíjejících se od událostech v Sudetech po konci 2. sv. války. Děj se odehrává během jedné noci, 
když poblíž české vsi uvízne autobus s pamětníky vysídlení ze Sudet a jejich potomky. Ze záchranné akce, 
kterou koordinuje i hlavní postava architekta, který je v dané vsi na útěku před světem, se stává nejprve 
družná zábava v místním kulturním domě, která posléze zmutuje v kolize, konfrontace, připomínání křivd a 
eskalující konflikt obou stran. 

 
2. Hlavní silné stránky projektu  

Téma v podobě námětu je společensky užitečné, může mít osvětovou i terapeutickou funkci. Námět má 
potenciál, aby se film stal příspěvkem k paměťové praxi tzv. kulturního traumatu, jež události v Sudetech 
v české kultuře představují. Projekt pro fázi vývoje je detailně promyšlen a naplánován, režisér a producent 
mají konkrétní představu o nutných pracích, z nichž některé již začaly (například obhlídky lokací).  

 
3. Hlavní slabé stránky projektu 

Prezentaci námětu provází zásadní nejasnost, zda se má děj odehrávat ve středočeské nebo sudetské 
vesnici. Treatment nasvědčuje spíše (očekávatelné) variantě se sudetskou vesnicí, synopse a autorská 
explikace mluví explicite o středočeské vesnici, což zásadně narušuje logičnost a přesvědčivost příběhu.  

 
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 (také absolventského) filmu Domovina studenta FAMU Marka Čermáka by mohla být 

nezanedbatelná, o čemž svědčí nastíněné představy o vizuální koncepci na základě indikativních ukázek 

jiných filmů a fotografií z obhlídek. Také téma a jeho zpracování mají potenciál přinášet komplexní příběh 

propojující traumatickou minulost odsunu německé populace ze Sudet se současností. Zarážející je však 

plán (pravděpodobně) umístit děj nikoli do sudetské, ale do středočeské vesnice. Tento dějový prvek celý 

příběh znevěrohodňuje a měl by být zvážen. (Nemluvím o filmové lokaci, ale o narativní složce místa 

děje.) Trauma spojené s událostmi v Sudetech je v ČR rozloženo velmi nerovnoměrně a Střední Čechy 

jsou jím zasaženy minimálně. Je zcela vyloučené, aby uvízlý německý zájezd ve středočeské vesnici 

vyvolal v domácí populaci atavismy odvíjející se od událostí v Sudetech. Vesničané ve Středních 

Čechách by informaci, že se jedná o zájezd na místa bývalého domova, vůbec nepřikládali váhu. Dále 

není jasné, proč jsou klíčovým mementem (uvedeným ve scénáristické explikaci) domy. Domy 

středočeské vesnice v sobě nemají náboj svědectví odsunu jejich původních obyvatel a jejich zpustlost je 

zcela jiného charakteru než rozpad domů v Sudetech. Není zřejmé, proč by domům středočeské vesnice 

měla být věnována poetická obrazová pozornost (o jaké svědčí příloha s fotografiemi).  

 

 

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

Personální zajištění odpovídá faktu, že se jedná o absolventský film Marka Čermáka. Všichni členové štábu 

(dosavadní) jsou studenti filmu a mají zkušenosti pouze se školními cvičeními. Studio FAMU (jak 

dosvědčuje LOI) má být koproducentem filmu. Bylo by prospěšné, kdyby roli třetího supervidujícího 

dramaturga převzal zkušený pedagog FAMU. Režisér a scénáristka na druhou stranu aktivně hledají oporu 

v komunitě zkušených profesionálů díky účasti na několika inkubátorech a workshopech.  

 

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

Film by mohl být značným přínosem pro českou i evropskou kinematografii. V marketingové strategii jsou 
přesvědčivě uvedené cílové skupiny (šest), pro které by film s daným námětem byl zajímavý. Většina z těchto 
skupin by v něm shledávala významnou informativní, vzdělávací a paměťovou funkci. Filmy, jako je Domovina, 
se mohou stát příspěvkem k akceleraci identitárních procesů a opětovnému (i bezděčnému) promýšlení 
kategorií „my“ a „oni“. Vzhledem k tomu, že námět se stejnou měrou dotýká české i německé minulosti (a 
akcentem na děni v Sudetech) skoro celého středoevropského prostoru, může skutečně oslovit publika napříč 
celým regionem.  
 

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

znaků) 

Žádost je zkompletována a předložena v úplné a srozumitelné podobě. Proaktivně obsahuje i nepovinné 

přílohy (fotky, ukázky, mnoho LOIs). Problémem je nekonzistence mezi uvedeným místem děje nebo 

nedostatečné vysvětlení důvodu umístění děje do Středních Čech. Producent Frame Films má na kontě 

především celovečerní dokumentární filmy a organizační a personální zabezpečení projektu ani tento fakt 

neposiluje. Absence profesionál/a/ky, který/á má zkušenost s natáčením celovečerního hraného projektu se 

zdá, vedle současné nelogičnosti děje, být největším rizikem.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Domovina 

Evidenční číslo projektu 3323/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 18. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Důsledně připravený projekt rozpracovává aktuální téma strachu ve funkčně zvolených motivech a situacích. 

Film je připravovaný jako absolventský a většina tvůrců je z řad studentů a studentek magisterského studia 

FAMU. Projekt je profesionálně producentsky vedený a je vyvíjený v mezinárodním kontextu, včetně účasti 

na vývojových workshopech. Tvůrčí tým úzce spolupracuje a předložená žádost je nejen kvalitně připravená, 

ale treatment (a v rámci něj především způsob vyprávění, postavy, situace) je poučeně promyšlený. 

Dramaturgická, scénáristická i producentská práce je důkladně naplánovaná. Realizační plán je, až na 

určitou nerovnováhu ve finančním plánu, je adekvátní. Projekt s mezinárodním potenciálem je výborně 

připravený pro vývoj. 

 

 

 

 

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) 

 

Profesionálně připravený projekt je důsledně naplánovaný do kompletního vývoje a předložené materiály 

jsou ukázkově rozpracované, promyšlené, včetně otázek, nejasností a poukázání na to, jak je nutné dále 

postupovat při dalším upřesňování a psaní. 

Téma je nesmírně důležité jak v konkrétní, tak obecné rovině. Strach, který se projevuje v mnoha 

jednotlivostech a když není pojmenovaný anebo řešený, hromadí se a implikuje toxické typy chování, je 

v obecné rovině společensky významné a aktuální téma. Vztah Čechů a Němců je pořád živý motiv, který 

umožňuje rozehrát situace a dobře ukázat typy frustrací, nespokojeností či (nepřiznaných) stereotypů. I 

když tento motiv byl zpracovaný ve více českých filmech, včetně dokumentárních, jeví se mi, že režisér a 

scénáristka našli aktuální abstraktnější významy (především tu emoci strachu, způsob jejích projevů a její 

důsledky), které chtějí skrz něj zkoumat a komunikovat.   

Navíc uvažování o komplikovaném a mnohavrstevnatou historickou reflexí zatíženým tématem je v textech 

tvůrců velmi vyzrálé, v treatmentu ukazují, jak jsou empatičtí vůči oběma „stranám“, a námět díky tomu i 

dobře funguje při vztahování jednotlivých situací k obecnější rovině tématu strachu. Uvítala bych pouze více 

přesnějších poznámek o stylu budoucího filmu, konkrétnější promyšlení jednotlivých výrazových prostředků. 

Oceňuji rovněž, že projekt, který je absolventským filmem, vzniká jako spolupráce režiséra a scénáristky. 

Narativní půdorys díla je vymyšlený funkčně, jak co se týče postav, tak situací. V rámci takto 

naplánovaného příběhu je možné, a vzhledem k žánru filmu funkční, že vyprávění bude táhnout především 

stupňující se napětí mezi domácími vesničany a německými turisty. Dramaturgická explikace dobře 

pojmenovává některé z bodů, které je důležité upřesnit. Právě i z explikací je zjevné, že tvůrčí tým promýšlí 

východisko projektu společně, a to je podle mě zásadní zárukou kvalitního vývoje. 

Z producentského hlediska je projekt už ve fázi vývoje, je konzultovaný v relevantních kontextech a má 

potvrzenou účast ve 3 vývojových workshopech, přičemž v jednom už absolvoval dvě fáze. Producentka má 

už teď domluvené potenciální koproducenty a bude jednat s dalšími, především hledat německého. Míra 

připravenosti a detailnost popsaných kroků svědčí o opravdu precizním přístupu a naprosté připravenosti 

pro fázi kompletního vývoje.  

 

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

 

Scénář i budoucí film jsou kompletně vyvíjeny tvůrci z nejmladší generace – většina z nich je zatím studentů 

a studentek v rámci magisterského studia. Rozhodování o takovém projektu obsahuje vždy více risku, než 

je tomu u projektů již zavedených tvůrců. Nicméně tvorbu absolventských či debutových filmů pokládám, 

podobně jako Fond ve svých prioritách, za klíčovou část podpory, a v této žádosti podle mě tvůrci splnili 

všechno, co vytváří předpoklad pro úspěšný vývoj: předložili dobře popsaný a promyšlený námět se silnými 

motivy a aktuálním obecnějším tématem, tým úzce spolupracuje (většina jeho členů už na několikátém 

projektu), projekt je excelentně producentsky vedený. Oceňuji rovněž uvažování nad dramaturgií – i když 

dramaturgyně nejsou seniorními ve své profesi, autoři pracují se dvěma s odlišným typem zkušeností i 

náhledu. Právě otázka dramaturgie ve mně nejdřív budila pochybnost, avšak jelikož projekt vzniká v rámci 

studia, domnívám se, že seniorní dramaturgické rady zastanou pedagogové.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
V projektu vidím velký přínos pro české prostředí, jelikož komunikuje téma, které bude divákům blízké a podle 

zamýšleného vyprávění by mohlo být komunikováno srozumitelně. Myslím, že projekt má i mezinárodní 
potenciál, obecné téma i konkrétní rozvíjené motivy jsou srozumitelné. Projekt je navíc jako mezinárodní od 
začátku vyvíjen (workshopy, hledání koproducenta, konzultace se zahraničními experty). Bude však velmi 
záviset nejen od vývoje tématu, motivů, postav a vyprávění, ale hodně od formální podoby filmu, jestli bude 
moct obstát v mezinárodním prostředí. Reference, k nimž se vztahují, tvůrci mají – avšak jestli budou pro ně 
opravdu promítnutelné do jejich projektu, se ukáže až ve scénáři.  

 

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

znaků) 

 

Chtěla bych ocenit, že předložené materiály jsou přímo ukázkově připravené. Žádost je kvalitně připravená 

a obsahuje kompletní a konzistentní informace. Rozpočet je nastavený realisticky a v rámci standardních 

cen; i když přiznávám, že u studentských projektů mám vždy otazník u oprávněnosti výše honorářů u 

profesí zastávaných studenty (jelikož se však jedná o principiální otázku ve vztahu k mnoha projektům, je 

toto vyhodnocení na radních). Ve finančním plánu oceňuji stipendia, které tvůrci získali anebo o ně usilují 

na účast ve vývojových workshopech. Vlastní vklad producenta je relativně nízký a požadovaná částka 

od fondu poměrně vysoká. Časový harmonogram je přiměřený zkušenosti tvůrců, pedagogickému 

procesu a rovněž vývoji v mezinárodním kontextu, kde se počítá s účastí na workshopech. 

 

 



 
 

 
 

Vyjádření k expertním analýzám 
 
 
Evidenční číslo projektu: 3323/2019 
Název projektu: Domovina 
Číslo výzvy: 2020-1-1-3 
Okruh podpory: 1. Vývoj českého kinematografického díla 
 
 
 
Vážení členové Rady Státního fondu kinematografie, 
dovolujeme si vyjádřit se k expertním analýzám k projektu Domovina, které jsme obdrželi 
dne 22. prosince 2019. Autorkami komplexních analýz jsou Andrea Slováková a Irena 
Reifová, ekonomickou vypracoval Martin Vandas. Všichni tři experti projekt doporučují 
podpořit. Vyjadřují ale některé pochybnosti či nepřesnosti, které bychom rádi vysvětlili. 
  
Expertka Andrea Slováková projekt popisuje jako pečlivě připravený, zdůrazňuje jako klad 
aktuální téma strachu. Uvítala by ovšem více poznámek o budoucím stylu. Protože jsme ve 
fázi raného vývoje, snažili jsme se expertům i Radě stylotvorné prvky ukázat skrz střihové 
video s ukázkami z jiných filmů. Slováková také poukazuje na to, že obě dramaturgyně jsou 
spíš juniorní a méně zkušené. Počítáme samozřejmě se seniorním vedením ze strany 
pedagogů z FAMU, stejně jako s dramaturgickými poznámkami od Jaroslava Sedláčka, 
s nímž už projekt konzultujeme. Andrea Slováková se zamýšlí nad oprávněnosti honorářů 
profesí zastávaných studenty. Toto rozhodnutí necháváme na Radě, při sestavování rozpočtu 
producentky ale vycházely z toho, že projekt Domovina několikanásobně převyšuje parametry 
absolventského filmu na FAMU, a to i závěrečnou stopáží, počtem natáčecích dní, ale i 
celkovým rozsahem projektu. 
 
Expertka Irena Reifová ve své analýze oceňuje téma, které je podle ní společensky užitečné. 
Jako velký otazník ovšem vnímá, zda se má děj odehrávat ve středočeské, nebo sudetské 
vesnici. Toto téma jsme několikrát při stavbě příběhu řešili, v tuto chvíli se ovšem přikláníme 
ke středočeské vesnici. Nechceme, aby napojení postav na historii bylo přímé, aby se 
postupně rostoucí strach nabízel a divákovi bylo od začátku jasné, co se stane. Chceme, aby 
byly atmosféra a strach spíš iracionální, vybudované z předsudků a nedorozumění. V části 
„Personální zajištění projektu“ Irena Reifová zmiňuje, že všichni členové štábu jsou studenti a 
mají zkušenosti pouze se školními cvičeními. Všichni členové štábu ale mají i mimoškolní 
zkušenosti, například režisér Marek Čermák se podílel na novém filmu Agnieszky Holland 
Šarlatán. Kromě toho producentka Hana Blaha Šilarová již není studentkou.  
 
Ekonomický expert Martin Vandas má k projektu více drobných výhrad či otázek, které 
bychom rádi uvedli na pravou míru či vysvětlili. V LOI FAMU je skutečně chybně uvedená 
jako jednatelka firmy Frame Films Hana Blaha Šilarová. Jednatelkou firmy je skutečně Jitka 
Kotrlová, producentky mají ale uzavřenou smlouvu, která ovšem není Fondem požadovaná.  
Částka ve smlouvě s režisérem odpovídá částce v rozpočtu (100 000 Kč). 
Expert se ptá, co vedlo Frame Films k podpisu vlastní smlouvy s režisérem Markem 
Čermákem. Pokud by smlouva uzavřená nebyla, neměl by žadatel Fondu jak deklarovat svůj 
vztah k projektu. 
Expert Martin Vandas by ocenil více informací o výstupech z workshopu CEFP. Workshop je 
zaměřený na development příběhu, práci na jednotlivých scénách a treatmentu. Výstupy jsou 



 
 

 
 

tedy komplexní a rozsah žádosti na podporu vývoje neumožňuje tyto výstupy prezentovat. 
Obecně se na tomto workshopu pracuje na srozumitelnosti příběhu, a to i pro mezinárodní 
publikum. 
K rozpočtu a finančnímu plánu má expert několik poznámek. Smlouva na scénář je uzavřená 
s oběma scénáristy – Alici Krajčírovou a Markem Čermákem. V rozpočtu je skutečně 
uvedená částka 2x 15 000 Kč na spoluautory. Necháváme si zde otevřenou možnost přizvat 
ještě jednoho spoluautora, nebo pokud se nakonec ukáže, že se Marek Čermák zapojil hodně, 
mu vyplatit celý honorář za spoluscénáristu, tedy 30 000 Kč. Autory dialogů budeme hledat 
až v průběhu vývoje, potřebujeme nejprve připravit první verzi scénáře, abychom mohli lépe 
specifikovat, kdo bude pro potřeby scénáře nejlepší. V rozpočtu uvádíme i 5 dní externích 
kapacit mimo Studio FAMU – po konzultacích s kameramanem jsme došli k tomu, že ke 
kvalitním kamerovým testům budeme skutečně potřebovat i kapacity mimo Studio FAMU. 
Expert se správně ptá, jaká je pravděpodobnost toho, že Marek Čermák přeruší svá studia na 
FAMU. Tato pravděpodobnost je malá, myslíme si ale, že je správné na tuto možnost Fond 
upozornit. Projekt chceme realizovat, i kdyby náhodou došlo k přerušení studia režiséra. 
V části realizační strategie se Martin Vandas ptá, jak bude vypadat naše prezentace na 
Berlinale 2020. Plánujeme si domluvit schůzky s několika vytipovanými německými 
koproducenty a zahájit tak jednání o možné koprodukci ve fázi výroby. Expert také 
nesouhlasí s cílovými skupinami tak, jak jsou definované. Expertka Reifová ve své analýze 
naopak říká, že jsou přesvědčivě definované. Skutečně se domníváme, že Domovina může 
zasáhnout diváky ve velké věkové šíři, tak jak jsme uvedli v žádosti. Neznamená to ale, že 
každý člověk z dané věkové kategorie bude pro film divákem, proto jsou definováni i dalšími 
sociodemografickými znaky. 
Na závěr doplňujeme odpověď na okrajový dotaz experta Vandase, proč jsme si zvolili 
doménu s názvem Heimat a koncovkou .com: je to právě kvůli oslovování potenciálních 
koproducentů, se kterými budeme v kontaktu také přes emailovou korespondenci a plánujeme 
jim posílat odkaz na stránky. Založili jsme si ale také facebookovou stránku Domovina – 
Heimat movie, kterou v budoucnu plánujeme užívat jako komunikační nástroj s fanoušky 
v češtině i angličtině. 
 
 
Děkujeme za expertní analýzy a pevně doufáme, že jsme dovysvětlili veškeré nejasnosti. 
Těším se na osobní shledání na slyšení. 

S přátelským pozdravem, 

 

Hana Blaha Šilarová, Karolína Fránková 
Frame Films, s.r.o. 

 
 
 
 
Praha, 27. prosince 2019 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Můj Pho-hádkový život  

Evidenční číslo projektu 3324/2019 

Název žadatele U.F.O. Pictures 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 30.11.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
 

 

 

 

Zajímavý producentský záměr s mezietnickým zaměřením. 

Producent - autor námětu, vlastní autorskou následnou realizaci svěřil dalším autorům  

včetně scénáře a režie. 

 

Příprava vývoje je na dobré úrovni, drobné výhrady k Rozpočtu uvedu v podrobné části Expertýzy.  

 

 

 

Projekt vývoje je připraven k realizaci, Žadatel  jistě projekt dokončí a jeho podporu 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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

– Žádost a její přílohy jsou úplné a srozumitelné, očekával bych širší rozvedení distribuční a marketingové 

strtegie vč. festivalů. Žádost a její přílohy neobsahují rozpory a protichůdné informace.  

 

– Žádost je možné správně posoudit. 

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

– V rozpočtu chybí popis jednotek, poněkud vyšší jsou položky Dramaturg, Producent, ale to je jistě věcí 

diskutabilní. Producent plánuje obhlídky ve Vietnamu, nenšel jsem v Rozpočtu náklady na letenky a 

pobyt. 

– Představa o financování je realistická, projekt Media development je z hlediska výše dotace - pokud by 

byl Žadatel úspěšný,  poněkud jinak výší dotace strukturován - to by chtělo dovysvětlení, jak to bylo 

myšleno. 

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento projekt. 

 

– O marketingové strategii jsem se zmínil výše doporučuji při Slyšení doplnit. 

 

– Časový harmonogram je jistě zvládnutelný. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti plně odpovídají zvolenému cíli, jedná se o zkušenou filmovou 

společnost  s celou řadou realizací. Společnost má řadu vnitrostátních i mezinárodních ocenění. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Můj Pho-hádkový život 

Evidenční číslo projektu 3324/2019 

Název žadatele U.F.O.  Pictures 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Film se zašifrovaným titulem vypráví o osudech vietnamské komunity v současných 
Čechách. V naší polistopadové hrané kinematografii dosud vznikly pouze dva tituly s 
obdobným námětem: detektivka Miss Hanoi (2018) režiséra Zdeňka Viktory a civilní drama 
Na střeše (2019) v režii Jiřího Mádla. Kryptogram „Pho“ v názvu snímku, který má podle 
vlastního scénáře realizovat Rudolf Havlík, odkazuje na označení oblíbených vietnamských 
polévek. Hlavní postavou je v Česku narozená Vietnamka jménem Trang (svými spolužáky 
zvaná Jana), která se zamiluje do „bílého“ mladíka. 
 
Vztah mezi Trang a Kamilem vyústí do honosné svatby, kterou však přeruší vpád zásahové 
jednotky. Ukáže se, že důvodem policejního zákroku je nelegální činnost dívčina strýce, který 
provozuje tajné pěstírny marihuany. Do podloudných kšeftů s tímto bohatým a navenek 
laskavým nevěstiným příbuzným je zapleten i dívčin snoubenec. Frustrovaná Trang, které se 
zhroutí veškeré jistoty, po neuskutečněném sňatku odcestuje do Vietnamu. V daleké asijské 
zemi poznává vlastní kořeny…    
 
„Zásadním setkáním a krystalizací úvah o filmu z tohoto prostředí bylo čtení blogu Asi-jatka 
od Do Thu Trang, držitelkou ceny Magnesia Litera, se kterou jsem měl nakonec možnost se i 
osobně seznámit. Byla přede mnou mladá dáma, která měla exotický vzhled, ale její duše a 
uvažování, mluva a gesta byla ryze česká,“ podotkl o okolnostech vzniku snímku producent 
David Rauch. Téma filmu – komponovaného jako pohádková „love story“ – je atraktivní 
a užitečné. Doporučuji podporu v maximální 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) 

Film Můj Pho-hádkový život se snaží prolamovat naši xenofobii vůči etnickým menšinám 
a má silné etické jádro. Apel na toleranci předvádí ve dvojí podobě – v osobě české 
Vietnamky Trang a v postavě její romské „náhradní babičky“. Svižně napsaný treatment z 
pera Rudolfa Havlíka je stylizovaný v ich-formě hrdinčiny zpovědi: v retrospektivách 
přibližuje dívčino dozrávání, její školní úspěchy, citovou zdrženlivost, vztah s milovaným 
Kamilem i kontakty s příbuznými z obou stran.  
 
Zásadní zvrat vyprávění, jenž se odehraje během svatebního obřadu, je zapotřebí 
věrohodně motivovat i zrealizovat, aby nevyzněl jako scenáristický naschvál. Pohádkovou 
osnovu by ve scénáři měly obestřít co nejautentičtější situace a dialogy, což filmu dodá 
dokumentární „šmrnc“ i nenápadné tajemství. Důležitá je závěrečná sekvence situovaná do 
Vietnamu, kde je Trang konfrontována s vlastními předky a tradicemi: také o ní platí, že čím 
obyčejněji bude napsána a natočena, tím silněji vyzní. 
 
Základní riziko slibné látky vidím v eventualitě, že se toto nevšední  milostné drama zvrtne v 
líbivý a povrchní kýč. Práce dramaturga F.A. Brabce by proto měla toto potenciální nebezpečí 
maximálně eliminovat: například v postavě dívčiny romské „babičky“, jež by měla působit 
jako skutečná osoba a ne jako nadpřirozená „víla“. Podobně decentně je třeba nakládat i 
s figurou dívčina strýčka Hana, respektive s jeho rozporuplnou náturou obětavého patrona i 
bezskrupulózního kšeftsmana. Zásadní pro kvalitní výsledek bude adekvátní casting a co 
nejrealističtější zpracování oproštěné od zbytečných ornamentů. Zda se to autorům 
podaří, je zatím obtížné posoudit, látka si však další vývoj rozhodně zaslouží.  
     

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

Film má silné tvůrčí zázemí: scenárista a režisér Rudolf Havlík (nar. 1976) podle vlastního 
vyjádření strávil třetinu svého dosavadního života cestováním po Asii a tamější mentalitu a 
kulturu tudíž dobře zná. Na svém kontě má hrané snímky Zejtra napořád (2014), Pohádky pro 
Emu (2016) a komerčně úspěšný hit Po čem muži touží (2018), realizovaný podle látky od 
Radky Třeštíkové. 
 
Producent David Rauch (nar. 1966), který je autorem námětu, se narodil na Kubě, kde 
s rodiči žil až do svých sedmi let. Má proto vlastní bohaté zkušenosti s populací s odlišnou 
barvou pleti. Produkční společnost U.F.O. Pictures vytvořila několik pozoruhodných a 
divácky atraktivních snímků: jako výkonný producent se podílela na Svěrákově novince Po 
strništi bos (2017), v její produkci vzniklo například Nikolaevovo drama Příběh kmotra 
(2013) a mozaika Mamas & papas (2010) v režii Alice Nellis. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ústřední téma filmu je navýsost aktuální, důležité i potřebné. Soužití s cizokrajnými 
menšinami – zatěžované nesmyslnými předsudky a absurdními nevraživostmi – se totiž 
dotýká každého z nás. Vietnamská hrdinka pohádkového příběhu je v mnohém kvalitnější a 
zralejší než její bílí vrstevníci: prostřednictvím této silné osobnosti tak film apeluje na 
toleranci vůči jinakostem. Což je motiv duchovně povznášející a pro problematickou českou 
společnost krajně závažný.  
 
Vietnamská sekvence by – v případě zdařilé realizace – mohla přinést užitečný pohled 
„z druhé strany“.  Češka vietnamského původu je v ní konfrontována s prostředím, jež nezná a 
kde se musí mnohému naučit. A ve finále navíc totéž absolvuje i její milý. Veškeré 
naznačené konflikty a kontrasty jsou univerzálně přenosné a srozumitelné. Film by tak 
mohl zaznamenat slušný úspěch u nás i v zahraničí.    

 

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

znaků) 

Žádost je standardně připravená, obsahuje veškeré potřebné náležitosti k jejímu adekvátnímu 
posouzení. Absence scénáře neznamená zásadní lapsus: děj dostatečně ilustruje zručně 
napsaný treatment, formální podobu filmu je v této fázi vývoje obtížné zhodnotit. Projekt 
má seriózní tvůrčí zázemí, posílené osobními zkušenostmi režiséra i producenta. Vzhledem 
k množství exteriérů (ve fiktivní obci Nové Němčí) a klíčové vietnamské sekvenci bude 
natáčení filmu produkčně i finančně dost náročné. 

 
Film má vzhledem k jitřivému tématu a nadčasovému přesahu obstojný komerční i 
„festivalový“ potenciál. Do naší i evropské kinematografie vnáší kultivovanou polemiku se 
zásadním nebezpečím konzumních společenství, zejména těch post-komunistických. To 
spočívá v zabedněné přezíravosti jejich občanů, jež tvoří zatuchlé podhoubí pro populismus i 
pro militantní intoleranci všech odrůd. Rauchův a Havlíkův projekt nabízí východisko 
z tohoto nebezpečného bludného kruhu, spočívající v trpělivém poznávání odlišných kultur 
i mravů.    

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Můj Pho-hádkový život 

Evidenční číslo projektu 3324/2019 

Název žadatele U.F.O. Pictures 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 16.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Můj Pho-hádkový život“ už svým názvem dává najevo, jakou 
tématikou se autoři budou zabývat. Námětem jsou příhody dívky vietnamské 
národnosti, která se narodila v Česku a je tudíž občankou České republiky. Její věk 
dovoluje autorům hledat v její duši cesty, po kterých se snaží najít samu sebe. 
Rozpory v kulturních tradicích mezi Vietnamci a Čechy jsou a bývají v těchto 
případech základem nedorozumění, nebo i nepochopení. U protagonistky 
předloženého projektu se násobí toto hledání také skutečností, že její kořeny jsou 
v Česku a zároveň kdesi ve Vietnamu, kde nikdy nebyla. A tak přebírá z českého 
prostředí nejedno klišé ve vztahu k Vietnamcům (tudíž i sama k sobě). Svatba 
s Čechem, do kterého se zamilovala, by mohla její dilemata vyřešit. Když ale zjistí, že 
si vzala člověka, který byl spolupracovníkem jejího strýce a zabýval se obchodem 
s narkotiky, její svět dostává těžkou ránu. Je ke cti tvůrcům tohoto projektu, že 
dokážou peripetii vyřešit tím nejjednodušším způsobem – láskou. Láska porazí 
všechny chmury. V tom vidím silnou a hlavně pozitivní stránku projektu. Autoři 
nespadli do oblíbené figury zdrcujících a temných tónů zmaru a beznaděje. 
Slabší stránkou projektu je v tuto chvíli jen výběr scén a událostí, kterými chtějí 
protagonistku provést. Objevují se zde všechna základní fakta a klišé, která se 
vynořují z mnoha námětů, jež se podobají tomuto téměř jako vejce vejci. Je pravda 
obtížné, vyhnout se informativním klišé, když víme jak bídná je znalost Čechů o 
kultuře a životě Vietnamců u nás. Ale protože námětů s touto tématikou se vynořilo 
v posledních letech několik, asi by bylo na čase, posunout se ve výkladu o základních 
faktech vietnamské komunity i nás, trochu dál.  
Věřím, že tvůrci předloženého projektu dokážou dostát svému slibu, a do výsledného 

díla vloží základní myšlenku: „ …že nejsou žádní ONI ani MY, ale jen lidé, kteří 

jsou strůjci svého osudu.“ 
 
    

 

 

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 není originální. Námětů, podobajících se tomuto námětu, mnohdy 
i s podobnými scénami, se vynořilo za posledních několik let vícero. To ale 
neznamená, že bychom měli tento projekt zavrhnout. Pokud je mi známo, ony 
podobné projekty zatím mnoho rozruchu v mediálním světě nezpůsobily. Myslím si, 
že většinou neuspěly proto, že dávaly příliš mnoho akcentu na vnějškovost daného 
tématu, než na vnitřní svět hrdinů Proto je dobře, že se autoři nespokojí 
s opakováním motivů, jež pomalu přecházejí do kategorie klišé, které se v tématice –
Vietnamci + Češi – objevují a že se pouštějí cestou, po které se zatím nikdo nevydal. 
Schéma děje je založeno na jednoduché zápletce a díky tomu se tvůrci mohou více 
věnovat tomu, o co jim jde – vhledu do duše protagonistky. Z tohoto pohledu je děj 
srozumitelný a důležité je, že slouží účelu, ke kterému byl vystavěn.  
Taktéž protagonistka a její hlavní souputník dějem zapadají do pojetí 
předpokládaného filmu. Jsou nejen nositeli hlavní dějové linky, ale jsou také hybateli 
peripetií. A peripetie v tomto příběhu nejsou jen jakýmsi ostrůvkem kvůli metráži bez 
ohledu na významovou rovinu, ale vždycky precizně dokreslují naznačené nově 
vytvořené vztahy. V tomto ujasněném postupu, jak se dostat k meritu věci, je velký 
vklad tvůrců při budování koncepce budoucího filmu. Za klad, který v daném tématu 
předložený projekt přináší, považuji to, že nestaví část děje na vietnamském folklóru, 
že se moudře vyhýbá hodnocením, která kultura „je lepší“. Tohle lákadlo dokážou 
tvůrci jistě odhodit už s ohledem na osobní životní zkušenosti. Autor námětu se 
narodil na Kubě a tak zná pocity člověka, který vyrůstá v jedné kultuře a později žije 
v jiné. Podle mého názoru velkým vkladem do scénáře by mohla být Do Thu Trang, 
(o níž se autor námětu zmiňuje jako o možné spolupracovnici) jejíž blog 
dokazuje nejen nesporné literární kvality, ale také schopnost navozovat témata, 
která se předloženým projektem prolínají. Ostatně, autor této analýzy trávil velkou 
část dětství a puberty v Oděse, takže pocity autora námětu i jeho hrdinky jasně 
chápe a rozumí jim.  
Podle podkladů zatím není jasné, jestli tvůrci sáhnou po nějakých stylistických 
prostředcích, odlišných od žánru, ve kterém se pohybují. Ale v hloubi duše doufám, 
že ne. Krystalický příběh dvou mladých lidí, kteří se milují a jen zásluhou silné lásky 
dokážou překonat zábrany v sobě, je natolik silný, že nějaké pičičandičky by dílu byly 
jen na škodu. 
 
Projekt naplňuje i kritéria výzvy, i její cíle.  
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autorem námětu je David Rauch, zkušený producent a také nositel tématu, které 
v projektu prezentuje.  Jeho osobní zkušenost je zárukou, že cíl projektu bude 
naplněn.  

Scenáristou a režisérem uvažovaného filmu je Rudolf Havlík. Velkou část svého 
života strávil v zahraničí, hlavně v asijských zemích. Může tak své zkušenosti 
přenést do scénáře a později i do režijní práce.  

Dramaturgem je dosti překvapivě renomovaný kameraman a režisér F.A.Brabec. Nic 
proti tomu, člověk s jeho profesionálními zkušenostmi v kinematografii bude jistě 
velice kvalitním partnerem. Ostatně jeho dramaturgická koncepce je důkazem toho, 
že se lze i v takovémto podkladu vyhnout frázím a hluchým slovům.   

 

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

Vzhledem k tomu, že s podobným tématem se pokouší prorazit i jiní tvůrci, je jasné, 
že téma „visí ve vzduchu“. V tom vidím význam pro českou kinematografii. Pro 
evropskou kinematografii by mohlo sehrát roli toliko v případě, že diváci ocení sílu 
čisté a osvobozující lásky, místo vizí násilného zániku lidstva.  

Myslím si, že láska vždycky zvítězí a proto doufám, že i v zahraničí najde budoucí 
film své diváky hlavně proto, že je to téma všeobjímající, a všemi lidmi je chápáno 
stejně.  

 
 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují žádné rozpory. Na 
základě dodaných podkladů lze žádost posoudit správně. 

Projekt je realizovatelný i s ohledem na rozpočet. Potěšilo mne a to zdůrazňuji!!!!, že 
producent počítá v rozpočtu s nebývale vysokou částkou pro dramaturga. Je to 
neobvyklé, ale chvályhodné. Kdy jindy by měl dostat dramaturg zaslouženou 
odměnu, když ne ve vývoji? Jsem rád, že producent v tomto případě nejde cestou 
mnohých kolegů, kteří pro dramaturga nevyčlení ani korunu.  

Už proto si myslím, že producent i všichni tvůrci dokážou projekt dovést k cíli. Když je 
důvěra mezi spolupracovníky, dílo se obvykle vydaří.   
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Praho, miluji tě City of love foundation Česká republika 

Evidenční číslo projektu 3325/2019 

Název žadatele Master and Juniors 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorský 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Nápad zrealizovať poviedkový film Praha, milujem ťa ako pokračovanie známej voľnej série Paríž, milujem 

ťa, alebo New York, milujem ťa, pôsobí ako samozrejmosť - Praha je svetoznáme atraktívne mesto, film by 

mohol mať medzinárodný dosah. Škoda, že sa to nestalo už dávno, keď pôvodné projekty rezonovali v 

povedomí ľudí. Medzičasom vznikli ďalšie pokračovania (Tbilisi, Berlín, Rio) a mnoho ďalších sa pripravuje 

(od Šanghaja po New Orleans), a realitou je, že tieto už zďaleka nie sú tak známe a medzinárodne 

distribuované, ako pôvodné dva. Praha však stále patrí medzi turisticky najnavštevovanejšie mestá, istý 

potenciál tu teda je. 

Zásadnou, až neprekonateľnou slabinou projektu, je dych vyrážajúci rozpočet 17,400.000 Kč na vývoj a 

80,000.000 Kč na výrobu. Len pre uvedenie do kontextu, celkový objem aktuálnej výzvy v ktorej je projekt 

predkladaný je 9,000.000 Kč, čiže prakticky toľko, koľko žiadateľ žiada od SFK. Najskôr sa zdalo, že je to 

spôsobené vysokými honorármi hollywoodskych hercov a zahraničných režisérov svetových mien. Text však 

prezrádza, že režiséri sú lokálni. A po bližšom pohľade na rozpočet vývoja sa ukázalo, že dôvodom 

vysokého rozpočtu je skreslená predstava producenta o reáliách filmového priemyslu v našom regióne. 

Podrobnejšie o rozpočte v texte. 

Napriek dobrému nápadu, aktuálnu producentskú stratégiu projektu neodporúčam finančne podporiť. 

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  

 

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

Prílohy žiadosti sú po formálnej stránke v poriadku a postačujúce, aby sa dala žiadosť správne posúdiť.  

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentný, len nerealisticky premrštený. Už prvá časť rozpočtu, ktorej výsledkom je scenár 

k audiovizuálnemu dielu (v tomto prípade 12 scenárov o predpokladanej dĺžke cca 10 strán), počíta s 

nákladom vo výške 5.000.000 Kč. V podstate je to 12 krát viac, ako čo by to malo stáť. 

V druhej časti rozpočtu, "Development", nájdeme napríklad odmenu 1.000.000 Kč pre producenta 

(podotýkam ide o franchise, koncept je už vymyslený a overený), či 360.000 Kč za preloženie cca 120 strán 

textu (12 scenárov). Pritom reálnym výsledkom fázy vývoja v celkovej hodnote 17.400.000 Kč bude scenár 

a pilot. Nechcem to porovnávať, ale to už sa bavíme o sume, za ktorú môže vzniknúť kvalitný dlhometrážny 

film. Omyl na strane producenta zrejme vznikol z toho, že každú položku, ktorá by sama o sebe na 

dlhometrážnom projekte bola akceptovateľná, násobil počtom krátkych poviedok, teda krát 12.  

Takýto rozpočet jednoducho nie je reálny v našich podmienkach, respektíve nemôže byť financovaný z 

verejných zdrojov, pretože by išlo o mimoriadne nezodpovedné a neekonomické použitie verejných financií.  

Tento rozpočet by sa priblížil realite, ak by všetky sumy boli upravené o jednu desatinnú čiarku smerom 

doľava (delene 10).  

 

– Je představa o financování realistická? 

Predstava financovania, že SFK prispeje sumou v plnej výške disponibilnej sumy pre túto výzvu a že druhú 

časť financovania vloží na účet producent zo svojich vlastných zdrojov je nerealistická.  

 

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

Výška požadovanej podpory a jej podiel na celkových nákladoch projektu je neobhájiteľný. 

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

V aktuálnom nastavení sa projekt zdá nefinancovateľný. V realistickejšom nastavení sa dá predpokladať, že 

by na projekt prispeli aj ďalšie zdroje, napríklad mesto Praha, súkromní investori výmenou za product 

placement, či zahraničný distributor/sales agent. Projekt bude náročné koprodukovať zo zdrojov 

zahraničných národných fondov, pretože je veľmi úzko spätý s propagáciou Prahy.  

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

Producentská stratégia po finančnej stránke nie je realistická. Po dramaturgickej stránke, či po stránke 

umeleckého zabezpečenia projektu, je stratégia zdá sa správna, ale zatiaľ len v štádiu konceptu.  

  

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Popísaná marketingová stratégia je zatiaľ veľmi všeobecná.  

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Harmonogram počíta s vývojom scenárov a nakrútením traileru v rozmedzí 24 mesiacov, čo je realistické. 

 

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele. 

Profil spoločnosti a jej finančné možnosti sa zdá nezodpovedajú zvolenému cieľu, aspoň nie za aktuálneho 

finančného nastavenia projektu. Žiadateľ a jeho spoločnosť nedisponujú zatiaľ relevantnou 

skúsenosťou, oceneniami ani výnimočnými úspechmi. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Praho, miluji tě City of love foundation Česká republika 

Evidenční číslo projektu 3325/2019 

Název žadatele Master and Juniors 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 18. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Navázání na koncept filmů Město, miluji tě by znamenalo originální způsob zviditelnění Prahy a České 

republiky, a především má potenciál zviditelnění českých tvůrců v mezinárodním kontextu, jelikož lze 

předpokládat zahraniční distribuci v návaznost na předchozí filmy konceptu. Žádost je však velmi obecná a 

neobsahuje téměř žádná upřesnění, ani co se týče námětů anebo (typů) tvůrců, avšak dokonce ani co se 

týče těch, kteří budou náměty a tvůrce vybírat. Treatment je postavený spíš na povšechných a stereotypních 

konstatováních a neumožňuje vytvořit si představu o tom, jaký typ námětů a tvůrců by žadatelé chtěli hledat. 

Velmi vysoké jsou rozpočet i požadovaná částka, i když v projektu je uvedeno, že se bude jednat o 

koprodukci – zatím je však upřesněný pouze jeden koproducent s 2 % plánovaných nákladů na vývoj. 

Projekt v předložené podobě nepovažuji za připravený pro kompletní vývoj, ani po tvůrčí ani po 

producentské stránce.  

 

 

 

 

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) 

 

Považovala bych za výborné, kdyby Praha byla součástí této série filmů Město, miluji tě. I když se jedná o 

divácký projekt, považuji ho za výborný způsob, jak v mezinárodním kontextu upoutat na Prahu i na české 

tvůrce, kteří by podle projektu mohli být součástí vybraných autorů. 

Popis projektu je však zatím naplněný spíše klišé a banálními konstatováními (např. „ukázat tak 

jednoznačně, že Země je místem lásky a že tahle tajemná a úžasná síla se zde bezprostředně odehrává 

všude a neustále. Je to tudíž projekt léčivý a plný naděje.“, „Jednotlivé příběhy postupně vedou k setkání s 

podstatou lásky zjevenou v Praze“, „obsaženy autentické prvky lásky na všech jejích úrovních v konkrétních 

a aktuálních žitých situacích“, „Nic moc jiného než se problému bát nebo ho vytěsnit lidé v Praze zatím 

udělat neumějí.“). Vedle těchto klišé jsou pak v treatmentu teze naznačující určité ideologické ukotvení 

(např. věta v treatmentu: „Vzhledem k tomu, že minimálně polovina z dnešních mladých Pražanů pochází 

z rozvrácených rodin, nemají klasické rodinné vzory a zakládají nejrůznější podoby partnerských a jiných 

milostných vztahů alternativních vůči klasickým heterosexuálním párům směřujícím k tradiční rodině.“ 

Znamená to, že kdyby nějaký autor předložil námět, který by pojednával příběh homosexuálního páru, kde 

však postavy pocházejí z harmonických tradičních rodin (což není vůbec neběžné), že by ho producenti 

odmítli, protože neodpovídá jejich ideologickému cítění?). Tvůrci sice deklarují „hlubší a propracovanou 

dramaturgii“, než jakou měli některé předchozí povídkové filmy Město, miluji tě, avšak tuto tezi nijak 

nekonkretizují.  

Během čtení všech podkladů jsem tedy měla velkou pochybnost především kvůli nekonkrétnosti – motivů, 

příběhů, postav, tvůrců – vlastně úplně všeho kromě rámce výchozího konceptu. Na druhé straně jsem si 

uvědomovala, že už výběr tvůrců a konkrétních námětů si vyžaduje značnou práci, která v případě takto 

rozsáhlého projektu může být zahrnuta do vývoje. Avšak definitivní rozhodnutí vyšlo, když jsem se snažila 

dohledat, kdo bude náměty (a tvůrce) vybírat – a zde je zatím pouze napsáno dramaturgická rada, v níž 

bude lichý počet dramaturgů. Pokud není známo nic (minimálně soupis lidí, kteří budou náměty a tvůrce 

vybírat by známý být měl), aby bylo možné si vytvořit alespoň rámcovou představu o pravděpodobném 

naladění toho výběrů, projekt v této podobě vlastně skoro vůbec nelze posoudit, vyjma posouzení 

výchozího konceptu (očekávala bych například, že dramaturgická explikace bude pocházet od těchto 

výběrčích a definují v ní, co hledají). 

 

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

 

Rozumím tomu, že vůbec vypsání výzvy na náměty a komunikace s potenciálními zahraničními režiséry je 

už velký objem práce, který by bylo rozumné absolvovat v rámci vývoje. Uvítala bych však přesnější 

představu o typech režisérů a skladbě (různosti) autorů v rámci projektu, kterou producenti hledají – takto 

rozvolněné je vlastně si možné představit úplně cokoliv. Žadatel uvádí, že přípravný tým „předběžný 

seznam autorů a režisérů, které hodlá oslovit nebo s nimi komunikuje, případně se již některá konkrétní 

spolupráce domlouvá“, ale tento seznam jsem v žádosti nenašla (v treatmentu je zmíněno několik jmen 

režisérů, kteří mají k Praze vztah, avšak není jasné, jestli tito byli již osloveni nebo jsou to jen hypotetické 

příklady jednoho z typů hledaných režisérů). 

Dva hlavní předkladatelé mají zkušenosti s televizní tvorbou. Nevím, jestli by P. O. Bureš také režíroval 

jednu z povídek – ze žádosti se zdá, že ano, avšak zkušenost s autorskou tvorbou má velmi skromnou.  
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Pro práci na scénářích žadatel získal předního českého scénáristu Petra Jarchovského. S projektem by 

spolupracovali přední čeští kameramani. Tito tvůrci jsou zatím jedinou konkrétností v projektu a jsou jistě 

zárukou vysoké úrovně provedení (Některých? Všech? Měl by každý režisér svůj štáb anebo tito 

kameramani by točili všechny povídky – opět nejasné.) povídek připravovaného projektu.   

 

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

 
Při uvažování o přínosu mám prozatím spíš pragmatické než tvůrčí argumenty. Koncept Město… může být 

naplněn jako komerční i jako výsostně autorský prostor. Za hlavní přínos pokládám, že by se čeští tvůrci, kteří 
by byli součástí projektu, zviditelnili u publika po celém světě, kam by se jistě projekt distribučně dostal díky 
známosti původního konceptu. Jak ukázaly některá předchozí Města, lze takto vytvořit prostor pro autorské 
krátké filmy. Avšak vzhledem k málo konkrétním podkladům je jiné uvažování nad potenciálním (tvůrčím) 
přínosem projektu vlastně nemožné. 

 

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

znaků) 

 

Z realizačního hlediska pokládám za pozitivní, že se jedná o koprodukční projekt, na kterém se má podílet 

ČR, USA, Kanada, Francie, Polsko a Slovensko, avšak v žádosti jsem nenašla konkrétní koproducenty, 

pouze slovenského s vkladem 300 tis. do vývoje, a názvem je uveden americký v jednání. I když by se 

jednalo o náročný mezinárodní projekt, je celý rozpočet nastavený velmi vysoko a rovněž žádaná částka 

je nestandardně vysoká. Harmonogram vývoje projektu je plánovaný realisticky s ohledem na náročnost 

přípravy a vývoje. Žadatelem je produkce, jejíž dosavadní zkušenosti jsou výhradně s televizní tvorbou. 

Avšak deklaruje, že přípravě projektu se věnuje již 3 roky (je tedy škoda, že žádost neobsahovala více 

konkrétností) a je subjektem mandátní smlouvy s majitelem licence za účelem licence pro verzi projektu 

Praho, miluji tě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Praho, miluji tě City of love foundation Česká republika 

Evidenční číslo projektu 3325/2019 

Název žadatele Master and Juniors 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Komplexní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žádost je zaměřená na vývoj filmu složeného z dvanácti povídek, které budou rozvíjet z různých perspektiv 

milostné příběhy odehrávající se v Praze. Film navazuje na poměrně úspěšné snímky o lásce v jednotlivých 

světových metropolích. Ty se na jednu stranu pokoušejí ukázat krásy velkých měst, na druhé straně pronikat 

do fenoménu lásky a jeho současné podoby. Záslužná je jistě snaha o připojení se k mezinárodnímu 

projektu, stejně jako plán na paralelně probíhající semináře pro mladé tvůrce. Bohužel v této podobě je 

žádost velice vágní, zcela nekonkrétní a těžko posoudit její kvality. Tvůrčí tým má v současné době licenci 

na natočení tohoto snímku a vypracovává postup, jak oslovovat české i zahraniční tvůrce (v současné době 

jsou domluvení tři), propracovává dramaturgické postupy a zamýšlí se nad tím, jaká je současná Praha a její 

mladí obyvatelé. To se i v této fázi jeví jako poněkud málo a lze jen těžko předvídat, kam bude celý projekt 

směřovat. Doporučuji si nejprve ujasnit základní dějové line, výběr tvůrců jakož i obrazovou koncepci filmu a 

žádat o podporu až v okamžiku, kdy bude celý projekt konkrétnější.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji (nehodící se vymažte) 

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) 

Jelikož se jedná o zahraniční licenci na projekt, jenž využívá stejný model (povídkový film, složený 

z krátkých milostných příběhů v různých metropolích), nelze mluvit o originalitě. Projekt nepředstavuje 

spojovací linku jednotlivých povídek, koncepci stylistických prostředků, ani vizuální pojetí. Proto v této fázi 

nelze posoudit jeho umělecká kvalita.  

 

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

Tvůrčí tým obsahuje velice zkušené tvůrce. Z žádosti však není zřejmé, jak budou do projektu zapojeni, jak 

moc budou zasahovat do jednotlivých povídek apod. Rovněž nejsou známí režiséři – chápu, že součástí 

vývoje je i jejich oslovování, přesto by už v této fázi měla být propracovanější představa o celku i o tom, 

jaké osobnosti zapadají do koncepce.  

 

 

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

Předkládaný snímek je sice pevně propojen s lokálním prostředím, ale je součástí mezinárodního projektu –

lze tedy očekávat jeho mezinárodní přesah. Je určen spíše širšímu publiku, než umělecké a festivalové 

scéně. Na jeho výsledné kvalitě a režisérech, kteří se do projektu zapojí, pak záleží, zda se zařadí po bok 

slavnějším snímkům z Paříže a New Yorku, nebo zůstane zcela přehlédnut.  
 
 
 
 

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

znaků) 

Produkční společnost se zaměřuje na spolupráci zkušených a začínajících tvůrců. Tomuto zacílení 

odpovídá i předkládaný projekt, jehož součástí jsou i edukační semináře. Pro tuto společnost je to první 

takto rozsáhlý projekt. Prezentace dosavadní činnosti je poněkud nedostatečná.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Situace kněze 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Screenplay By 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 9.12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žádost o podporu psychologického dramatu o krizi víry a hodnot ve společnosti podle námětu a v režii Ivo 

Trajkova.  Autorem  scénáře je  Marek Grajciar, dramaturgem Edgar Dutka. Žadatelem je producentská 

společnost Screenplay By (Raluca, Miss Hanoi).  

 

Snímek je zamýšlen jako koprodukce se Slovenskem, Makedoníí a Polskem, koproducenti již vyjádřili svůj 

zájem, štáb je rovněž potvrzen nebo již v jednání. Cílem vývoje je především práce na scénáři a výroba 

teaseru a dále prezentace snímku potenciálním festivalům a nákupčím.  

Producentská strategie vývoje je propracovaná, kroky jsou dobře zdůvodněné, harmonogram umožňuje 

realizaci projektu podle plánu. Rozpočet je jasný, transparentní a odpovídá potřebám projektu. Financování 

je koncipováno jako vícezdrojové, částka požadovaná od SFKMG je přiměřená. 

 

Snímek, byť není zamýšlen pro široké publikum, má potenciál uspět i v zahraničí, především na festivalech, 

ale i v artové distribuci. Žadatel bohužel v této oblasti zatím příliš konkrétní plány nemá.  

 

 

Marek Grajciar 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost poskytuje většinu informací potřebných k analýze projektu, zahraniční marketingová strategie by 

víceméně chybí.  Oceňuji jak podrobný komentář k rozpočtu, tak harmonogram vývoje. Přílohy jsou 

úplné, srozumitelné, informace o harmonogramu vývoje ve formuláři (ukončení vývoje 2022) nesouhlasí 

s harmonogramem ve strategii (ukončení vývoje 2024), při hodnocení jsem vycházela z harmonogramu 

ve strategii.  

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

Rozpočet je jasný a transparentní, odpovídá potřebám projektu a strategii vývoje. Částky jsou přiměřené a 

adekvátně vynaložené, díky přiloženému komentáři je jasné, jak k nim žadatel došel. Nejvyšší náklady  

jsou vynaloženy  na práci na scénáři (celkem 670 tis.) a výrobu teaseru (ca 660 tis). Oceňuji adekvátní 

výši honoráře pro dramaturga i scenáristu.  

 

Celkový rozpočet na vývoje je 2 650 tis. Kč. Finanční plán je koncipován vícezdrojově. Téměř 50 % nákladů 

žadatel plánuje získat od SFKMG(1 300 tis.), což považuji vzhledem k výši rozpočtu i typu projektu za 

přiměřenou částku. Zbytek plánuje financovat z programu MEDIA (28 %), dále menším koprodukčním 

vkladem (8 % postprodukce) a vlastní investicí ve výši z 15 % celkového rozpočtu. Představa o 

financování je realistická, plnění z těchto zdrojů je pravděpodobné. U MEDIA pouze za předpokladu že 

bude dopracována marketingová a distribuční strategie. 

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

 

Producentská strategie vývoje je propracovaná a odpovídá potřebám projektu. Pozitivně hodnotím, že 

součástí strategie je i detailní harmonogram vývoje.  Projekt se nachází v počáteční fázi vývoje po 

stránce scénáře, ale část producentské práce je již hotova – zájem o koprodukci potvrdily společnosti z 

Makedonie, Polska a Slovenska, žadatel má potvrzený nebo v jednání i konkrétní jména štábu, který 

skládá se z renomovaných tvůrců (Štrbová, Godar, Sikora). 

. Hlavním cílem vývoje je práce na scénáři včetně promyšlené účasti na scenáristických workshopech 

(Sources2), producentském EAVE a dále natočení teaseru a zkušebních záběrů, prezentace na projektu 

na trzích za účelem získání sales. 

Marketingová strategie je propracovaná pouze na národní úrovni, na mezinárodní úrovni je pouze 

načrtnutá. Základní úvaha  jak a čím  bude film rezonovat u publika v té které koprodukční zemi je 

správná, ale chybí další kroky -  na jaké sales bude žadatel cílit, proč a jak, jak bude řešit distribuci 

v jiných než koprodukčních zemích, jak TV a VoD.  

Výběr festivalů působí rovněž spíše nahodile a dle mého názoru téměř podceňuje potenciál filmu.  

Film by přitom při dodržení autorského záměru a renomé režiséra mohl dobře rezonovat na mezinárodní 

úrovni – a přitom je zároveň důležité vymezit jeho pozici vůči podobným snímkům (Ida, Studená válka 

apod.). Bohužel bych ohledně zahraniční marketingové strategie mohla prakticky zkopírovat své výhrady 
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uvedené v hodnocení předchozího projektu žadatele (Nejšťastnější generace). Mohu jen zopakovat, že 

vzhledem k tomu, že velkou část nákladů tvoří výroba teaseru, která je rovněž jedním ze stěžejních cílů 

vývoje, je otázkou, zda se tyto náklady adekvátně zúročí. 

Vývoj začal v březnu 2019 a je plánován do října 2022 (podle formuláře žádosti), podrobný harmonogram je 

plánován až do r. 2024. Harmonogram v producentské strategii je konkrétní a v souladu se strategií 

vývoje, je zvládnutelný a umožňuje splnit stanovené cíle.  

 

Projekt doporučuji k podpoře na základě kvality námětu a tvůrčího týmu. Producentská strategie dává 

naději, že vývoj a výroba filmu  budou realizovány v odpovídající kvalitě a podle původního autorského 

záměru. Nicméně doporučuji radě, aby se při osobním slyšení zaměřila na další využití filmu. 

 

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

 

Žadatelem je producentská společnost Zdeňka Viktory Screenplay By, která zatím realizovala dva 

celovečerní filmy (Raluca, Miss Hanoi), ve vývoji má kromě tohoto titulu další dva celovečerní filmy a TV 

minisérii Miss Hanoi. 

.Ivo Trajkov je renomovaný scenárista  a režisér, jeho filmy získaly několik festivalových ocenění, včetně 

nominace na Oskara za nejlepší zahraniční film. 

Projekt odpovídá možnostem žadatele, otázkou jsou pouze zkušenosti se zahraničním uplatněním snímku.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Situace kněze 

Evidenční číslo projektu 3326/2019 

Název žadatele SCREENPLAY BY 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 10.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Snímek rozvíjí námět morálního dilematu kněze, ve vyhrocené době po Palachově, respektive Zajícově 

protestní sebevraždě upálením. Za místním Knězem přicházejí s prosbou o pomoc rodiče dívky, která chce 

následovat Palachův čin a stát se další obětí v řadě. Ve stejný okamžik, kdy se má stát morální oporou 

rodičů, se však shodou okolností objevuje postava z jeho minulosti, Mladík. Spolu s ním se vynořují již 

překonaná traumata z rozpoznání vlastní identity a své (homo)sexuální orientace. Námět přesahuje 

individuální psychologické drama obecnějšími otázkami o krizi víry a hodnot ve společnosti. Cenné je i jeho 

dobové zasazení, které s tímto přesahem pochopitelně úzce souvisí – vykresluje přesně to období, kdy se 

veškerá víra (nikoli jen křesťanská) hroutí. Předkládaný projekt tak rozvíjí několik rovin, které se mají spojit 

díky hlavní postavě. Dramatický příběh kulminuje jak v linii příběhu politického a společenského vývoje 

Československa, příběhu křesťanské církve a jejích hodnot ve střetu s morálními povinnostmi člověka, tak 

v linii příběhu osobního, intimního. V této fázi se mi však zdá, že takto mnohovrstevnatý příběh není ještě 

pevně zcelen a důkladně promyšlen. Jednotlivé postavy jsou zatím poněkud stereotypní a černobílé 

(ukázková je postava Mladíka, který představuje pokušení, aniž by jeho postava měla rozvinutější 

psychologii). U spirituálního filmu je však zcela nezbytné, aby nebyla „mlčenlivost“ destruována jednoduše 

provokativními motivy.  

Stejně tak se zdá, že představy autorského týmu nejsou ještě jednotné. Stálo by za úvahu, zda je adekvátní 

formální zpracování snímku – v této podobě se jedná o pomalý, „mlčenlivý“ film, což je sice k danému 

tématu adekvátní, ale zdá se funkční pouze v některých částech filmu – jindy jde spíše proti dramatickým 

konfliktům a obraz by se mohl otočit spíše do parodické polohy. Místy takto navržená forma vypadá působí 

spíše jako další stereotyp – a to návratu k dobové estetice a filmům evropských novovlnných tvůrců. Přílišná 

předvídatelnost na rovině formy i příběhu by zasloužila poněkud oslabit.  

Projekt se mi zdá jako doporučeníhodný, avšak po sjednocení autorského týmu, prohloubení postav i 

základních motivů a promyšlení celkové koncepce i některých příběhových linií.  

 

 

 

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) 

Tento snímek bezpochyby vychází z několika závažných a politických, společenských i lidských otázek a je 

zasazen do dramatického období Československé republiky. Jedná se o komorní psychologické drama, 

avšak historický rozměr mu dodává na závažnosti. Zdá se však, že je rozkročen přes mnoho témat a linií. 

Postavy jsou stereotypní, přičemž vedlejší figury jsou zejména funkčního charakteru a „slouží“ hlavní 

postavě. Děj i hlavní motivace postav jsou proto poměrně předvídatelné. Obdobným problémem trpí i 

forma, která se zdá být poplatná estetice 60. let i jejím současným oživováním. Je otázkou, zda tedy může 

naplnit očekávání originálního, esteticky působivého uměleckého filmu. 

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

Autorský tým se mi jeví jako poněkud nevyrovnaný, přičemž jednotlivé explikace se nezdají sjednocené. Je 

to možná dané i základní hypotézou producenta, který chce v dramaturgovi najít „oponenta“ scénáristy. 

V této fázi je známé zejména trio scénografie, dramaturgie a režie – ostatní tvůrci jsou zatím jen 

naznačeni, spolupráce není jasná. V případě plánované stylizace by bylo vhodné znát již kameramana 

snímku, byť chápu, že pro žádost to není podmínkou.  

 

 

 

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

Historické téma je pro českou kinematografii citlivé a vykreslení krize společnosti po Palachově a Zajícově smrti 
je velice nosné. Psychologická rovina zase může snímku dodávat zahraniční přesah. Tvůrci prezentují snímek 
jako plně autorský, určený spíše pro úzké festivalové publikum - přesně takovým by mohl být. Avšak až po 
upevnění celého rámce a promyšlení některých klíčových linií, aby se neocitl spíše na rovině nechtěné 
parodie. Zejména u „mlčenlivého“, spirituálního filmu je toto nutné. 

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

znaků) 

Společnost Screenplay je relativně mladou společností, jejímž cílem je produkce divácky úspěšných 

mainstreamových snímků, které zajistí dostatečný finanční kapitál na autorské projekty s festivalovými 

ambicemi. Zatím se však spíše zaměřila na produkci prvního typu, většina dokončených projektů je pak 

přímo od zakladatele společnosti. Dalším deklarovaným cílem je pak podpora autorských projektů 

scénáristů, což opět souzní se skutečností, že zakladatel je z tohoto oboru. Žádost je srozumitelná a 

požadavky přiměřené, lze důvěřovat tomu, že projekt bude dokončen. Jeho kvalita se mi však jeví velmi 

sporná.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Šaty od Podolské 

Evidenční číslo projektu 3327/2019 

Název žadatele CINEART TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 28.11.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Předložená žádost o podporu vývoje hraného celovečerního filmu (o plánované stopáži 100 
min.) je kompletní, nechybí žádná příloha. 
 
Přípravné práce již byly zahájeny (2.1.2019) a měly skončit k 25.10.2019. Vlastní realizace 
má pak vyvrcholit 15.8.2021 (v souladu s daty uvedenými v Žádosti a v Realizačním 
harmonogramu). 
 
Rozpočet vývoje činí 1 040 615 Kč (detaily viz níže), požadovaná podpora Fondu je ve výši 
500 000 Kč. 
 
Aproximativ celkových nákladů představuje 36 000 000 Kč 
 
Jde o autorský – tedy i režijní – debut Karla Greifa v oblasti hraného filmu. 
 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Jak již výše uvedeno, žádost je úplná a přehledná. Detailnější komentáře a připomínky jsou  
součástí příslušných kapitol Expertní analýzy,  

 
Dle dramaturgyně filmu Kristýny Čepkové byl scénář již v říjnu 2019 ve značně pokročilé fázi  
zpracování, z přiložené verze však není jasné, zda jde o stejné znění. Ze scénáře však 
vyplývá zřejmě finální stav autorských prací včetně rešerší a svou aktuální podobou 
umožňuje jasnou představu o producentských krocích a usnadňuje konkrétní pohled na 
rozpočet (vývoje). 
 

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

 
Rozpočtovým položkám nevévodí agregovaná pol. 1 Vývoj – scénář (literární příprava), ale 
spíše náklady na testy (pol. 02-11. 02-12, 02-13) či casting (pol. 02-15). Souhrn těchto a 
dalších částek kap. 2 (Development  - kompletní vývoj projektu) vytváří jistý potenciál pro 
úspory. 
 
Finanční plán – snad zatím – nesvědčí o příliš velké diverzitě zdrojů. Kromě deklarovaných 
vkladů žadatele (pol. 7) je financování vývoje založeno na podoře Fondu (48,05 % podílu 
plnění na nákladech vývoje projektu). 
 

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

 
Podle materiálů, které žádost obsahuje, má být hlavní diváckou skupinou žena 18+   
(základní, střední i vyšší vzdělání, se zájmem o současnou módu), sekundární cílová  
skupina má být celá populace 15+.  

 
V synopsi dokonce Greif píše: „film by určitě měli mít možnost vidět středoškolští studenti či  
žáci posledních ročníků druhého stupně ZŠ, kteří se ve školní výuce dějepisu již dostali do  
poloviny 20. století. Historické mezníky odvyprávěné prostřednictvím příběhů, radostí i  
starostí konkrétních lidí se jim budou mnohem lépe vstřebávat“. 

 
Producent předpokládá širokou kinodistribuci, zajištěnou již dnes (LOI CinemArt a.s. 
přiložen) v multikinech a v městech i dalších místech s vyšší přítomností cílové skupiny. 

 
Alternativní distribuce (mimo běžná kina) má být soustředěna na výstavní prostory, knihovny, 
kulturní a další podobná centra. Dále spoléhá žadatel na klasickou home-video distribuci 
(DVD, Blu-ray, MP4). 

 
Marketingová kampaň se chystá víceméně klasická, samozřejmě s rozsáhlým využitím 
nových médií (videobannery, Youtube apod). Nezapomíná se ani na rozhlas a 
předpokládaného koproducenta filmu (Česká televize, od níž však nelze v materiálech nalézt 
potvrzený příslib či potvrzený kontakt). 
 
Co se týče PR a marketingových aktivit, věřil bych zejména samotnému autorovi. Karel Greif 
se v obou těchto disciplínách orientuje velmi dobře. 
 

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

 
Cineart TV Prague spol. s r.o. patří k nejrenomovanějším producentským firmám v České  
republice, byla založena dokonce ještě za Československa v roce 1991 a může se vykázat  
oslnivou filmografií v oblastech hrané celovečerní i dokumentární tvorby. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šaty od Podolské 

Evidenční číslo projektu 3327/2019 

Název žadatele CINEART TV Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  
 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr.Jiří Dufek 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1) Stárnoucí československá přední kostýmní návrhářka a podnikatelka Hana Podolská, zvaná česká 

Coco Chanel, se v temném roce 1940 setkává se svojí první láskou kamnářem Aloisem a jejich 

vztah (Hana je vdova) znovu ožívá. Mraky se však stahujhí i nad jejím pověstným salonem, syn 

Viktor si zadává s Němci, její zaměstnankyně-Židovka je odvlečena Gestapem, sama Hana stráví 

krátký čas ve vězení – a nakonec je pro spolupráci s odbojem zatčen i její milý Alois.Po válce se 

sice všichni šťastně shledají, ale další totalitní moc Hanu připraví o salon, její milý i syn sknčí ve 

vězení a Alois je tam dokonce zastřelen takzvaně na útěku, když už má prakticky zaručeno 

protekční propuštění přes Martu Gottwaldovou.. 

2) Žánr je adekvátně vnímán jako dobová romance. Osudy hlavní postavy jsou nepochybně zajímavé, 

jímavé , dramatické a umožňují přes řadu již existujících uměleckých děl další originální pohled na 

osud výrazné ženské hrdinky v soukolí dvou totalit.Z projektu je cítit silnou osobní motivaci autora i 

jisté seznámení s rámcovým historickým materiálem, stejně jako vlohu pro vycítění dramatických 

situací. 

3) Bohužel úroveň scenáristické práce hodnotím zatím jako poměrně začátečnickou, s mnohými 

nedostatky z toho vyplývajícími. Soumračná doba (první podstatná část příběhu se odehrává 

v r.1940, kdy bylo, mimochodem Haně Podolské již 60 let) se do příběhu promítá jen velmi 

povšechně (od jara do začátku léta přece padla řada západních zemí včetně Francie, která byla pro 

Hanu tak důležitá a se spoustou kontaktů, v létě začala bitva o Anglii, Hana přichází o bohaté 

židovské uzákazníky – ale také o největší konkurenci židovských módních firem atd.).Jakoby se 

spád událostí nikoho netýkal, jen Gestapo povšechně zatýká, v odboji se ukrývají a vytahují 

vysílačky, špiclové donášejí a Židům hrozí transport… - i když ten první odjel až na podzim r.1941. 

Za podstatnější však pokládám, že řada obrazů nese pouze jen jednu, maximálně dvě jednoduše 

čitelné informace, velkých konfrontačních scén, hodných zapamatování, je pomálu a většina postav 

se chová podle jednoduchého schématu definovatelných, navíc povědomých a okoukaných 

historických roliček Myslím, že v moderní např. britské, německé, ale i české kinematografii existují 

díla  standardně vytvářející v různých žánrech komplexnější, vrstevnatější i psychologicky hlubší 

reflexi zmiňovaných historických epoch.. 

4) Případná podpora by měla být podle mého názoru orientována na výrazný dramaturgický tlak 

směrem ke zkvalitnění scénáře, případně přibrání zkušenějšího scenáristy. 
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Udělení podpory Podporu zatím nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Základní teze jsem již uvedl v obecném hodnocení. Má-li být projekt opravdu do jisté míry reálným obrazem 

osudů Hany Podolské (závěrečné titlky to naznačují), měl by brát v potaz, že hlavní hrdinka je na začáku 

(1940) jednak obrovskou celebritou- ale také významnou podnikatelkou. Její impérium je větší, než jedna 

dílna.K jejím zákazníkům patří dámy  rodin Baťů a jiných průmyslových a bankovních magnátů, manželky 

ministrů, filmové hvězdy a divadelní umělkyně, o pánech nemluvě. Rozsáhlé jsou její zahraniční konexe. 

Předpokládám, že byla ženou s širokým rozhledem a zájmem o okolní dění. Zřejmě ji pojilo přátelství 

s Hanou Benešovou. Nermohla nevidět, jak jí mizí židovští klienti a jak odumírá její hlavní konkurence 

(židovské salony Rosenbaum či Roubíčková). A bylo jí už velmi zralých 60 let, když jakožto vdova potká 

svoji dávnou lásku – kamnáře Aloise (všiml jsem si ovšem, že ji tvůrci chtějí omladit, uvažují o Tereze 

Kostkové, které je, tuším, 43). Rámcově jsou tyto skutečnosti ve scénáři samozřejmě naznačeny a 

ilustrovány, vidíme náročnost vůči zaměstnancům, její kontakty mezi filmaři a fotografy apod., ale dáma 

výrazného, originálního charakteru před námi nevyroste, protože se autor rychle soustředí na její milostné 

vzplanutí. Rámcování paralelou s Dvořákovou „Rusalkou“ pokládám pro žánr romance za vhodné, cit obou 

milenců roste uvěřitelně a působivě, ale svět kolem nich začíná připomínat šablonovité kulisy. Doba je 

obecně „protektorátní“. S historickými chybami – v roce 1940 se nemohl točit Kristián, když měl premiéru 

v září 1939. Adina Mandlová nebyla zhačínající, ale již dávno známá herečka. Transporty Židů, pokud  vím, 

začaly až v r.1941.. A přitom rok 1940 je pro scenáristickou inspiraci tak vhodný. V Protektorátu je to jakési 

bezčasí. Němci vítězí, zabrali západní Evropu včetně Paříže, v létě začíná bitva o Anglii, ale ještě se může 

hrát swing.. Smyčka se stahuje. Od září 1939 vysílá česky Londýn, kde jsou Benešovi, naopak s pádem 

Paříže se odmlčí české vysílání z Francie.. Ale tenhle utahující se šroub doby Hana téměř nevnímá a autor 

jej předvádí  na několika téměř povšechných klišé. Alois je jakýsi odbojář, což znamená že schovává a zase 

vytahuje vysílačku. Nadaná Židovka musí do transportu. Syn Viktor, redukovaný na pudového, 

poživačného, egoistického omezence, se kamarádí s Němcem, z něhož se vyklube gestapácké kápo, které 

sice pro Hanu sežene kožešiny, aby pak v jakési podivné intrice skrze podřízeného Krumla z této šmeliny 

podezírali mladou Židovku. Asi aby Hana cosi podepsala. Asi aby byl odhalen Alois.. Klišé se hromadí. 

Poslíček donáší za každého režimu, gestapák Kruml slouží po válce i u STB, zrádný odbojář se mění 

v samozvaného porevolučního kata – a Viktor zústává egoistickým omezencem.. Je toho hodně. Dochází i 

k výstředním řešením. Všichni věznění se po válce šťastně vrací z lágrů. Alois jako politický vězeň šel 

mladé Židovce, kterou před tím neznal, náhodou v Terezíně na svatbě za svědka. V jistě dobře střeženém 

hotelu Paříž – je tam přece přítomna i choť prezinta Hana Benešová – už po povstání (Beneš se vrátil 16.5.) 

zlý odbojář beztrestně zastřelí módního fotografa a s ítězným pokřikem odchází.. Největší dluh vidím nejen 

v nevyužití konkrétních dobových měnících se vlivů, ale i ve vypracování charakterů hlavních postav. Vedle 

Hany Podolské pokládám za nejzanedbanější potenciál postavy syna Viktora, pro kterého má jeho matka 

pouze pár výchovných frází.. Minimálně po „Zahradnictví“ a „Bohémě“ ( které rozvíjejí podobná témata) 

s jejich silnějšími i slabými stránkami by se snad mohly další obdobné projekty trochu poučit. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Myslím si, že by tým měl věnovat větší pozornost další práci na scénáři, možná i ve spolupráci se zkušenějším a 
moderněji uvažujícím scenáristou. 

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

   V případě zvládnuté scenáristické přípravy by projekt mohl přinést nejen dramatickou romanci, 

odehrávající se v těžkých dobách, ale i portrét významné osobnosti českého designového umění a 

podnikání včetně atraktivní vizuality módních salónů z dob, kdy česká „Coco Chanel“ konkurovala 

pařížským vzorům. 

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

znaků) 

Vzhledem k zaštiťující firmě pokládám zabezpečení projektu za přiměřené. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šaty od Podolské 

Evidenční číslo projektu 3327/2019 

Název žadatele Cinemart TV Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 18.12.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu 
Plánovaný film, na jehož vývoj je určena případná podpora, má být dobovým dramatem 
s výraznými kostýmními prvky zasazeným do Prahy v letech 1940-50. Děj je inspirován 
osudem haute couture krejčové a majitelky módního salonu Hany Podolské. Příběh se 
pokouší zachytit Hanu Podolskou jako symbol dobového módního stylu a současně ztvárnit i 
peripetie jejího rodinného, milostného a veřejně-politického života. 
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Silnou stránkou projektu je jeho námět a jedna ze žánrových poloh, která je zaměřena na 
salón a módní atmosféru konce první republiky. Vstupuje tak do koridoru vytvořeného 
britskou audiovizuální tvorbou „national heritage cinema“ s televizními díly jako je Mr. 
Selfridge nebo Downton Abbey. S tím se plánované dílo vystavuje i stejnému riziku kritiky za 
případnou sladkobolnou nostalgii a smrštění mnohovrstevnaté minulosti do generační 
esetetiky a stylu. Podrobně jsou promyšleny kroky pro fázi vývoje a do konkrétních detailů je 
také naplánován marketing a PR kampaň.  
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Největší rozpaky vzbuzuje osoba režiséra, který nemá žádné zkušenosti s filmovou tvorbou na 
úrovni celovečerních filmů, zejména s tak (i finančně) náročným žánrem, jako je dobový film. 
Ani osoba na pozici dramaturga nemá za sebou prakticky žádnou filmovou tvorbu. Lze také 
pochybovat, že film splňuje definici náročného kulturního díla. Jako kostýmní drama v sobě 
apriori obsahuje líbivost a už námět má v sobě zabudovanou povahu atraktivní podívané pro 
diváky. Naplánované obsazení z řad „hereckých hvězd“ to jen umocňuje.  
 

4. Konečné hodnocení 
Vývoj plánovaného filmu by neměl být podpořen z veřejných rozpočtů prostřednictvím SFK.  
.  

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 

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

V rámci projektu má být proveden vývoj filmu Šaty od Podolské, jeho scénáristou a režisérem 
má být Karel Greif. Film je definován jako „náročné kulturní dílo“, ale z tohoto vymezení 
pravděpodobně vybočí a plánovaným stylem bude apelovat na smyslový komfort diváků a 
potřebu nostalgie. Na jednu stranu je přínosné, že námět a scénář nesledují jen povrchové 
pozlátko doby v podobě stylu, ale současně zaměřením na politické události dvou totalitních 
režimů i na rodinné a milostné turbulence hlavní postavy vzniká děj přetížený událostmi, 
postavami z různých „světů“ a nejasným souvislostmi. To je dále umocněno metaforickou 
rolí asynchronní hudební stopy, kdy má děj korespondovat s libretem Rusalky. Dalším 
zatěžujícím prvkem, je kruhová kompozice, kdy se teprve v závěru objasní detaily úvodní 
mizanscény. To by samo o sobě bylo dobrým vyprávěcím postupem, pokud by nebyl součástí 
změti další ozvláštňujících postupů a dějových linií.  
 

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

Složení týmu je velice nevyvážené. Pro režiséra a scénáristu filmu Karla Greifa má jít o 
prvotinu v oblasti celovečerní hrané tvorby (ačkoli jinak má dlouholeté zkušenosti jako 
herec a manager reklamního průmyslu), stejně nezkušená je i dramaturgyně Kristýna 
Čepková, která se zaměřuje převážně na činohru. Naopak Vladimír Smutný je předním 
českým kameramanem, kterému obrazový um vynesl řadu českých Lvů a momentálně 
postup do užšího výběru v nominacích na Oscary. Z formulací v projektu však není zřejmé, 
že Vladimír Smutný se rolí kameramana v tomto projektu souhlasí a že je s ní vůbec 
obeznámen.  

 

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

Projekt by mohl být přínosem spíše pro českou kinematografii, minimálně pokud jde o 
téma a dramaticky dosud nezpracované osudy Hany Podolské. Nakolik by byl uměleckým 
přínosem, je otázka. Zobrazení dějinných událostí ve filmu je velmi prospěšné z hlediska 
kolektivní paměti a udržování propojenosti současníků s minulostí. Současně však dobové 
snímky nelze automaticky chápat jako učebnici dějepisu a (bez poučeného pedagogického 
zarámování) doporučovat dětem ve školách (jak projekt činí). Význam pro českou 
společnost komplikuje i černobílý přístup k některým politickým momentům, např. 
obsazení Podolské salónu milicemi nebo postava Marty Gottwaldové.  

 

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

Žádost má všechny náležitosti, je srozumitelná a podrobná. Přiložena je i celá první verze 
scénáře. Treatment je příliš doslovným převyprávěním scénáře se všemi obraty v ději, což 
jej činí dosti nepřehledným. Objem žádaných prostředků od SFK odpovídá polovině 
nákladů na vývoj (druhou část chce financovat žadatel sám). Žadatelem je firma Cineart TV 
Prague Viktora Schwarcze, což je subjekt s takřka třicetiletou tradicí a mnoha dokončenými 
celovečerními filmy arthousovými i mainstreamovými. Kredit samotného žadatele tedy 
důvěru vzbuzuje. Produkčně je žadatel projekt velmi pravděpodobně zrealizovat. Není však 
jisté, jaká by byla při absenci zkušeností hlavních tvůrců s celovečerní hranou tvorbou 
kvalita takové realizace. 

 

 



ŠATY OD PODOLSKÉ  
vyjádření k expertním analýzám 

	 Úvodem bych chtěl poděkovat za všechny expertní analýzy, které jsem obdržel. 
Pro další vývoj díla je považuji za velmi přínosné.


	 Rád bych uvedl na pravou míru, že i když jsou “Šaty od Podolské” předkládány ve 
formě scénáře, jedná se prakticky o námět. Ze zkušenosti, kdy námět nemá oporu            
v autorském zákoně, jsem se rozhodl předložit příběh s postavami, které mají již konkretní 
tvar a jsou zasazeny do jednotlivých situací. Verzi předloženého scénáře pak číslujme jako 
verzi 0. 


	 Hlavním cílem filmu však není podrobné mapování života Hany Podolské či její 
životopis. Přestože jsem zpovídal příbuzné a čerpal z dobových materiálů,  hledal jsem 
především příběh na jehož půdorysu bych představil dobu, ve které Hana Podolská žila, 
komplikovanost fungování tvorby a výroby za každého režimu a následně se koncentroval 
na nejdramatičtější dekádu jejího osudu se znárodněním salónu a emigrací vnučky. 


	 Příběh jistě ještě trpí autorskou prvotinou a ve snaze o fungování scénáře, kdy 
puška na zdi musí nutně vystřelit, jsem se nevyhnul jistým klišé, ale při práci se zkušeným 
dramaturgem a scénáristou (může být i v jedné osobě), kterého/ré chceme přizvat, bude 
jistě možné během vývoje poměrně snadno odstranit vytýkané nedostatky. 


	 Vzhledem k tomu, že máme před sebou námět, který vyžaduje podrobné studium 
dobových materiálů, lektorskou účast Uměleckoprůmyslového musea a státních institucí, 
kde jsou uloženy historické materiály o Haně Podolské, domnívám se, že podpora 
Státního fondu kinematografie je vhodnou investicí pro připravovaný projekt.


MgA. Karel Greif


V Praze dne 23.12.2019
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Grunt 

Evidenční číslo projektu 3330/2019 

Název žadatele 8 Heads Productions 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Hlavní silné stránky 

- třístranná koprodukce již ve fázi vývoje (ovšem bez finančním vstupů a přiložených LOI) 

- téma 90.let je stále více atraktivní 

- velkorysý harmonogram 

 

Hlavní slabé stránky 

- vyšší rozpočet na vývoj 

- smyšlený příběh ve skutečných reáliích 

- závislost rozpočtu na financování ze fondu MEDIA (rozhodnutí v dubnu 2020) 

 

Debutující režisér si pro své první dílo vybral téma 90.let, které je stále pro českého diváka (a potažmo i 

diváka východního bloku) stále aktuální. Jako složitý úkol vidím skloubit historické reálie (přinejmenším dvě 

reálné prezidentské amnestie, které film rámují) s fiktivním příběhem. Projekt je třístrannou koprodukcí, 

obsahově i profesně s projektem souzní (bohužel LOI chybí). Rozpočet je mírně vyšší než je obvyklé, při 

mezinárodní koprodukci však obhajitelný. Finanční plán počítá se zatím nerozhodnutou dotací z projektu 

MEDIA. Vzhledem k vysoké výši podílu na rozpočtu je nutné ověřit u producentky situaci, jak bude naloženo 

s prostředky z dotace Fondu v případě negativního výsledku u MEDIA. Harmonogram je pro realizaci 

projektu dostatečný. Distribuční a marketingová strategie odpovídá projektu.  

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je jasná, precizně vypracovaná. Zmiňované koprodukce však nejsou potvrzeny žádným 

dokumentem, doporučuji doplnit při ústním slyšení.  

 

K žádosti jsou přiloženy odkazy na předchozí práci režiséra. Producentka předpokládá účast na 

scénáristických workshopech.  

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

Rozpočet na vývoj je vyšší než je obvyklé. Výše rozpočtu je ovlivněna především tím, že jde o 

třístrannou mezinárodní koprodukci. Proti jednotlivým položkám nelze nic namítat. Nižší je honorář 

režiséra, jedná se o debutujícího režiséra, honorář tedy vychází spíše z této skutečnosti.  

 

Finanční plán počítá s podporou fondu MEDIA (téměř 50% rozpočtu), koprodukčním a vlastním 

vkladem. Otázkou je, jak producentka naloží s dotací Fondu, pokud projekt podporu z fondu MEDIA 

nezíská. 

 

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

Vývoj počítá s dokončením scénáře, vytvořením ukázky, castingem i výběrem lokací. Všechny činnosti 

směřují k vytvoření materiálů pro získání zafinancování projektu (např. položka lokace neodpovídá 

výběru lokací pro celý film, spíše jen pro tvorbu ukázky). Zároveň chápu, že producentka nechce příliš 

navyšovat náklady vývoje a tyto položky spíše financovat až z projektu schválenému pro realizaci.  

 

Producentka předpokládá účast na některém ze scénáristických workshopů, což u debutujícího autora 

považuji za správnou cestu.  

 

Distribuční i marketingovou strategii považuji v této fázi za reálnou a dostatečnou. 

 

Harmonogram je pro dosažení cílů vývoje dostatečný.  

 

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

Producentka i autoři mají dostatek zkušeností pro úspěšnou realizaci vytyčených cílů vývoje projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Grunt 

Evidenční číslo projektu 3330/2019 

Název žadatele 8Heads Productions 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Michal Grunt je motocyklový závodník, který měl v 80.tých létech vyhrávat. Jeho rival Aleš Klein má ale 

protekci a vítězem se stává on. Grunt má pocit křivdy, který se nezmění ani po pádu komunizmu: jeho 

rival je totiž úspěšnější i teď. Grunt se mu chce vyrovnat a dá se také na cestu zločinu, umožněného 

poměry divokých devadesátých let. Ambiciózní projekt je rámcován současností: obě linie se propojují 

nejen mechanicky, ale také v hlubším smyslu, a příběh poukazuje na podobnost kauz minulosti s těmi 

současnými. Nejedná se přitom o rekonstrukci nebo společensky-politické drama, ale o fiktivní žánrový 

snímek s prvky filmu-noir a thrilleru. Díky tomu má projekt potenciál oslovit a přitáhnout širší diváckou 

obec včetně mladšího publika. Projekt by měl být autorským debutem mladého režiséra Adama 

Hobzika. Žadatelem je společnost 8Heads Production producentky Julietty Sichel. Projekt vzniká jako 

česko-slovensko-ukrajinská koprodukce, přičemž slovenský i ukrajinský partner jsou už potvrzeni (SR: 

Furia Film, UA: Tato Film). Distribuční a marketingová strategie je soustředěna na vytvoření materiálu 

a vizuální identity filmu s cílem oslovit potenciální partnery důležité jak pro domácí distribuci, tak pro 

světový prodej. Součástí vývoje je i výroba pilotu s podrobně vyčíslenými náklady, na jehož natočení 

poskytne techniku český postprodukční partner. Harmonogram realisticky počítá s vývojem až do 

listopadu 2022. Požadovaný příspěvek SFK je 0,85 mil Kč.  

 

 

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 se vrací do divokých devadesátých let a sleduje vzestup a pád bývalého motocyklového závodníka, 

který se chce vyrovnat svému bývalému rivalovi - a zvolí stejnou cestu jako on, cestu nelegálního 

obohacování se. Zajímavé je rámcování současností, kdy mladý novinář odhaluje během rozhovoru 

s hlavním protagonistou jeho životní příběh, a v závěru filmu stojí před podobným morálním dilematem jako 

hlavní hrdina v minulosti. Tím se obě linie propojují nejen mechanicky, ale také v hlubším smyslu, a příběh 

poukazuje na podobnost kauz minulosti s těmi současnými. Právě toto spojení se současností projekt 

odlišuje od většiny podobných pokusů ohlédnout se za devadesátými léty. Zajímavé je i žánrové řešení, 

nejedná se totiž o rekonstrukci nebo společensky-politické drama, ale spíše o žánrový snímek s prvky filmu-

noir a thrilleru. Díky tomu má projekt potenciál oslovit a přitáhnout širší diváckou obec včetně mladšího 

publika. Komplexní hlavní hrdina prochází dramatickým vývojem, ovlivněným vnějšími historickými poměry, 

vedlejší postavy jsou jednoznačnější (hrdinův hlavní rival a jeho otec v roli zloduchů) a potřebují ještě 

dopracovat (ženské postavy - milenka). Dramaturg projekt je si toho ale vědom a zmiňuje se o tom ve své 

dramaturgické explikaci, popisující směr dalšího vývoje. To samé se týká i upřesnění a zpřehlednění 

poměrně komplikovaného děje, především zápletky s podvody a penězi, aby mohla být srozumitelná i 

běžnému divákovi, který se podobnými kauzami blíže nezabývá a není s jejich mechanizmem obeznámen.   

 

 

 

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

 

Autor scénáře a režisér Adam Hobzik na sebe upozornil krátkým autorským filmem Haka, dále je podepsán 

pod internetovým seriálem Pizza Boy. Jedná se tedy o jeho celovečerní debut. Dramaturgem je zkušený 

Zdeněk Dušek. Za kamerou by měl stát talentovaný slovenský kameraman Martin Žiaran. Žádost obsahuje 

představu o téměř kompletním tvůrčím týmu z ČR i SR (projekt bude koprodukcí ČR-SR-UA), z něhož 

dlouholeté profesní zkušenosti mají například architekt nebo umělecká maskérka a kostýmní výtvarnice. 

Jedná se přitom o jména, která nedostávají příležitost tak často, což lze hodnotit pozitivně.   

 

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

 

Téma projektu je významné spíše pro ČR - přináší zajímavý pohled na 90.léta, zkoumané z hlediska 

mladého současného člověka – novináře jako zvláštní historický fenomén. Tímto způsobem přináší do 

české tvorby jistou tematickou inovaci. Poměrně inovativní je ale i formální zpracování, především 

použití žánrových prvků. Autor, který sám toto období také nezažil, má k látce silný osobní vztah. 

Vedle zasazení do konkrétního místa a doby obsahuje projekt také řadu univerzálních motivů a 

poselství ohledně morálních dilemat, vlivu historických okolností na jednotlivce, křivdy nebo soupeření 

ega, a díky tomu by mohl oslovit i zahraniční diváky.   

 

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

znaků) 
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Žadatelem je společnost 8Heads Production producentky Julietty Sichel, založena v roce 2010. Za dekádu 

své existence vyprodukovala několik českých celovečerních filmů jako majoritní producent a podílela se 

také na mnoha minoritních koprodukcích, především s pobaltskými zeměmi. Předložený projekt vzniká jako 

česko-slovensko-ukrajinská koprodukce, přičemž solidní slovenský i ukrajinský partner jsou už potvrzeni 

(SR: Furia Film, UA: Tato Film). Distribuční a marketingová strategie v dobře připravené žádosti definuje 

cílovou skupinu jako širokospektrální 15 – 50 let. Dále je více soustředěna na vytvoření materiálu a vizuální 

identity filmu s cílem oslovit potenciální partnery, důležité jak pro domácí distribuci, tak pro světový prodej. 

Festivalový potenciál filmu je poněkud přeceněn. Rozpočet vývoje je vyčíslen na 2,55 mil Kč, jeho součástí 

je i výroba pilotu s podrobně vyčíslenými náklady. Hlavními zdroji financování jsou SFK (žádaný příspěvek 

0,85 mil Kč) a předpokládaný grant MEDIA ve výšce 1,26 mil Kč. Vedle vkladu žadatele je uvedeno také 

90 000 Kč od českého postprodukčního partnera, jenž poskytne techniku na natočení pilotu. Harmonogram 

realisticky počítá s vývojem až do listopadu 2022.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Grunt 

Evidenční číslo projektu 3330/2019 

Název žadatele 8Heads Productions 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Dufek 

Datum vyhotovení 17.12,2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

1) V polovině 80.let spolu 2 mladí motocykloví závodníci soupeří o možnost kvalifikace na mistrovství 

světa. Grunt vyhraje, ale díky politické protekci jede Klein. A zvítězí. Grunt se chce mstít. Ale 

zabředne do kšeftů s auty a je uvězněn. Po mnoha letech  začne mladý investigativní novinář David 

pátrat po pozadí vlekoucího se vyšetřování téměř šedesátiletého Grunta ohledně dávného 

vytunelování kampeličky. Začne se s Gruntem scházet. A Grunt dále vypráví. Po Havlově amnestii 

vyjde ven z vězení a hodlá se chopit nových příležitostí. Založí autoservis spojený s kradením aut. 

Posléze ovšem zjistí, že Klein jede v mnohem větších levárnách a penězích. A Grunt se znovu pustí 

do závodu. Jednak prokoukne a chytře převede na sebe část Kleinových kšeftů s ministerstvy, 

jednak se zamiluje do Kleinovy milenky. A dál Davidovi vypráví, jak byl nečekaně prověřován policií, 

jak si s Kleinem zopakují závod, tentokrát nočním lesem, a Klein mu pak nabídne podíl při zakládání 

kampeličky. Když ale chce i kvůli plánům s Gabrielou Grunt svůj vklad, zjistí, že za vším stojí už od 

80.let Klein starší, který ví o jeho předchozích kšeftech s ministerstvy a má ho tedy v hrsti. A nedá 

mu nic. Grunt alespoň vyzvedne  své miliony z banky. S penězi v zoufalé situaci ujede policii na 

motorce. Nastane run na kampeličku. Kleinovi to hází na Grunta. Ten chce s Gabrielou pryč, ale 

právník mu jeho u něj schované peníze také nedá. Kampelička krachuje, soud se vleče, starého 

Kleina někdo zastřelí. Gabriela zůstala s Kleinem mladším. Tady Gruntova zpověď Davidovi končí. 

Přistoupil na osobní zpověď  pro článek, aby Kleina zničil. Klein to chce zastavit, vždyť by šli sedět 

oba. Ale Grunt má tajný trumf. Informaci od právníka za všechny své peníze. A k Davidovu 

překvapení vše přizná. Grunt jde  s Kleinem do vazby, ale nesedí dlouho – protože se na něj – na 

rozdíl od Kleina – vztahuje Klausova amnestie a on to předem věděl. A David má na závěr morální 

dilema, jestli to vše (i proti Gruntovi) zveřejnit.. 

2) Silnou stránkou projektu jsou většinou pravděpodobně konstruované životní peripetie hlavního, 

víceméně sice záporného, ale díky situacím a osudovým konstelacím už nyní v treatmentu 

potenciálně zajímavého hrdiny Grunta - včetně závěrečného překvapivého obratu v jeho 

celoživotním soupeření s rodinou Kleinů. Úloha dvou amnestií v jeho životě jakoby i symbolizovala a 

charakterizovala epochu mezi nimi. 

3) Ale i tato hlavní, v popředí stojící postava je zatím málo charakterově i temperamentem odlišená od 

ostatních grázlů a grázlíků – jakoby je zatím kromě starého Kleina mohl všechny hrát kterýkoli 

průměrně talentovaný herec.. Vztah s Gabrielou zatím nepůsobí příliš zajímavě, což se týká i 

Davidových přemítání s přítelkyní. Dívky jsou ve svých pozicích dekorativně znehybnělé. I 

závěrečné Davidovo dilema je zatím vyvoláno spíše situační konstelací, než naším postupným 

napojováním na jeho vnitřní svět.. 

4) Rámec i jednotlivé flashbacky jsou budovány přehledně, vyvíjející se situace vede již nyní  

k dramatickým scénám a zvratům. Otazníky ohledně logiky či pravděpodobnosti jsou při psaní 



 

 

Strana 2 

 

 

scénáře při dalších rešerších jistě řešitelné (počínaje poněkud nepravděpodobnou situací, kdy 

ČSSR v 80.letech disponuje hned dvěma stejně starými vyrovnanými kandidáty na mistra světa).. 

Poněkud jednotvárná motivace prakticky všech postav v jejich honbě za penězi však zatím příliš 

překvapení nepřináší, pro předpokládaného diváka  spíše jen ilustruje, co si už stejně dávno 

myslel.. V silách autora i zkušeného dramaturga by však mělo být živé figury do příběhu vsadit, a 

dovést tak projekt na vyšší než konfekční úroveň. 

Udělení podpory Doporučuji – s přednostním zaměřením na vývoj 

scénáře 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

O silných stránkách projektu jsem se zmínil v obecném hodnocení. Adama Hobzíka znám z doby jeho studií 

na Katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU a zpovzdálí sleduji i jeho další aktivity. Vnímal jsem jeho vztah 

k expresivnějším tématům  i žánrům, spojeným s pokusy o morální apel. Setkal jsem se i s dramaturgem 

Zdeňkem Duškem při spolupráci na „Thriller projektu ČT“. Předpokládám, že si při svých zkušenostech 

uvědomují (a dramaturická explikace obsahuje podobné názory i často shodná doporučení, která zde 

uvádím i já), že vedle ladění historických či logických souvislostí a detailů jsou zatím limitujícím faktorem 

nedopracované postavy – včetně Grunta a Davida. Jde zatím samozřejmě jen o treatmentový náčrt, ale 

velmi bych si přál, abych si za zestárlým Gruntem uměl představit styl jeho vyprávění. Zatím působí spíš 

pouze zahořkle – a David mdle. Srážka dvou odlišných epoch a postojů, avízovaná v autorské explikaci, 

zatím zůstává spíše budoucím úkolem, což oslabuje i konkrétnější představu o závěrečném Davidově 

dilematu a emocích či otázkách, které mají v divákovi doznívat. Ženské postavy jsou dosud  zcela mimo 

autorovu pozornost. Oba Kleinové, zvláště junior, jsou vedeny jedinou jednoduchou a čitelnou motivací. Ale 

nebyli třeba kdysi s Gruntem i kámoši? A má v takto  zobrazovaném světě vůbec někdo smysl pro humor? 

Přechody ze současných rozhovorů Grunta s Davidem k flashbackovému vzpomínáníí zatím nejsou 

technicky ani načrtnuty, takže se mi obtížně hodnotí budoucí styl, rytmus a gradace vyprávění. Trvá i úkol 

puncem autenticity předejít riziku předvádění očekávatelných klišé. 

Současně ale podle mého názoru platí, že mi již nyní naznačený Gruntův osud se všemi peripetiemi a 

amnestijním rámcem  připadá nosný a schopný dalšího vývoje, směřujícího k realizaci. 

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

Personální obsazení týmu pokládám za profesionálně přiměřené. 

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

Po opakovaných pokusech se umělecky vypořádat s odkazem divokých devadesátých let včetně 

kriminálních souvislostí (např. spíše neúspěšná Štindlova a Špačkova „Místa“  či úspěšnější Šifrova a 

Hřebejkovai minisérie „Rédl“) by mohl – při dobudování svébytných postav a vyhnutí se očekávatelným 

klišé – tento projekt přinést další, svébytný žánrově přitažlivý pohled. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Společnost, stojící za touto žádostí, již dokázala, že dokáže realizovat moderní a náročné projekty. Její 

účast a kredit jsou pro mne součástí naděje, že se tento načrtnutý projekt může vyvíjet zajímavým 

směrem. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Divočina 

Evidenční číslo projektu 3331/2019 

Název žadatele BFILM.cz 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 13. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Divočina nakonec může být zajímavým filmem, rozšiřujícím osobitým způsobem poměrně pestrou škálu 

současných českých snímků, které se věnují rodinným vztahům. Může být a nemusí, jedná se o čistý 

autorský a zejména režijní debut. Debut sám o sobě je vždy vzrušující záležitost. Synopse, autorské a režijní 

záměry naznačují možnost nového pohledu na staré téma.  

Hlavní nedostatek tohoto projektu spatřuji v přístupu producenta, který to celé vnímá jako příležitost předvést 

sebe sama jako velkorysého producenta. Pokud by tímto způsobem prezentoval vývoj filmu Vladimíra 

Michálka, Jana Svěráka nebo jiného zkušeného a mezinárodně uznávaného režiséra, pokud by prezentoval 

vývoj filmu, který vyžaduje rozsáhlé studium velkého množství odborného materiálu, nebo složité testování 

nových postupů, pak bych jeho záměr chápal. V tomto případě, ale podle mého názoru dělá zásadní chybu. 

Jsem přesvědčen, že je třeba nejprve předvést, co dokážu a poté si vybojovat takové podmínky pro práci, 

které jsou srovnatelné se špičkou v oboru. Pojmout fázi vývoje debutu jako cestovní kancelář po několika 

kontinentech, vyplácet celkový honorář za ještě nerealizovaný scénář ve výši srovnatelné s honoráři za 

nejdražší scénáře moderní české kinematografie, nebo plánovat náklady na natočení „mood traileru“ pro 

debut, bez potřeby složitých triků, ve výši srovnatelné s náklady na televizní dokument, to nesvědčí o 

schopném a rozumném producentovi. 

Žadatel by si měl uvědomit, že debuty mají šanci uspět na mezinárodním poli až jako hotové filmy a ne ve 

fázi vývoje. 

Jsem přesvědčen, že tento debut, pokud ano, pak může vzniknout jako nízkorozpočtový projekt, který mimo 

jiné má možnost ukázat schopnosti Evženie Brabcové jako scénáristky i režisérky hraného filmu. 

Nemyslím si, že by se v tomto případě a hlavně v takovém objemu jednalo o účelně vynaložené prostředky 

fondu. 

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Formálně je žádost zpracovaná podle požadavků fondu. 

Rozpočet má vedle formálního nedostatku naprosto nezdůvodněné náklady v jednotlivých položkách. 

Argumentovat tím, že se jedná o náklady srovnatelné s náklady jiných projektů, postrádá smysl. 

 

Označení tohoto projektu jako „kulturně náročné dílo“ je čistě účelové. Dosavadní obsah ani plánované 

ztvárnění neodpovídají fondovým požadavkům (viz formulář). Momentální zdůvodnění žadatele, že se jedná 

o „autorský umělecký“ film, postrádá opodstatnění. Každý film má svého autora a každý autor je 

přesvědčen, že dělá umění. 

 

V žádosti chybí jakýkoliv doklad o zajištění uváděného finančního vkladu producenta ve výši 339.000,-.  

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

Rozpočet. 

Proč je nula ve sloupci B prvé kapitoly? Fond již přidělil tomuto projektu podporu ve výši 150.000,- a  

celkové náklady na tuto kapitolu jsou 605.000,-.  

Potřeba konzultace s vědci z mezinárodního vědeckého týmu - odborníků na „divoká prasata“ se mi zdá 

přehnaná. Nevzniká vědecký ani dokumentární snímek, ale čistá fikce o rodinných vztazích. Ta prasata jsou 

využívána jako symbol možného osudu planety. 

Konzultanti a dramaturgové celkem 95.000,-? 

Celkem 110.000,- za překlady a k tomu ještě kompletní náklady na účast na workshopech a trzích dalších 

400.000,-? 

Casting na 4 postavy za 100.000,-???   

Rád bych se dozvěděl, proč jsou u tohoto typu projektu potřeba v rámci vývoje právní a ekonomické služby 

v celkové výši 50.000,-? 

Proč u takto jednoduchého projektu má producent a vedoucí vývoje dohromady honorář přes 200.000,-??? 

Plus dalších 200.000,- jako režijní náklady a production fee? 

Finanční plán. 

Ve finančním plánu jsou všechny zdroje zatím pouze „plánovány“ a jediný, který je „zajištěn“ není potvrzen. 

Hlavním zdrojem má být fond 42%, poté MEDIA 34% a 9% soukromý finanční vklad zahraničního 

koproducenta (zatím o něm nevíme nic). Není jediná informace o jakémkoliv jednání ohledně financování. 

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

Některé prvky realizační strategie žadatele jsem již zmínil, k ostatním jen stručně. Zatím nejdůležitějším a 

zásadním krokem bylo navázání spolupráce s Ivo Trajkovem. Jeho rozbor dosavadního scénáře otevírá 

opravdu hodně otázek, ale dává i jistou naději, že je teoreticky možné dostat se z bludného kruhu, ve 

kterém se příběh ocitá. Otázkou je, zda si producent uvědomuje, že podle současného stavu scénáře je 

také možné, že se nakonec nenalezne vhodné řešení, které by nyní umožnilo zodpovědně zahájit vlastní 

realizaci. Podle mého názoru množství různých workshopů nepomůže k řešení samotného problému, ale 

naopak může přinést nové. Řešení vidím v intenzivní soustředěné práci s maximálním omezením různých 

dalších vnějších vlivů. 

Vzhledem k tomu, že zatím není definitivní ani jedna z hlavních postav si myslím, že je předčasné 

investovat do rozsáhlého castingu. 

Každá z postav scénáře má jistý potenciál přitáhnout do kina svoji cílovou skupinu, je jenom na autorech a 

posléze na samotné realizaci jak a u kterých postav bude tento potenciál využit. Producent si je této situace 

naštěstí vědom, a proto je jeho momentální specifikace cílové skupiny poměrně volná. 

Nápad na využití Gama krabičky v merchandisingu je zatím spíš humornou vsuvkou do producentské 

strategie. 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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 Společnost BFILM.cz, respektive její producent Peter Badač má na svém kontě společně s dalšími třemi 

producenty celovečerní hraný film Terezy Nvotové „Špína“. Jako koproducent se podílel ještě na několika 

dalších tuzemských i zahraničních hraných filmech. Jeho specialitou je úspěšné uvedení několika 

animovaných filmů, kde působil na pozici producenta. V současné době vede jako producent další 

celovečerní hrané filmy. 

Evženie Brabcová je zkušená střihačka a jako spoluautorka se podílela na vzniku dvou dokumentárních 

scénářů a jako autorka a režisérka je podepsána pod třemi, nebo čtyřmi dokumenty.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Divočina 

Evidenční číslo projektu 3331/2019 

Název žadatele BFILM.cz 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Miroslav ADAMEC 

Datum vyhotovení 5.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

1. Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy) 
Marta se svými dcerami utíká od násilnického manžela.  Úkryt nachází u podivínského otce 
Starého. Po cestě se seznámí s tajemným  Kovbojem. Okolí terorizují divočáci. Je jich tolik, že to 
vypadá na konec lidského světa, na který se Starý usilovně připravuje. 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Paradoxně nejsilnější stránkou projektu je vhled dramaturga a přesné pojmenování chyb a 
problémů, které látku provázejí. Silnou stránkou je synopse, která mnohoslibně pojmenovává 
budoucí podobu film… a na kterou (to chápu),  Fond  kdysi uvolnil podporu… 

3. Hlavní slabé stránky projektu 

… jenže scénář je velké zklamání! Je krátký, ztrácí čas  s mikropohledy, přináší neustále nové 

motivy a nedohrává staré. Ze slibné postavy Kovboje vytvoří téměř antihrdinu, život vesnice 

s jejími figurkami je zatížen stereotypy. Násilnický manžel v ničem nepřekvapí.  Světloučký 

moment, kdy zatrpklý Starý najde lásku k vnoučatům a vášnivě je učí přežít, není vyjeven. 

Finále - ztracené děti připravující se hrou na konec světa a  pobíhající v lese  plném divočáků a 

jejich lovců,  je klopotně zkonstruováno a nepřináší požadované napětí, (neboť to nechápeme, 

největší bezpečí přináší bunkr v domě!!)  Finále s vlky je dosazené jak z bajky. Je těžké se 

zadívat do filmu, kde ani jedna postava není divákovi sympatická a dlouhou dobu ani lidsky 

pochopitelná.  Přitom by možná stačil k úspěchu jednoduchý dramatický klíč – Starý musí 

otočit  díky vnučkám, a proti konci světa musí začít ze svých slabých sil bojovat…  

 
4. Konečné hodnocení 

Na rozdíl od dramaturga si myslím, že není v silách autorů přetvořit slibný ale osobnostně zatížený 
koncept do funkčního s realitou propojeného podobenství.  Dramaturgem doporučené prohlubování 
motivů a doplnění o postavu nežijící již matky odvede těžiště vyprávění do minulosti. Ale problém 
projektu v tom netkví.  Motivů stejně jako divočáků je tam až moc, a stejně jako s divočáky, nikdo si 
s tím neví rady. A proto se přikláním k neudělení podpory.  

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

 

To se tak někdy stane, když je autor pronásledován osobním příběhem do té míry, že nenajde sílu 

vytvářet novou vypravěčskou realitu. A přitom: 

 

…pohmožděná žena odjíždí s nešťastnými dětmi, srážka s prasetem, objeví se zachránce, 

podivuhodně rychle rozdané karty, můžeme být zvědaví, jaká hra se bude hrát. Ale je to jen zdání, 

jsme zasypání směsí odposlouchaných dialogů a téma se vzdaluje, vlastně ještě na desáté stránce se 

s žádným nepracuje. Zbytečná přemíra detailů vytváří klamný dojem sytosti příběhu a když se objeví 

nosný motiv Stařec podivín, který se chystá na konec světa, jeho postava je doplněná  mohutnou 

výzkumnou minulostí, která nás z příběhu spíše  zase vyvádí.  Divák je dezorientován kolik skrýší 

vlastně má,  jedna ve slepě a pak také nějaká naznačená pod autem?  Když se objeví motiv 

schovaného zlata, je logické, že se divák upne na tyto motivy, které se ale nedohrají. 

 

Motivicky nabývá příběh na objemu, dramaticky se scvrkává do technicistní otázky, proč žárlivý 

manžel nelokalizuje manželku i s dětmi okamžitě. Prostředky na to má, a nechá si několik dnů lhát. 

Proč rozhodnutá manželka manželovi konejšivě lže, a neotevře konflikt naplno hned! (divák si to 

zaplatí!!)  Zde se poprvé ukáže dramatická slabost autorů. 

Dramaturgicky doslova zabolí, když se objeví pohádkový motiv dobráka Fabiána, který se předvede 

v jakékoliv?! podobě a čekáme, že Kovboj (nebo někdo, něco…) ho dohraje a ono nic! 

 

Konečně něco, čeho se lze chytit! Starý čeká konec světa, on se zachrání! Proč ne i svou dceru? Co 

se mezi nimi stalo? Promarněná příležitost ve zkratce vyjevit jejich vztahovou podstatu! Ale musí to 

být něco úderného! Když  najednou  děda ale s vnučkami drží, nevíme proč. Tenhle kouzelný motiv si 

může nechat utéct jen autor, který se divákovi mstí! Tudíž ani tahle postava nezískává divákovy 

sympatie. 

 

Správně postaveno je,  že kovboje místní nemají rádi, je předurčený k tomu věc zamotat a rozplést. 

Ehm, nedočkal jsem se … 

 

A pak až bolavě se dočítám něco, co do scénáře ani do synopse nepatří: literární popis pohnutí mysli: 

„vždy uvěřila muži, že to bude dobrý…“   

 

Od poloviny začíná být příběh projasněnější: dcera si přijela k tátovi pro peníze, které si půjčil od 

mámy-  zde smeteno tím, že jí je vrátil…! tohle dcera fakt nevěděla? Pak se autoři zamotávají, že 

nějakými penězi podpořil Kovbojovo krematorium…, copak je to pro příběh v něčem podstatné?  

Postava kovboje je vůbec problém: není to zmužilý zachránce, je to milovník přírody a jde proti 

proudu, způsobem, který neimponuje, odpuzuje prasata. Je to řešení, s kterým bude aspoň vůbec 

někdo souhlasit? Tuhle pozici bych svěřil libovolnému místnímu podivínovi, který by za lásku zvířatům 

zaplatil jako první. 

To, že se Kovboj ocitne na něčí mušce a není zabit a manžel je nalezen v pasti na kance vidím jako 

vyústění vypravěčské bezradnosti… 

A když se potvrdí starcova teorie, že obklopeni vzpomínkami můžeme vytvořit silné pole a přeneseme 

myšlenku, nic to v příběhu neobjasní, neudělá, nedokončí!? Vše uplynulo divně do ztracena! Nakonec 

jeden Starej našel svůj konec světa a narychlo vytvořena zkazka o příchodů vlků z pokynů moudré 

přírody se naplní. Vlci se objeví...,  a co? 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Autorka se obklopila schopnými lidmi,  to, že věc se nedaří, není problém jejich, ale nashromážděných 

problémů v látce 

−  

 

 

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

− Česká varianta na konec světa se nehraje, význam v látce nevidím 

−  

 
 
 

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

znaků) 

−  

− Kredit žadatele je nesporný, projekt organizačně srozumitelný, finanční zabezpečení neodhadnu. 

 

−  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Divočina 

Evidenční číslo projektu 3331/2019 

Název žadatele BFILM.cz 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení  15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

Ambiciózní práce autorky, která se tématu věnuje již sedmým rokem, má v základu zajímavý nápad, který souzní s atmosférou 

doby: přemnožila se černá zvěř, blíží se konec světa. A konec světa vidí každý jinak…. Odsud by bylo možné rozvíjet ideu 

leckam, k Hitchcockovi nebo k horroru podle Stephena Kinga. Námět však zůstává v oblasti  jakési apartní morbidity, zpracování 

klade mnoho otázek a málo odpovědí. 

Na chatu za otcem přijíždí s dvěma malými dcerkami Marta, má modřiny, zřejmě prchá od manžela. V treatmentu je označena za 

„ženu, která má v sobě prázdnou díru“. O mnoho více se toho o ní nedozvíme. Otec je charakterizován jako „dříve vědec a 

komunista, nyní adventista“, usiluje o přežití, buduje kryt, v jeho chatě se povalují „Gama krabičky, odcloňující elektromagnetické 

záření“, o nichž nás autorka v explikaci ujišťuje, že vskutku existují. Což je i možné, ale způsob, jak se s nimi i s dalšími 

nakupenými bizarnostmi v bodovém scénáři pracuje, není právě šťastný a profesionálně zvládnutý. Po psychologické stránce 

jsou postavy ploché a neprokreslené, jejich motivace nejasná. 

Není jasné, do jaké míry má autorka ujasněnu techniku výroby. Obraz „nepřehledná stáda černé zvěře táhnou českou krajinou“ 

se bude řešit jak? Animací? Vytěžení výsledků fotopastí může být jistě přínosem. Úvahy o vrhu speciálně domestikovaném pro 

dané účely jsou spíše odvážné. Je škoda, že motiv přemnožené černé zvěře je použit jen jako temná nespecifikovaná hrozba a 

není více zapojen do děje. Resp.je, ale nic neplyne ani z toho, že „prasata přerušila plynovou přípojku“. 

Naprosto nejasně je traktována postava kovboje. Jeho matka zemřela vinou Starého? A Starý mu proto dal peníze na 

provozování pohřebního ústavu pro domácí mazlíčky?  Matka hrdinky byla v psychiatrické  léčebně, což se dozvíme z titulku u 

fotografie! Zešílela se soužití s vědcem a komunistou-psychotronikem a pak zemřela na následky jeho léčby?  Další rovinu 

představují vzpomínky na základě fotografií z rodinného archivu autorky/hrdinky. Z moodboardu je patrné, že jsou černobílé, což 

je vděčné, a banální, což je horší. Nezdá se však, že by krom „retro pocitu“ tajily/odhalovaly nějaký motivující příběh… 

Pasáž nočního lovu na černou zvěř je kapitolou sama pro sebe. Někdo po někom střílí, někdo někoho ohrožuje 

 (Kovboje?), ale dějovou linku z toho nelze vyčíst.  Myslivci se opijí a přinesou několik divočáků…Děti hrdinky jsou v ohrožení, 

ale ne zas moc vážném. Jsou to nakonec rozumné holčičky, dědeček je učí přežití v přírodě a ony se hned tak něčeho neleknou. 

Jejich dialogy jsou z literárního hlediska nejsdělnější částí díla. Nakonec přijdou vlci, příroda se zase ujme své vlády. To je také 

pěkný obraz. Ale jako celek projekt spíše připomíná ten dort kočičky a pejska. Mnoho slibných a nezvládnutých ingrediencí. 

  

  

 

 

 

 

 

 

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) 

Nalezneme tu zajímavé nápady, ale pouze naznačené a nakupené. Autoři s nimi nedovedou důsledně 

pracovat a skutečně je využít. Atmosféra „nadcházejícího konce světa“  - příběh se odehrává „v současnu 

nebo v blízké budoucnosti“ – dobově rezonuje. „Lidé hledající úkryty“ existují a potenciálně představují silné 

téma. Lidé prchající do bizarností nebo se shlukující k obraně by si jistě zasloužili vylíčení. „Nostalgie 

rodinných archivů může být pro přežití stejně přínosná jako jídlo a voda,“ i to je možné. Témata jsou 

rozhodně slibná, otázkou je, do jaké míry a k čemu jsou využita. Zatím se spíše jedná o ukázku literární a 

myšlenkové bezmocnosti, o hromadění slov, obrazů  a do prázdna se rozplývajících motivů (cizinci, 

nakupující psychotronické přístroje?, cihly zlata?, hledání pokladu?), které hraničí s grafománií.  

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

Evženie Brabcová na tématu pracuje od roku 2012, kdy natočila esejistický dokument o chatě svých rodičů. 

Povoláním střihačka, je v oboru scenáristiky začátečnicí, byť usilovnou, což je na díle patrné. Svůj scénář 

hodlá i režírovat. Zkušenosti má spíše z oblasti dokumentaristiky. Původně požádala o literární 

spolupráci prozaika Václava Kahudu, designovaný dramaturg Benjamin Tuček se posléze posunul na 

pozici spoluautora scénáře a režijního supervizora. Dramaturgickou spolupráci přislíbil pedagog FAMU a 

zkušený konsultant Ivo Trajkov, který věcně pojmenovává slabiny vznikajícího scénáře, ale nazývá je 

„úkoly, které na autory čekají.“ 

V hereckém obsazení spoléhá designovaná režisérka  na castingovou režisérku Mají Hamplovou 

(CastingbyMaja).V rozvaze o obsazení uvádí podivuhodný výrok,že  „roli Starého by měl hrát starší muž, 

což může být obtížné.“ A k tomu ta černá zvěř… lehký úkol to jistě nebude. 

 

 

. 

 

 

 

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

Není jasné, čím má film být. Apokalyptickou vizí? Rodinným příběhem? Symbolickým esejem? Komické 

prvky tu budou spíše nechtěné. 

 

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

znaků) 
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Informace obsažené v žádosti jsou, obávám se, trochu matoucí. V moodboardu se objevují lidé 

v maskách kanců, o podobných postavách však nikde jinde není ani zmínka. V treatmentu se vyskytuje 

množství motivů a náznaků, které mizí do prázdna. Bodový scénář už pracuje někde – ne všude – 

s dialogem, větší jasno do motivace a psychologie postav však nepřináší. Na představitele lidských rolí 

klade značné nároky, třeba: „trucuje kolem chaty, když jí probleskne lítost.“ O vedení divočáků zatím 

přesnou představu nemá.  

Žádost předkládá BFILM .cz, která ve výrobě hraných a animovaných filmů působí od roku 

2017.Producent Peter Badač sbírá zkušenosti na nejrůznějších filmových polích od roku 2010. 

 

. 

 

 



Vyjádření k expertním analýzám 

Divočina 

 

 

 

Rádi bychom se touto formou vyjádřili k expertním analýzám ze dne 17.12.2019. 

Hodnocení expertů vyznívá negativně a ve všech případech nedoporučují udělení podpory.  

Obáváme se, že zde došlo k zásadnímu obsahovému i formálnímu nepochopení záměru námi 

podané žádosti na vývoj českého kinematografického díla. 

Expertní analýzy vyznívají, jako kdyby hodnotili již finální scénář a jeho realizovatelnost, 

míjejí se s obsahem dodaných podkladů a ve své podstatě zcela rozporují cíl podpory v této 

výzvě. Tím je, mimo jiné, podporovat vývoj kinematografického díla ve smyslu prohloubené 

práce autora a dramaturga na scénáři.  

Cílem vývoje filmu Divočina je vytvořit finální verzi scénáře. V současnosti máme 

rozpracovanou první verzi scénáře, jejíž vznik byl již podpořen SFK.  Další logický krok je 

tedy na scénáři pracovat dále, aby mohl být v budoucnu realizován. Tento námět již zaznamenal 

mezinárodní podporu, a to v rámci prestižního NIPKOW Programm v Berlíně.  

Hlavní výtky se týkají rozpracovanosti scénáře, příběhu a postav. Jednotlivé elementy jsou sice 

vnímány jako slibné, ale nezvládnuté. Převládající negace posudků vytváří dojem, že žádost a 

dodané podklady jsou snůškou nahodilých nápadů a zcela nezvládnuté.  

Náš autorský záměr je v žádosti a přílohách velmi jasně zformulován. Dramaturgická koncepce 

srozumitelně a přehledně popisuje, na čem, jak a proč budeme dále pracovat. Pokud by postavy 

byly tak „zoufalé ploché a neprokreslené, děj myšlenkově bezmocný a nikdo si s ničím nevěděl 

rady“, jak je uvedeno v posudcích, tak by dramaturg Ivo Trajkov podal ve své koncepci o 

projektu jinou zprávu. 

Právě reflexe toho, na čem je třeba v rámci vývoje scénáře dále pracovat, je podstatou vývoje.  

Touto reflexí jsme společně s dramaturgem prošli a shodli jsme se na klíčových otázkách 

dramaturgické koncepce. Spolupráce s dramaturgem je důležitou součástí vývoje scénáře. 

Pokud by dramaturg nepojmenoval slabiny a výzvy, není na čem dále pracovat. 

V případě jednoho posudku se dokonce subjektivní hodnocení experta vymezuje vůči názoru 

dramaturga a uvádí, že „na rozdíl od něj si nemyslím, že je v silách autorů přetvořit slibný, ale 

osobnostně zatížený koncept do funkčního s realitou propojeného podobenství.“ 

Když opomeneme celkový negativistický, až zlomyslný tón posudku, který je plný vykřičníků 

a absurdních zvolání, považujeme tento typ formulace za neprofesionální, protože z podstaty 

zpochybňuje poslání principu vývoje kinematografického díla, založeném právě na úzké 

spolupráci a důvěře autorů scénáře a dramaturga.  

Také v oblasti ekonomické došlo k nepochopení našeho záměru expertem. Samozřejmě, projekt 

se dá vyvíjet „na koleně“ a prezentovat již jako hotové dílo, jak expert popisuje. S takovým 

vývojem máme zkušenosti z filmu Špína, což byl absolventský film a debut režisérky. 

V případě Divočiny jsme se v rámci vývoje rozhodli pro jinou cestu. Jde sice o debut, ale 

etablované střihačky a autorky, v případě režiséra Benjamina Tučka se jedná o třetí hraný film. 



Proto jsme přesvědčeni, že práce na vývoji musí být náležitě oceněna (finančně i časově) a 

nemůže být realizována „na koleně“ ve volném čase tvůrců. 

Vývoj filmového díla je dlouhodobá, vrstevnatá práce na scénáři od fáze treatmentu, přes první 

verzi scénáře, až po finální tvar. V současnosti se stále nacházíme v rané fázi vývoje. 

V mezinárodním kontextu je tato fáze vnímána jako plnohodnotný proces, ale také proces, kde 

se autoři mohou vydat i po slepých cestách, aby na jejich základě nalezli ty správné pro téma 

filmu a vyprávění příběhu. Vývoj je i cestou riskantní. Pokud by se autoři báli riskovat a šli 

vždy spolehlivou, všemi srozumitelnou cestou, nevzniklo by mnoho filmů. Vývoj je o tvůrčím 

hledání překvapivých řešení propojujících téma a příběh. První verze scénáře je odrazovým 

můstkem.  

Proto bychom rádi znovu objasnili námi formulovaný záměr. Film Divočina vypráví příběh o 

komplikovaném vztahu hlavní postavy Marty a jejího otce Starýho, který se vyhrotí,  když u 

něj Marta s dcerami hledá útočiště před svým partnerem. Bezmoc, ve které se Marta v dané 

situaci nachází je základním těžištěm tohoto filmového příběhu. 

Hlavním tématem je touha osvobodit se a vymanit z pasti vztahových stereotypů. Strach z konce 

světa je zastřešující metaforou, která vystihuje universálně srozumitelné lidské karamboly a 

vztahové katastrofy. Stejně jako globální rovinu, kdy příroda, či to, co, lidi přesahuje, dává 

jasné poselství, že i staletá pravidla a stereotypy přestávají platit. Jak se s tím na všech úrovních 

vypořádáme, je na každém z nás. 

V dramaturgické koncepci je film Divočina jasně formulován jako drama s absurdními prvky. 

Není tedy pravdou, že není jasné, čím má film být.  Ano, obsahuje i další žánrové elementy. A 

bude s těmito přesahy pracovat.  

Jsme přesvědčeni, že takto komplexní příběh můžeme odvyprávět prostřednictvím postav, děje 

a prostředí, se kterými pracujeme a formou, kterou jsme zvolili. S vědomím, že se jedná o 

nelehký úkol a velkou výzvu. 

 

 

 

Evženie Brabcová 

Peter Badač 

Praha, 22.12. 2019 

 

 

 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Magor, který ví
Evidenční číslo projektu 3335/2019
Název žadatele TROY HORSE FILM
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 
Číslo výzvy 2020-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 19.12.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předkladatel Lukáš Kratochvíl z mladinké produkce Troy Horse film, s.r.o. (est. 2016) žádá o
podporu vývoje autorského projektu (herce a reklamního tvůrce) Jana Musila, jehož text se 
zatím nachází ve fázi treatmentu. 

Hlavní silnou stránkou projektu se zdá být celkem zábavný námět levné situační komedie a 
podle všeho víceletá vazba mezi autorem a hlavními členy štábu (byť pouze z 
krátkometrážních a komerčních projektů). Taktéž rozpočet filmu vykazuje standardní úroveň.

Hlavními slabinami je pak financování, které je zatím založeno v podstatě výhradně na 
budoucí veřejné podpoře. Dále pak opravdu malá zkušenost předkladatele, která se 
projevuje prakticky na většině příloh žádosti vyjma rozpočtu (smlouva, financování, 
strategie).

Osobně se domnívám, že % plánované veřejné podpory hluboce překračuje povolenou 
stanovenou mez a proto projekt  nelze podpořit.

Udělení podpory Doporučuji / Nedoporučuji (Nehodící se smažte)
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria 

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

Zaměřte se na formální stránku žádosti:
Přiložená licenční smlouva s opcí patrně vznikla úpravou původně standardní a kvalitní 
smlouvy, nicméně nyní je lehce matoucí. Jednak se v ní uvádí, že autor je autorem 
původní stejnojmenné divadelní hry, kterou má za úkol přepsat, ale v žádosti ani 
přílohách o preexistenčním díle není zmínka. Dále je v ní na vícekrát uveden závazek 
autora pod smluvní pokutou 500 000 Kč, ale přitom je cena za licenci stanovena na 1 Kč.
To činí dle mého názoru smlouvu rozporovatelnou. Také je zmíněn doplatek v případě 
prodloužení opce ve výši „x000 Kč“. To a další překlepy činí smlouvu ne zcela 
věrohodnou.

Osobně se domnívám, že celkový vývoj začíná až po předložení alespoň první verze 
scénáře, neboť cílem je jak podpora práce na finálním textu, tak především 
zafinancováním celé realizace. Tj. předložený treatment logicky neposkytuje dostatečnou
garanci smysluplnosti dalších prací, což se mimo jiné projevuje absencí dokumentů 
prokazující zájem potencionálních partnerů.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Rozpočet je patrně nejlepší částí žádosti. Většina položek je v přijatelných mezích a ve 

vzájemném poměru. Nicméně je vidět, že na žádná fóra ani trhy se projekt ani nechystá. 
Přitom předkladatel tvrdí, že jeho krátkometrážní filmy získaly řadu cen na 
mezinárodních festivalech a měl by vědět, že zde je cesta, jak český film zafinancovat. 
Nicméně je možné, že má k sobě solventního donátora, což může vysvětlit na 
požadovaném slyšení.

– Finanční plán je oproti tomu až překvapivě neznalý. 50% tvoří podpora Fondu, ale dalších
sskoro 35% je podpora z rozpočtu samosprávy města Pardubice. Tj. témeř 85% činí 
veřejná podpora. Přitom v žádosti je jasně upozorňováno, že podpora nesmí přesáhnout 
50% (resp. 60% u zvlášť hodnotných děl). Zbytek pak činí zatím nedoložení partneři.

–
2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Časový harmonogram je dostatečný. 

Jinak je ale vidět, že se předkladatel ani budoucím marketingem ani distribucí zatím příliš
nezabývá a hlavní tíže prací bude směřovat k vývoji textu. Je otázkou, zda by neměl k 
dramaturgii přizvat také někoho z filmové branže. Ten by mu patrně ozřejmil, že filmy o 
krizi manželství a krizi středního věku nepochybně mají svého diváka, ale ne v celém 
rozmezí 25-80 lety věku.

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

– Dosavadní kredit společnosti i uvedených tvůrců je malý. Vzhledem k tomu, že není 
předložena ani první verze scénáře, lze jen těžko odhadnout, kam se text bude ubírat a 
tím i jeho potenciál k následnému zafinancování.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Magor, který ví 

Evidenční číslo projektu 3335/2019 

Název žadatele TROY HORSE FILM 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 3335/2019 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 18. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt na snímek, který je žánrovým hybridem na pomezí bizarního thrilleru, černé 

komedie a vztahového dramatu. Námět vychází z absurdní situace, v níž zhrzený manžel a novopečený 

únosce shromáždí ve svém bytě „dramatis personae“ svého ponížení a rozpoutá nechtěnou bytovou frašku 

plnou omylů.  

 

Za kladnou stránku lze pokládat to, že samotné východisko situace není úplně marné a skutečně nabízí jistý 

tragikomický potenciál pro komorní snímek. Bohužel autorova volba nepracovat s jednotou času a místa, ale 

využít flashbackovou strukturu, která dovysvětluje a kupí redundantní detaily, není z mého pohledu šťastná. 

Treatment vrší banality dobře známé z chcípáckých filmů. Dojem nevyhraněnosti námětu a režijního 

přístupu ještě posiluje popisný voice over, jehož charakteristika evokuje spíše špatné kopie skečů Monty 

Python a druhořadý besídkový humor (genderová přesmyčka a boření čtvrté stěny v průběhu děje). 

 

Projekt spadá do kategorie „ani ryba ani rak“. Otevírá několik možných přístupů k látce, ale místo, aby si 

vybral konkrétní postup, zkouší je spojit dohromady, což je nefunkční. Bezradný dojem posilují klišovité 

náčrty promluv, které jsou těmi nejbanálnějšími moudry o životě a tak vůbec.  

 

V překládané podobě nevidím v projektu jakýkoli přínos, spíš zárodek dalšího českého filmu, který 

nedostatek vize supluje vršením nefunkčních narativních postupů.    

 

 

 

 

 

 

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) 

− Ve svém podrobném a vnímavém dramaturgickém posudku zmiňuje Ilona Smejkalová dvojici 

referenčních filmů, na kterých můžeme dobře poukázat, proč je předkládaný projekt nefunkční od svého 

počátku. Naprostí cizinci jsou divácky vstřícný film, který podobně jako Musilův námět zpracovává 

modelovou absurdní situací, z níž vyvozuje sice poněkud banální, ale vděčné závěry. Film Paola 

Genoveseho ale vychází ze semknuté dramatické situace, v níž se všechna odhalení dějí u stolu, 

v dialozích a interakcích. Magor, který ví, naproti tomu krkolomně skáče v čase a ještě využívá popisný 

voice over, čím zcela narušuje ekonomii vyprávění a možný dopad absurdní situace, kdy se ve dvou 

pokojích scházejí aktéři běžné životní peripetie, která se vymkne kontrole. 

− Druhou referencí je znamenité „bytové drama“ Szabolcse Hajdua Rodinné štěstí. Znovu, i zde se jedná o 

film pracující s jednotou místa a času, s profilací charakterů skrze přímé situace, ne explikace flashbacky 

a voice overem. Hajdu navíc volí velmi komorní styl zakotvený ve filmovém verismu, zatímco Musil nabízí 

divokou žánrovou směsici různých přístupů, které nepůsobí nijak funkčně – proč má film vyznít zprvu 

jako temný thriller, když se vzápětí pokouší být vztahovým dramatem a černou komedií? K čemu se chce 

skrze směs vážnosti a absurdity vlastně dobrat? Co přesně chce režisér odhalit krom banality, že život je 

nepředvídatelný a partnerské vztahy plné neporozumění? Jak chce skrze variabilitu přístupů dosáhnout 

alespoň základní uvěřitelnosti schematických postav? Na tyto otázky nenacházím v projektu jakékoli 

uspokojivé odpovědi.   

 

 

 

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

− Autorský tým je převážně tvořený lidmi, kteří na poli celovečerního filmu teprve sbírají zkušenosti.  

 

 

 

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

− V projektu nevidím žádný zásadní přínos pro českou či evropskou kinematografii.   

 
 
 
 

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

znaků) 

− Žadatel se dosud pohyboval spíše na poli komerční / reklamní produkce a s celovečerním filmem nemá 

dostatek zkušeností. To by nebyl zásadní problém, kdyby předkládaný projekt splňoval cíle výzvy.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Magor, který ví 

Evidenční číslo projektu 3335/2019 

Název žadatele TROY HORSE FILM 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 9. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je producentský vývoj celovečerního autorského debutu režiséra Jana Musila, 

dramaturgyně Ilony Smejkalové a producenta Lukáše Kratochvíla.  

 

Pro všechny tři jde o prvotinu, režisér bez filmového vzdělání vykazuje několik reklamních a krátkých 

snímků, dramaturgyně dosud působila v divadle, potřebné zkušenosti nemají ani další potvrzení členové 

týmu (kameraman a střihač), producent, resp. produkční společnost se dosud orientovala na účelové a 

krátké formáty. Takto kumulovaná nezkušenost představuje vysoký rizikový faktor. 

 

Nedostatečná je také realizační strategie: obsahuje pouze stručné a obecné záměry, chybí konkrétní řešení. 

Zajímavou okolností je umístění do Pardubic a spolupráce s tamním Východočeským divadlem, ale ani tento 

záměr není dále rozpracován, specifikován, doložen. 

 

Projekt všemi parametry vypadá jako spotřební produkt pro většinového diváka, byť to není explicitně 

přiznáno: vyprávění využívá značně omšelý žánr partnerské komedie, který se má odlišovat „ztřeštěností a 

originalitou“, námět ale působí jako banalita všedního dne překombinovaná do vztahového mnohoúhelníku 

s několika vypravěči, střídavým mužským a ženským hlediskem, retrospektivami, motivy nevěry a únosu, 

postavami motivačního řečníka nebo studenta-básníka atd. Ostražitost budí i sám titul s bulvárním 

nádechem. Výsledek míří všude a na všechny: do kin a televizí, cílová skupina je vymezena 25-80.  

 

Finanční plán stojí na vodě, zajištění je nulové, intenzita veřejné podpory ve výši 85% ční vysoce nad 

povoleným limitem, přitom sám žadatel neuvádí, že by šlo o dílo kulturně náročné, které by nadlimitní 

podporu opravňovalo. Současně je deklarována finanční podpora z podnikatelského sektoru, a to ve stavu 

„příslibu“. 

 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy prakticky jen v bodě, který se týká podpory debutu a nastupující 

generace. 

 

Projekt je umělecky, personálně, produkčně a finančně nezpůsobilý. 

 

 

 

 

 

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) 

Kamenem úrazu je zřejmě to, že se autor rozhodl kombinovat žánrový a umělecký film, a to metodou dortu 

od pejska a kočičky. Pokud by se autor držel žánrových pravidel, mohla z toho být divácky vděčná komedie 

středního proudu. Takto vznikla směs různých prvků bez ladu a skladu, bez potřebných motivací a funkcí. 

Nejpatrněji je to vidět na postavách, které mají být modelové i psychologicky věrohodné, zjevně jsou ale 

především autorským konstruktem. Těžko pochopitelná je funkce vypravěčů – jde o svévolné „nadpostavy“, 

které ale prakticky jen zdvojují mluveným komentářem to, co vidíme v obraze, což ostatně platí i pro 

promluvy postav. Dialogy jsou spíše monology – a dosti šroubované. Navíc není logicky jasné, jak mohou 

spoutané postavy mluvit, když mají v ústech roubík? 

   Předložený treatment svědčí dílem o nezkušenosti, dílem o slabé autorské disciplíně. Dle dramaturgické 

explikace si dramaturgyně dobře uvědomuje stávající nedostatky a problémy, přičemž z jejího poměrně 

důkladného výčtu plyne vědomí, že nejde o jednotlivosti, nýbrž o celkový koncept. Zdá se přitom, že 

dramaturgyně se kloní spíše k dramatu než ke komedii. Pro případnou další práci je třeba si tedy také 

ujasnit základní žánrové uchopení. 

  

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

Personální zajištění strádá kritickým nedostatkem zkušeností a představuje rizikový faktor projektu. 

Není přiložen životopis producenta. 

 

 

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

Projekt postrádá tematickou, uměleckou i žánrovou hodnotu, jde o spotřební zboží pro lokální trh, nejspíše 

pro komerční televize. 

 
 
 
 

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

znaků) 

Projekt postrádá konkrétní realizační strategii a potřebné personální, produkční a finanční zajištění. 

Předložená realizační strategie vykazuje elementární nedostatky, které jdou zčásti na vrub kumulované 

nezkušenosti, a neposkytuje vodítka, natož záruky úspěšné realizace. 

Žadatel nemá v oboru celovečerního hraného filmu žádné zkušenosti a nelze předpokládat, že je schopen 

úspěšné realizace projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Sestry 

Evidenční číslo projektu 3339/2019 

Název žadatele IN FILM PRAHA s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Společnost IN FILM PRAHA s.r.o. producenta Rudolfa Biermanna žádá o podporu vývoje celovečerního 

projektu Sestry v režii Jana Hřebejka, ke kterému scénář píší Martina Formanová a Petr Jarchovský. Má se 

jednat o romantickou hudební komedii odehrávající se na sklonku normalizace.  

 

Producent už dříve spolupracoval s režisérem Hřebejkem na 4 filmech (Nestyda, Kawasakiho růže, Nevinnost 

a Svatá čtveřice) a Sestry by se měli formou blížit Hřebejkovu debutu Šakalí léta posunutého do posledních 

let normalizace. 

 

Nevidím důvod, proč by měl tuto standardizovanou romantickou hudební komedii podpořit Státní fond 

kinematografie, když se jedná o projekt lokálně zacílený bez mezinárodních ambicí exploatace a který patrně 

spoléhá na návratnost investice v rámci lokální exploatace, což ale nelze přesně odhadnout, neboť žadatel 

neuvádí předpokládané náklady na výrobu. Projekt lze charakterizovat termínem midcult, který by se dal 

stručně definovat jako středostavovské umění, které nenáročným stylem přináší publiku své sdělení na 

stříbrném podnose.*  

 

Projekt nedoporučuji. 

 

 

*Děkuji jednomu nejmenovanému filmovému kritikovi za tuto definici, kterou jsem si bez laskavého svolení zapůjčil. 

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

 

Žádost je kompletní a strategií žadatele je v rámci vývoje dokončit scénář, zajistit financování, sehnat 

především slovenského koproducenta, který by už finančně participoval na vývoji, casting a hledání lokací. 

Významnou částí vývoje by mělo být i vytvoření hudebních děl, které mají v této romantické hudební komedii 

zaznít. Otázkou je, zda komponovat nové písně evokující normalizační pop, nebo použít již stávající. 

 

V části žádosti B.1. Popis projektu je však řada nepřesností: 

 

• Není vyplněna položka: „předpokládané náklady na výrobu českého kinematografického díla v Kč 

(vývoj + výroba)“ 

 

• „Rádi bychom spolupracovali s Českou Televizí a jsme ve fázi přípravy na jednání. Dlouhodobým 

partnerem českých komedií je také společnost RWE, doufáme, že získáme i její podporu.“ (televize 

veřejné služby se správně píše s malým „t“: Česká televize, obdobně i níže v žádosti „točit Londýnské 

exteriéry v Londýně“ – londýnský s malým „l“; společnost RWE se už několik let jmenuje „innogy“) 

 

• „Předpokládáme, že na rozpočtu vývoje projektu se bude podílet případný slovenský koproducent, 

ale jsme připraveni zbylou část rozpočtu vývoje hradit z vlastních zdrojů. Věříme, že se nám tato 

investice vrátí při výrobě.“  - zde doufám, že producent nebude zhodnocovat svou investici v průběhu 

výroby, doporučil bych spíše návratnost investice v rámci exploatace projektu 

  

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

 

Finanční plán má tři zdroje: dotaci Státního fondu kinematografie, dále vlastní finanční vklad producenta a 

potenciální zatím nejistý vstup slovenského koproducenta, jehož vklad nahradí, pokud jej nenalezne, sám 

žadatel. 

 

Rozpočet je nastaven tak, aby zohlednil autorské honoráře spojené s finální verzí scénáře, hledání vhodných 

lokací pro projekt (zejména Londýn v roce 1988), casting a přípravu hudební složky projektu.  

 

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

 

Časový harmonogram vývoje je zvládnutelný. Projekt Sestry je zaměřen výhradně pro lokální publikum bez 

mezinárodních ambicí a tomu je i podřízená marketingová strategie projektu.  
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Společnost IN FILM PRAHA s.r.o. producenta Rudolfa Biermanna vytvořila řadu celovečerních hraných filmů 

od svého vzniku v roce 1993. Její portfolio obsahuje jak umělecky hodnotná díla vzniklá zejména ve 

spolupráci se slovenským režisérem Martinem Šulíkem či Menzelův film Obsluhoval jsem anglického krále, 

tak divácky úspěšné komedie jako jsou adaptace Vieweghových románů Účastníci zájezdu, Vybíjená a 

Román pro ženy.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sestry 

Evidenční číslo projektu 3339/2019 

Název žadatele IN FILM Praha 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletni-vyvoj-celovecerniho-hraneho-filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 3.XII.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Scénář, vycházející z osobních životních zkušeností autorky Martiny Formanové, přináší příběh dvou sester 

– dvojčat, které jsou sice navenek skoro stejné, ale povahou a životními postoji zcela odlišné. Život je ale 

nakonec donutí paradoxně k proměně v to, co každá na té druhé původně nesnášela a čím pohrdala.  

Originální, vtipný a sebeironický text velmi přesně evokuje ducha doby, ve které se odehrává – konec 

osmdesátých let v socialistickém Československu, a obsahuje řadu detailů dobře odpozorovaných ze života. 

To se týká i postav a dobře odposlouchaných dialogů. Žánrově je text trochu rozkolísaný, ve druhé polovině 

sklouzává ze sebeironické, inteligentní retro-komedie inspirované životem více do poněkud banálnějšího 

„romcomu“. Silný tvůrčí tým včetně Petra Jarchovského v roli spoluautora a Josefa Viewegha v roli 

dramaturga, který předložil konkrétní explikaci, jenž udává možný směr dalšího vývoje, je ale zárukou 

úspěšného dotažení projektu. Režiséra Jan Hřebejk se zdá být pro látku díky jejímu charakteru ideální. 

Projekt je orientovaný především na domácího diváka, zřejmě by si našel své publikum ale i v dalších, 

především postkomunistických zemích.    

Žadatelem je společnost In Film Praha zkušeného producenta Rudolfa Biermanna, jenž je aktivní jak v ČR, 

tak v SR, a který s Janem Hřebejkem úspěšně spolupracoval už v minulosti. Počítá se také se slovenským 

koproducentem. Projekt je v poměrně rané fázi: o vývoj samotného scénáře je dobře postaráno, další 

aspekty vývoje jsou ale zatím pouze naznačeny.  Příspěvek SFK by měl tvořit 48% plánovaného rozpočtu. 

Dokončení vývoje je střízlivě odhadováno na listopad 2022.   

 

 

 

 

 

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) 

 

Příběh se odehrává koncem osmdesátých let převážně v socialistickém Československu (po emigraci jedné 

ze sester i v Londýně), žánrově se jedná o romantickou komedii označovanou žadatelem ještě dalším 

přívlastkem „hudební“, nejedná se ale o muzikál, hudba je pouze organickou součástí projektu, jelikož 

jednou z hlavních postav je populární zpěvák Viktor inspirován osobností Karla Gotta, a písničky jsou 

důležité i pro evokaci dané doby. Text je originální, vtipný a sebeironický, velmi přesně charakterizuje ducha 

doby, spousta detailů je dobře odpozorovaná ze života. To se týká i postav, které jsou originální a výrazné, 

a to včetně postav vedlejších – například nezapomenutelná maminka zpěváka Viktora. Svižný děj má spád 

až do emigrace jedné ze sester: tam mu trochu spadne řemen, a především žánrově sklouzne ze 

sebeironické inteligentní komedie inspirované životem více do poněkud sebelítostivého a banálnějšího 

„romcomu“. Poněkud nastavovaný konec také není nejšťastnější. Dramaturg si to ovšem tyto nedostatky 

uvědomuje a zmiňuje se o tom i ve své podrobné a velmi konkrétní explikaci, která udává možný směr 

dalšího vývoje.  

 

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

 

Autorka Martina Formanová vystudovala sice scenáristiku, věnovala se ale spíše próze a projekt je jejím 

scenáristickým debutem, vycházejícím z jejich osobních zkušeností. Jako spoluautor do něho vstoupil 

zkušený Petr Jarchovský, který byl původně v roli dramaturga – což se jeví jako šťastné spojení. 

Dramaturgem je v současnosti Josef Viewegh, který dodal konkrétní a konstruktivní dramaturgickou 

explikaci naznačující směr dalšího vývoje látky. Jan Hřebejk se zdá být pro ni ideálním režisérem, jednak 

vzhledem k osobnímu vztahu k látce, jeho dosavadním snímkům, a také osobnímu naturelu. Na další 

pozice v týmu si vybral ověřené dosavadní spolupracovníky. Tvůrčí tým je prakticky kompletní a velmi 

adekvátní projektu.  

 

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

 
Téma je hodně lokální, i když díky motivu emigrace na Západ obsahuje i jistý zahraniční přesah. Půvabné a 

divácky vděčné (především pro pamětníky) jsou i scény z návštěvy bývalého Sovětského svazu. Projekt je 

orientovaný především na domácího diváka, zřejmě by si našel své publikum ale i v dalších, především 

postkomunistických zemích. Projekt přináší originální ženský pohled na dobu osmdesátých let a končícího 

socialismu, v tom spočívá jeho jisté novum. Vyhýbá se přitom laciné „ostalgii“. Jeho silnou stránkou je ironie 

a sebeironie, se kterou pojednává i vážnější témata. Díky tomuto způsobu zpracování působí svěže a 

neotřele ve srovnání s řadou vážnějších snímků, které se s různým úspěchem snaží o zmapování stejné 

doby.           
 
 

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

znaků) 
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Žadatelem je společnost In Film Praha zkušeného producenta Rudolfa Biermanna, jenž je aktivní jak v ČR, 

tak v SR, a který s Janem Hřebejkem úspěšně spolupracoval už v minulosti.  

Projekt je zatím v poměrně rané fázi vývoje. O samotný vývoj scénáře je dobře postaráno, další aspekty 

vývoje jsou ale zatím pouze naznačeny. Proběhl už sice casting hlavních rolí, režisér uvádí ve své explikaci 

různé možnosti, není ale zatím potvrzena ČT jako partner, z distributorů jsou zatím pouze vytipovány 

Bioskop nebo Cinemart. To platí i o možnosti partnerství s RWE nebo o podpoře magistrátu hl. města 

Prahy. Cílová skupina a marketingovo-distribuční strategie jsou zatím nahozeny pouze velmi stručně. 

Rozpočet na vývoj byl vyčíslen na 2,12 mil Kč. Strategie jeho financování je jednoduchá. 32% tvoří vlastní 

příspěvek žadatele, 20% by měl přispět slovenský koproducent, jenž je zatím také pouze „ve fázi hledání“. 

Zbytek, 1 mil Kč, má být příspěvek SFK. Dokončení vývoje je střízlivě odhadováno na listopad 2022.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sestry 

Evidenční číslo projektu 3339/2019 

Název žadatele IN FILM Praha 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 10.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Spojení jmen scenáristky, spoluscenáristy a režiséra zaručuje na první pohled látce Sester přitažlivost 

marketingovou a řekněme že i hodnotovou. Dávní spolužáci z FAMU spojili své síly, aby divákovi poskytli 

humorný pohled na poslední dva roky zmírajícího socialismu v Československu a aby na příkladu 

osmnáctiletých dvojčat Sylvy a Magdy předvedli, jak se i v této závěrečné agónii systému lidé složitě a často 

překvapivě protikladně rozhodovali a jednali.  Dvojčata jako hlavní postavy příběhu dodávají navíc takovému 

rozhodování zvláštní napětí až nadreálné dvojjedinosti ve sporu s časem, s okolnostmi, s vlastní identitou, s 

ideály a realitou jak v rovině intimní, tak v rovině společenské. 

 

Háček je podle mého soudu skryt v tom, k čemu se příznačně obsedantně vyjadřují všechny relevantní 

materiály žádosti – totiž že příběh více méně vychází z první části prvotiny Martiny Formanové Skladatelka 

voňavého prádla (2002), kde je hlavní mužskou postavou Karel Gott. Ve scénáři je to jakýsi Viktor, což je ale 

jen chabá zástěrka pro jinak zjevné gottovské konotace. Jak bude možné tento element vyprávění zmoci či 

obejít? Režisér naznačuje možná řešení, ale ať zvolí to či ono, s autentickou dobovou hudbou, či bez ní, 

reálný rozměr normalizačního významu a vlivu zpěváka Gottova formátu divákovi sotva vsugeruje. Ten bude 

podvědomě stále srovnávat obraz s předobrazem a čím víc to bude dělat, tím víc se bude vzdalovat od 

samotné tresti záměny rolí dvou sester. 

 

Budou ho v tom utvrzovat ostatně i konkrétní dobové souvislosti, byť třeba nepřesné, jak upozorňuje i 

dramaturgická explikace, jakkoli samotný sesterský vztah je zajímavější, dokonce možná především v jejich 

vzájemném zrcadlení  a podobném osudovém předurčení, jako je například nacházení stejně 

mamánkovských partnerů. Pokud bude akcent ležet hlavně na nich, dojde naplnění i závěr bez historických 

dovětků, které zatím nahrazují vlastní pointu. 

 

Látku doporučuji k podpoře pro další vývoj. 

 

 

 

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) 

 

Komedie z konce „starého režimu“ slibuje být celkem vděčným žánrem, protože dnešní padesátníci si 

groteskní podobu projevů doby ještě pamatují, mladší diváci se bizarnostmi prostě budou bavit. Příběh má 

ovšem i své vážnější souvislosti, vyplývající z nároků, které v něm i skomírající režim na občany klade. 

Zatímco ti staří žijí ve smířené letargii či až protivné činorodosti (rodiče sester, Viktorova matka), mladí 

zažívají první existenciální tázání, a to ne proto, že se za existencionalisty sami módně považují (s. 8), ale 

protože je do něj náhle postaví samotný jejich osud. 

 

Je jasné, že v takových souvislostech hrají roli i konkrétní historická fakta, ale stejně jako upozorňuje 

dramaturgická explikace na omylnost chcípajících generálních tajemníků v SSSR (s. 8), tak nesedí ani 

datace petice Několik vět do období těsně po Palachově týdnu v roce 1989 (s. 143). V textu teprve po ní 

„dorazilo jaro“, ve skutečnosti byla zveřejněna 29. 6. 1989. Spíše by mělo asi jít o Iniciativu kulturních 

pracovníků, petici za Václava Havla, to by se ale zase nemohlo ve scénáři mluvit o Haně Zagorové. Zvláštní 

je také úvodní školní exkurze v textilním závodě v sobotu (s. 2 a 7), na s. 144 se mluví o České místo 

Československé televizi. 

 

Jinak ale už v této fázi (4. verze scénáře) oceňuji vypointovanost jednotlivých scén a nepochybně osobně 

motivovaný akcent na vztah obou sester, tak si nepodobných ve svých ideálech, a přece až odzbrojujících v 

cestě za nimi. Sdílím názor obou dramaturgů, že další prohloubení jejich charakterů je to nejpodstatnější, 

právě ono přinese největší komediální zisk a tím možná i trochu nový, neotřelý pohled na to, čím se tehdy 

žilo. Projekt naplňuje kritéria výzvy ve všech čtyřech bodech. 

 

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

 

Spojení Jarchovský – Hřebejk – Biermann je už vícekrát vyzkoušené, stejně jako plánované obsazení štábu. 

Zapojení Martiny Formanové vyplývá z logiky vztahů, které přežily školní léta, ale i profesního hledání 

dalších možností, v nichž pohled jakoby dvěma ženskýma očima skýtá příležitost vidět známé skutečnosti 

nově, s humorným odstupem, historickou skepsí i nostalgií života, který se vyvíjel jinak, než jsme si původně 

mysleli. Režisér slibuje snad až příliš sebekriticky návrat spíše než k Pelíškům k Šakalím létům, jenže tam 

šlo o rebelskou vzpouru, kdežto tady...? Bude to těžké. 
 

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

 

Třicáté výročí převratu roku 1989 poukázalo myslím už na jistou přesycenost veřejnosti spory o to, kdo, kdy 

a kde se zasloužil o revoluci a jak dlouho ji už dávno někde v kanceláři připravoval. Naproti tomu Sestry si 

takové ambice nedělají a ukazují docela bezelstně, jak se až do posledních chvil a možná i po nich žilo 

docela pragmaticky a zároveň úzkostně a jak složitě se člověk rozhodoval, do jakého z vlaků svého života 

vlastně nasedne (viz s. 151). To je motiv, který je nadčasový, který konfrontuje „malé“ a „velké“ lidské dějiny 

a protože to dělá s humorem, nepovyšuje jedny nad druhé, má šanci oslovit i diváka, který prostě žije svůj 

život, a přitom neztratil ponětí o jeho základních hodnotách a parametrech. 

 

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

znaků) 

 

Žadatel je jedním z nejrespektovanějších současných producentů, za něhož plně mluví už skoro třicetiletá 

práce na poli filmu uměleckého i komerčního. Řada jeho projektů se při tom pohybuje na tenké hranici mezi 

obsahovou závažností a diváckou atraktivností, což je zřejmě i případ Sester. Ani hudební komedie není v 

jeho produkci žádnou novinkou, navíc za projektem stojí už stmelený tým tvůrců s mnohaletou zkušeností v 

nejrůznějších žánrech. Rozpočet na vývoj je vysoký, zvyšuje ho honorář pro skladatele hudby a náklady na 

vyhledání lokací, nemalý je ale i vlastní vklad žadatele. Jeho profil a dosavadní zkušenosti v plné míře 

odpovídají zvolenému cíli, žádost je v tomto ohledu vypravena bezchybně a v osobních explikacích i se 

zřejmým entusiasmem, který je zárukou dobré cesty za realizací. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      VZTEKLÁ   KRÁSA 

Evidenční číslo projektu      3345 - 2019 

Název žadatele      MOLOKO Film s.r.o.  Miloš  Lochman 

Název dotačního okruhu       Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy       Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy       2020 – 1 – 1 - 3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      3.12.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

   Jedná se o kompletní vývoj filmu,který je charakterizován jako drama 
s komediálními prvky. Bakalářský scénář Elišky Kovaříkové se odehrává na pouti 
v malém městě během jednoho  týdne. Jedná se o příběh pěti Elišek ve věku 
6,15,37,66 a 99 let. Scénář doporučuje pedagog Famu Jří Dufek,který bude rovněž 
film dramaturgovat. Scénář byl oceněn na FAMU FESTU 2018 
Režie se ujme Štěpán Alrichter. 
Náklady vývoje jsou 1,665.000Kč a žádost na podporu Fondu činí 700.000 Kč 
Období realizace vývoje  od 22 11.2019 do 9.6. 2021. 
Aproximativ nákladů budoucího filmu – 32 mil.Kč. 
Se scénářem  a  ukázkovým snímkem se tvůrci hodlají zúčastnit řady domácích i 
zahraničních workshopů / Polsko,Berlinále,Cannes, atd/. 
Producent ::Miloš Lochman hodlá využít  své kontakty a navázat na minulou 
úspěšnou spolupráci se zúčastněnými autory. 
 
Udělení podpory Fondu  D o p o r u č u j i 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

      

     Žádost je pečlivě zpracována. 
    Je úplná a obsahuje všechny požadované přílohy.  

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

 

   Rozpočet se skládá z  prácích na scénáři 630.000Kc a 955.000Kč náklady 
celkového vývoje 
Rozpočet je řádně sestaven  a  podpora Fondu jsou adekvátní. 
Je připravována žádost na podporu Creative Europe program MEDIA. 
 

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

       

   Producentská strategie a marketingové úvahy jsou v žádosti dostatečně 
naznačeny. 
Předpokládá se koprodukce s Německem a event.další Evropou 

Průběh vývoje filmu v období 22.11.2019  až  9.6.2021 je reálný 
 

 

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

 

     Filmová společnost MOLOKO Film s.r.o. byla založena producenty Milošem 
Lochmanem a Karlem Chvojkou v roce 2010. 
V roce 2014 vytvořili celovečerní filmy  -   Cesta ven rež.Petra Václava a film Špína 
v režii Terezy Nvotové. V roce 2019 Princip Slasti- tel.miniseriál v režii.Jabloňského 

,celovečerní dokument ve spolupráci s CŤ Chci tě jestli to dokážeš v režii Dagmar 
Smržové a  výrobu celovečerního  dokumentu  režiséra Jiřího Anuše v koprodukci 
s CT a  podporou Fondu. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Vzteklá krása 

Evidenční číslo projektu 3345/2019  

Název žadatele moloko film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Při četbě scénáře Elišky Kováříkové o příhodách pětice blízkými příbuzenskými vztahy i určitou osudovou 

předurčeností spojených žen, které se na několik dnů společně ocitají v prostoru maloměsta ovlivněném 

výročním mystériem zázračného mariánského obrazu a s ním spojených církevních i světských slavností, 

jsem si především s velkým potěšením uvědomil, jak osvěžující je ocitnout se v živlu skutečně vrstevnatého 

vyprávění psychologické povahy, jehož autorka se suverénně a místy i s velkou elegancí dokáže vyhnout 

nástrahám prvoplánového sdělení a pracovat s přesnými a úspornými znaky, které nesporně patří do řádu 

filmové poezie. Přesně chápat i cítit, co je to filmový obraz a jak je možné s ním nakládat, tak aby mohl být 

konkrétní, přitom současně dostatečně ambivalentní a zároveň při troše divácké námahy postupně 

dešifrovatelný, není mnohdy dáno ani známým tvůrcům a je velmi příjemné setkat se s touto kvalitou u  

práce začínající autorky. Vzpomněl jsem si při četbě sénáře, jak český biolog Zrzavý s vtipem sobě 

vlastním píše o tom, že neklamnými známkami vývoje ego-komplexu, tedy vědomí vlastního já, u šimpanzů 

jsou dobře patrné výbuchy ničím nemotivovaného hněvu. Něco podobného vnímám i u hrdinek scénáře 

Elišky Kováříkové a řekl bych, že právě nemotivovanost jejich hněvivých reakcí (ale stejně tak i impulzů, 

které je vedou ke lhaní, manipulaci s bližními, absurdní závistivosti či projevům pohrdavé pýchy) je jedním z 

velkých témat vyprávění. Říct, jaká nenaplněná životní potřeba, která by zároveň byla i onou ve 

scenáristických příručkách zaklínanou potřebou dramatickou, za tím vším stojí, v podstatě nejde, pokud 

nepřipustíme, že se tímto způsobem projevuje jejich vztah k údělu být lidmi, k univerzu, k Bohu, k 

vesmírným i světským pravidlům a zákonům, jichž je Bůh pro mnoho věřících hlavním garantem, jakkoli 

všechna svatá písma vědí o Jeho neredukovatelnosti na tuto oblast a o ambivalenci mnoha jeho úradků a 

činů. Neboli hněv pěti Elišek je čistě existenciální povahy a má především podobu výzvy, provokace, 

pomsty, alergické reakce na okázalou slušnost některých bližních, pudové nesmířenosti se světem tak, jak 

vypadá a jak se chová, hluboce prožívanému vzdoru vůči vesmíru, který vnucuje člověku své zákony a svá 

pravidla, ačkoli při pohledu lidskými smysly se sám jako rozumně řízený nejeví. Toto vše se odehrává v 

drobných, jinak vlastně bezvýznamných každodenních situacích, aniž by přitom hrdinky příběhu přicházely 

díky svým činům a reakcím k nějakým výhodám, nebo aniž by nacházely útěchu či oporu v chápání a 

prožívání těchto svých sporných charakterových kvalit jakožto součásti nějaké estetické, náboženské nebo 

jinak ideologicky zabarvené koncepce. Proto jsou také pro jejich podobně nezatížené spoluobčany 

nesrozumitelné, snad jen kněz by v nich mohl zahlédnout diabolický moment, pokud by se mu ovšem chtěly 
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svěřit, což nechtějí. Způsobem vyprávění dává autorka jasně najevo, že své hrdinky velmi dobře chápe a 

má s nimi a jejich prožíváním světa velký soucit, což je vzácný druh empatie, kterého si vážím. Zároveň 

však i na půdě jejího scénáře beze zbytku platí, že smrtelný hřích (míněno zde v duchu církevní tradice, 

tedy smyslnost, hněv, nestřídmost, závist, lakomství, pýcha a lenivost) je ve svých důsledcích vždy 

destruktivní a sebedestruktivní a samy hrdinky ve skutečnosti dobře vědí, že kdyby se celý svět choval jako 

ony a zákony či pravidla by přestaly platit, žádnou úlevu ani svobodu by jim to nepřineslo, tak naivní jistě 

nejsou. Ani úhybný a v podstatě vždy regresivní manévr směrem k nějakému pohanskému kultu, který by 

jejich živelnou přirozenost posvětil, nemůže žádnou spásu přinést, a boží hlas, který mluví jejich řečí a říká 

jen to, co chtějí slyšet, nemá nárok přetrvat do dospělosti. Velmi se mi proto líbí, že Eliška Kováříková 

neváhá s chytrou a nemilosrdnou ironií své hrdinky ze své božské (tedy vypravěčsky všemocné) pozice 

případně i náležitě ztrestat (viz zjevný trest pro Babičku za manipulaci se zázračným obrazem) a shledá-li u 

nich polehčující okolnosti, třeba pro původní nevědomost, tak jim i demonstrativně odpustit (viz skvělá 

scéna, kdy Malou zachrání svým příjezdem otec, vystupující ze svého auta doslova a do písmene jako 

starodávný bůh ze stroje, aby pouhým svým zjevením zažehnal všechna nebezpečí a obnovil řád, alespoň 

na nějaký čas). Snad bych jen řekl, že jsem očekával více od postavy Kluka, respektive od jeho interakce s 

Velkou. Nejde o to, jak jejich milostný románek dopadl, tak to jistě být mělo, nicméně nečekal jsem, že se jí 

lekne tak rychle a tak rychle ji ještě i zradí, když prozradí její intimní tajemství dalším klukům. Zpočátku se 

jevil být složitější, možná v něčem potenciálně moudřejší než jeho otec, nevím, ale zmizel z příběhu s příliš 

malou stopou a Velké tak velkou příležitost k zamyšlení vlastně nedal. Bolelo jí to, jistě, ale to by snad 

nemuselo být vše. Navíc šlo o syna samotného kněze, paradoxní stvoření, vzniklé z dopuštění zázračného 

obrazu a vatikánských úřadů, i od tohoto osobního či rodinného mýtu bych čekal více vlivu na příběh. 

Napadlo mě třeba, že když u těchto mariánským obrazem prodchnutých mužů z kněžské rodiny 

(mimochodem, jak příznačné, že na začátku zázraku byl opět absurdní hněv, hozený kámen proti obrazu 

Madony) lze předpokládat zvýšenou plodnost, zda třeba nemůže Velká po sexu s ním otěhotnět. Napadlo 

mě i to, že církev sama se ve vztahu k Bohu vnímá jako superbytost ženské přirozenosti, jako nevěsta 

Kristova, a že kněz něco z této ženské přirozenosti musí v sobě nutně integrovat (jak o tom ostatně svědčí i 

řada jeho atributů); i toto by mohlo mít v Klukově linii v příběhu nějaký ohlas.  

Scénář považuji za mimořádně zdařilý a doporučuji ho 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  

 

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Scénář považuji za mimořádně kvalitní, vyprávěný přehledně a srozumitelně, s citem pro styl, rytmus a 
dialog. Komplikovanou mnohonásobnou identitu hlavní hrdinky se daří velmi dobře integrovat do 
organického celku, aniž by se tato forma stala mechanickou a stírala osobitosti jednotlivých „variací na 
Elišku“. Scénáři by v dalším vývoji určitě pomohla jasnější představa o režijní koncepci a hereckém 
obsazení. 

 
 

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

Personální zajištění projetu považuji za vynikající, spojení s režisérem Štěpánem Altrichterem a 
dramaturgem Jiřím Dufkem za dobrou volbu. Produkční společnost Moloko film je zárukou profesionální 
realizace. 

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

Pokud by se film podařilo úspěšné realizovat, vnímal bych to jako velké povzbuzení pro všechny, kdo věří, 
že filmy mají být nejen dojemné, napínavé a vtipné, ale také chytré, a že základem takového filmu je 
precizní scenáristická práce. Schopnost vytvořit vícevrstevnaté vyprávění a udržet přirozenou symbolickou 
korespondenci mezi jednotlivými vrstvami není vůbec snadné, věřím, že filmu Vzteklá krása by se to mohlo 
podařit. 

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

Žádost považuji za přehlednou a dobře zpracovanou, až na protivné pravopisné chyby ve scénáři. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vzteklá krása 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele moloko film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Scénář Elišky Kováříkové, původně bakalářská práce obhájená na FAMU, si už získal hodně pozornosti a 

úspěchů. Dostal cenu na FAMUFESTU 2018 a v soutěži Filmové nadace, byl vybrán do mezinárodního 

workshopu Scripteast. Jako svůj další projekt si jej zvolil režisér Štěpán Altrichter a dramaturgie se ujal 

zkušený pedagog FAMU Jiří Dufek. Tato pozornost se zdá být zasloužená, protože scénář je skutečně 

pozoruhodný, a to hlavně tím, jak buduje křehký svět příběhu kolem maloměstské náboženské slavnosti, 

plný náznaků a symbolů nějakého hlubšího řádu, zároveň ale oživovaný nekonvenční pěticí hrdinek a 

odlehčovaný hravým humorem. Každá ze skupiny hlavníchpostav přitom žije svým životem, ale zároveň se 

mezi nimi ukazují překvapivé podobnosti, aniž by scénář sklouznul k nefilmovému abstraktnímu filozofování 

o lidské identitě (až na výjimky v dialozích). 

Projekt jasně prokazuje silné filmové vidění autorky a ze současné české produkce vyčnívá především svou 

imaginací, propojující všední banalitu s magickými motivy. Producentská koncepce kompletního vývoje sice 

postrádá jasný plán a úvahy o marketingové strategii zůstaly na dost povrchní úrovni, ale zapojení 

výrazného režiséra a zkušeného dramaturga dává příslib silného uměleckého díla s potenciálem 

mezinárodního uplatnění.  

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) 

Příběh o prázdninovém pobytu pětice žen stejného jména na českém maloměstě v době náboženské 
slavnosti tematizuje obecné existenciální otázky o plynutí a smyslu života, ale jeho uměleckou kvalitu tvoří 
především schopnost vytvořit imaginativní, a přitom uvěřitelný, všední a zároveň magický svět. Struktura 
scénáře je komplikovaná jen zdánlivě, linky jednotlivých postav se proplétají v pečlivě budovaném rytmu 
plynoucího času a v rámci jednoho prostoru s lehkostí, bez snahy o složitou vypravěčskou kombinatoriku. 
Každá z hrdinek přitom žije svým barvitým životem, ale zároveň se mezi nimi ukazují překvapivé 
podobnosti, aniž by scénář sklouznul k nefilmovému abstraktnímu filozofování o lidské identitě (až na 
výjimky v několika příliš doslovných dialozích, viz např. na str. 73: „Já se přece pořád měním. Nejsem jeden 
člověk. Ještě ani nevím, kdo jsem.“).  

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

Tvůrčí tým je tvořen ideální kombinací začínající talentované autorky s výrazným režisérem po dvou 

celovečerních filmech a zkušeným dramaturgem-pedagogem. 

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

Potenciál pro česko-německou koprodukci plyne spíše ze zapojení v Německu žijícího a tvořícího režiséra 

než ze samotné látky. Scénář je sice zakotven v českých reáliích, ale v zahraničí by mohl vyvolat zájem 

kombinací existenciálního tématu, moderní každodennosti a senzibilitou postav s téměř folklorním, 

tradicionalistickým leitmotivem zázračného obrazu. Jsou v něm patrné návaznosti na literární a filmové 

tradice magického realismu, jak domácí, tak zahraniční.  

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

znaků) 

Údaje jsou kompletní, tvůrčí koncepce odpovídá rozpočtu, ale producentská strategie je zpracována 

ledabyle a povrchně (viz např. pasáže o marketingu). 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Princezna stokrát jinak 

Evidenční číslo projektu 3347/2019 

Název žadatele BIO ILLUSION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předmětem žádosti je scénář celovečerní hrané pohádky Princezna stokrát jinak, zkušené a etablované 

producentské společnosti Bio Illusion v režii Tomáše Krejčího (mimo jiné Iguo Igua, tv Redakce nebo 

Poslední z Aporveru). 

 

Development se zaměřuje zejména na literární a předprodukční přípravu projektu, producent předpokládá 

vznik projektu jako třístrannou mezinárodní koprodukci (SK, Belgie - obě blíže nespecifikované společnosti), 

která plně zapadá do jednoho ze zásadních cílů výzvy ve smyslu zvýšení mezinárodních koprodukcí 

projektů a akcentující žánrovou pestrost. Dětská pohádka patří v českém prostředí k tradičním, etablovaným 

žánrům a z žádosti je patrná snaha tento zavedený žánr příběhově posunout k novějším narativům při 

zachování tradičních pohádkových atributů (pohádková království, princezny a princové, rytířské turnaje, 

vítězství dobra nad zlem). 

 

Žádost obsahuje požadované materiály, přínosná by pro posouzení byla jistě i režijní explikace k scénáři a 

celkové koncepci a výtvarnému zpracování filmu - režijní showreel v tomto případě vypadá působivě, 

nicméně k samotnému projektu dostatečné informace podle mne nedává. 

 

Žádost s ohledem na její žánrové usazení, producentský kredit a zkušenost s tímto typem filmu i s ohledem 

na střídmě nastavený požadavek vstupu Fondu doporučuji k podpoře, zejména pokud žadatel doplní 

informace o mezinárodních partnerech a případnou režijní explikaci. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je zpracována přehledně, srozumitelně, kvituji, že žadatel pracuje se standardní opční smlouvou 

- odpovídá to producentským zkušenostem i postavení žadatele. 

 

Více informací bych uvítal ohledně zamýšlené koprodukční spolupráci s belgickým a slovenským 

partnerem, kteří jsou pouze krátce zmíněni - bez bližších detailů -  v producentském popisu projektu. 

 

Hlavní cíle vývoje jsou zaměřeny na kvalitní producentskou přípravu (dopracování scénáře, překlad do 

aj, hledání lokací a casting), žadatel nepředpokládá mezinárodní workshopy ani další prezentace. 

 

V žádosti postrádám režijní explikaci i případnou opční smlouvu s režisérem. 

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

– Rozpočet je nastaven srozumitelně, s náklady zaměřenými zejména na domácí financování projektu - 

v rozpočtu nejsou žádné náklady spojené s mezinárodními trhy nebo workshopy, žadatel 

nepředpokládá ani výrobu ukázky nebo teaseru. 

– Nejvyšší náklady jsou alokovány zejména na literární vývoj scénáře (vytvoření scénáře, dramaturgové, 

překlady). 

– U položky ubytování je poněkud překvapivá stejná denní sazba jako v případě ubytování mimo ČR 

(8.000,- CZK na den) 

– S ohledem na mezinárodní koprodukční charakter je překvapivě nízká položka na právní služby. 

 

      Financování žadatel deklaruje striktně pouze jako dvousložkové - 47,5 % vstup Fondu a zbývající 

část hrazená finančním vstupem žadatele, doložení financování ze strany žadatele nebylo součástí 

žádosti. 

 

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

– Projekt je koncipován jako divácky atraktivní pohádkový příběh a žadatelův hlavní cíl vývoje je 

dopracování literární přípravy a předrealizační příprava (obhlídky, casting). Tomu je podřízena i struktura 

rozpočtu i maximálně zjednodušená struktura financování. Přesto žadatel předpokládá (a s ohledem na 

jeho dosavadní producentské zkušenosti to lze považovat za reálné) vznik projektu jako třístrannou 

mezinárodní koprodukci (SK, Belgie).  

 

– Cílová skupina je evidentní z žánru projektu a i harmonogram se zaměřuje na maximální efektivitu a 

rychlost celého vývoje (ukončení vývoje již srpen 2020). 

 

 

 

 

 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Bio illusion je zkušená producentská společnost, od roku 2003 produkovala 15 hraných filmů - od 

diváckých až po festivalově úspěšný a oceňovaný debut Jiřího Mádla Pojedeme k moři. Bio Illusion má 

zkušenosti i v oblasti dokumentu a animované tvorby (Čtyřlístek ve službách krále nebo Na půdě Jiřího 

Barty). 

Miloslav Šmídmajer pracuje i jako režisér některých projektů (dokumenty O M. Formanovi, J. Menzelovi 

a další), hraná pohádka Peklo s princeznou nebo připravovaná parodie Případ mrtvého nebožtíka 

(premiéra oznámena na 16.1.2020). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Princezna stokrát jinak 

Evidenční číslo projektu 3347/2019 

Název žadatele BIO ILLUSION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 10. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je původní pohádka scenáristy Tomáše Belka, režiséra Tomáše Krejčího, dramaturgyně 

Márie Dufkové a producenta Miloslava Šmídmajera. Pro autora i režiséra jde o filmový debut: autor dosud 

působil v reklamě a psal písňové texty, muzikálová libreta, koncertní show a seriály pro TV Nova, režisér má 

za sebou televizní filmy a také nechvalně proslulý případ nedokončeného megaprojektu Poslední 

z Aporveru, který skončil soudními spory a insolvenčním řízení. Toto personální obsazení bohužel nebudí 

valnou důvěru, byť nezkušenost částečně vyvažují dramaturgyně a producent a také další spolupracovníci 

(zajištění je ovšem jen ve stavu „příslibu“). 

 

Problematicky vypadá i umělecká stránka věci, jde sice o původní dílo, to ale postrádá původní potenciál, jak 

napovídá už banální titul: dílo je vystavěno zcela podle zavedeného zdejšího modelu namíchaného z 

obvyklé směsi pohádkové romantiky a humoru a spleteno z motivů známých z jiných klasických pohádek. 

V tradici české filmové pohádky nic zajímavého, spotřební (televizní) zboží. 

 

Realizační strategie je velmi skoupá na slovo, přičemž se týká výhradně vývoje scénáře a nezahrnuje 

producentský vývoj, chybí komentář k finančnímu plánu nebo marketingová a distribuční strategie. 

V rozpočtu vyčnívá poměrně vysoká částka za vytvoření scénář nebo částka za dva dramaturgy, přičemž 

v projektu je uveden jen jeden. Finanční plán se opírá pouze o dva zdroje, vklad žadatele, který činí 

nadpoloviční část rozpočtu, není doložen, od Fondu se žádá 400 tis., tj. bezmála na horní hranici limitu. 

Finanční plán postrádá vícezdrojové rozložení a krytí. Překvapivě chybí aspoň zamýšlená spolupráce s TV, 

která se logicky nabízí. 

 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy snad jen v bodě podpory debutů, byť v tomto případě nejde o debuty 

nastupující generace. 

 

Předložený projekt není umělecky, personálně, produkčně ani finančně připraven k realizaci. S ohledem na 

stav scénáře i realizační strategie by projektu odpovídala spíše výzva na scenáristický, nikoli kompletní 

vývoj. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Umělecká kvalita projektu je nedostatečná, scénář vypadá jako nesourodý a banální katalog vděčných 

motivů a postav z české pohádkové klasiky. 

Dramaturgická explikace poměrně podrobně a přesně popisuje problémy scénáře a případně ukazuje na 

potřebu dodržovat žánrová pravidla, resp. na problém nejasnosti celkového konceptu a nedostatečné 

autorské disciplíny.  

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

Personální zajištění zejména v klíčových kreativních pozicích není uspokojivé, a to jak pro nezkušenost 

s kinematografickým filmem, tak pro pošramocenou profesionální pověst režiséra. 

 

 

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

Jde o projekt lokálního dosahu bez inovativního potenciálu. 

 
 
 
 

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

znaků) 

Realizační strategie je nedostatečná, chybí povinná součást – producentský vývoj včetně finančního 

zajištění. 

Realizační strategie a finanční plán nedávají záruku úspěšné realizace projektu. 

Projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je zkušený, nicméně tento projekt postrádá elementární 

náležitosti. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Princezna stokrát jinak 

Evidenční číslo projektu 3347/2019 

Název žadatele BIO ILLUSION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný projekt producenta Miloše Šmídmajera, režiséra Tomáše Krejčího a scenáristy Tomáše Belka 

Princezna stokrát jinak představuje další z variant v českých zemích stále oblíbeného filmového žánru, 

kombinujícího postavy, rekvizity a syžetové linie klasických folklórních pohádek, jejichž děj se odehrává v 

kvazi-středověkém bylo-nebylo, s motivy populárních společenských rubrik, jak je známe z časopisů a 

televizních pořadů. Základní pohádkové schéma je jejich prostřednictvím aktualizováno například tak, aby 

se klasické rozložení sil dobra a zla dalo vykládat jako důsledek psychické nezralosti hlavních hrdinů a 

pohádková říše jako kolbiště jejich neurotických symptomů způsobených například (jako v případě Belkova 

scénáře) neschopností přijmout a milovat sebe sama. Cesta k nápravě se pak více než tradičním bojem s 

metafyzickým zlem stává psychoterapií svého druhu, kde magické pokyny kouzelných bytostí a knih mají 

daleko blíže k poučkám populárních kurzů seberozvoje, než k enigmatickým šifrám a zaříkávadlům starých 

báchorek. Často se v takových variacích dialogy hemží narážkami na aktuální dobové fenomény (zde např. 

bitcoin) a konverzačními návyky soudobých teenagerů, jakkoli jsou tyto postupy pro dětského diváka 

nepochopitelné a pro samotný děj redundantní. Osobně mi tento způsob práce s tradiční formou není moc 

blízký a přiznávám tím vůči analyzovanému scénáři i jistou zaujatost. Na druhou stranu ale vím, že mohou 

vzniknout i zdařilá díla tohoto druhu, zejména výrazně komediální až parodické opusy, což ale není případ 

Princezny stokrát jinak. V každém případě by základ budoucího filmu neměl spočívat pouze ve výše 

zmíněných eklektických fúzích a narážkách, ale v poctivé a důsledné dramaturgické práci. V tomto ohledu 

vnímám u projektu Princezna stokrát jinak největší rezervu, a to zejména a především kvůli neinvenčnímu a 

nedůslednému využití ústředního (dokonce titulního!) motivu. kterým je zmnožení identit jedné z hlavních 

postav. Umím si představit řadu možností, jak princeznina měnící se podoba (ať už je metaforou 

pubertálního hledání sebe sama nebo jednoduše zlomyslným kouzlem) zamotá hlavu jejím přátelům i 

nepřátelům, jak může přispět ke komplikaci zápletky, k záměnám a nedorozuměním, pohánějícím děj, jak 

může být princeznou samotnou využívána vhodně i nevhodně, chytře i hloupě, pro dobro i pro zlo, jak může 

konkrétním situacím dodávat humor, ale hlavně a zejména: jak může být zdrojem základního tajemství 

příběhu, zdrojem dramatického napětí. Ve scénáři nalézám jen velmi málo z toho, co by tak silný a 

atraktivní motiv mohl a měl poskytovat, princeznino zakletí (resp. nemoc) je vlastně pouze obtížným a 

trapným handycapem určeným k finálnímu vyléčení, nikoli dějotvorným prvkem prvořadé důležitosti. Má-li 

projekt dostát svému vlastnímu záměru a vytěžit z nejcennějšího nápadu to, co je vytěžit třeba, měl by 
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podle mého názoru ještě projít podstatným vývojem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Projekt považuji za standardní variaci na typ filmové pohádky, kombinující tradiční folklórní motivy s 
elementy soudobé společenské rozpravy. Po této stránce ho vnímám jako soudržný a srozumitelný, i když 
z mého hlediska přetížený vedlejšími motivy a narážkami a dramaturgicky nedořešený. Myslím, že 
zejména obě hlavní postavy mají vzhledem k unikátní nemoci – kletbě jedné z nich mnohem větší 
dramatický potenciál, než scénář v dané verzi naznačuje a zhodnocuje, přirozené očekávání a napětí, 
které tento povýtce kouzelný motiv zajišťuje, zůstává nevyužito. Mám dojem, že velký důraz na to, aby 
příběh dával dobrý smysl v metarovině, určené jeho vztahem k soudobým psychologickým modelům a 
psychoterapeutickým praktikám, odvádí zatím pozornost autorů od čistě dramaturgických úvah, od práce 
na rozvíjení podstatných motivů v celé šířce jejich možností. Práce s vedlejšími postavami naopak občas 
podléhá čisté autorské libovůli, takže jsou hloupé nebo moudré, chytré nebo pitomé pouze na základě 
toho, jak slouží momentálnímu pokusu o situační humor. Scénář proto trpí i jistou stylistickou 
nejednotností. 

 

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

Personální zajištění projektu považuji za dobré. Produkční společnost Bio Illusion je zárukou profesionální 
realizace projektu. Režisér Tomáš Krejčí má v oblasti realizací audiovizuálních děl velkou zkušenost.. 

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

Projekt pokládám za standardní produkt využívající popularity pohádkového syžetu a pohádkového 
koloritu, zaměřený na nejširší divácký okruh, usilující o komerční úspěch.  

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

Žadatel má v oblasti kinematografie nesporně vysoký kredit, určitě je zárukou úspěšné realizace. Projekt je 
v českých podmínkách realizovatelný. Žádost považuji za obstojně zpracovanou, pečlivější dramaturgická 
explikace by mohla nicméně přesněji a konkrétněji formulovat nutné kroky v dalším vývoji látky. Množství 
pravopisných chyb v žádosti nedělá dobrý dojem. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Pod parketami! 

Evidenční číslo projektu 3349/2019 

Název žadatele Background Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Viktor Schwarcz 

Datum vyhotovení 30.11.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

 

Domnívám se, že udělení podpory u této Žádosti bude velmi záležet na obsahovém posouzení od Expertů i 

Rady.  

 

Z producentského a ekonomického pohledu je Žádost připravena pečlivě včetně producentské explikace. 

 

Pokud Žadatel či přímo autor obdrželi podporu na scénář - jak je uvedeno v CV scénáristy a režiséra - tato 

skutečnost není uvedena v Popisu ani reflektována v Rozpočtu. 

 

 

 

Projekt je připraven k realizaci, a žadatel bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě. 
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Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

– Žádost a přílohy jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují žádné rozpory ani protichůdné informace.  

 

– Žádost lze korektně posoudit. 

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

– Rozpočet je  transparentní a  výše nákladů je zdůvodněna. Má poznámka k literární přípravě - výše. 

 

– Představa  financování - z převážné části SFK doplněno prostředky Žadatele - je reálná. 

 

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

 

– Projekt nemá potenciál k zajištění vícezdrojového financování vyjma Prague film fund. Jde o film 

obsahově orientovaný na Prahu a její obyvatele. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento typ projektu. 

 

– Žadatel  má jasnou koncepci marketingové a distribuční  strategie. 

 

– Časový harmonogram vývoje je zvládnutelný. 

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

– Jedná se o mladou producentskou společnost, žánr černé komedie s odvážnou koncepcí jí sluší. Její 

finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

 

Společnost již zaznamenala první úspěchy uvedením svých filmů na mezinárodních festivalech. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Pod parketami! - vývoj 

Evidenční číslo projektu 3349/2019 

Název žadatele Background Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 21. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hlavní hrdina, pojmenovaný pouze jako M, zdědí po dědečkovi exkluzivní byt na Vinohradech. Od toho 

momentu se bezpečná existence tohoto průměrného zaměstnaného otce rodiny začne bortit. Řada 

kulminujících absurdních situací ho nakonec zřejmě dožene k šílenství a sebevraždě. Pod parketami 

jsou navíc nalezeny kostry jeho zmizelé rodiny. Jedná se o ryze autorský film, osobitou stylizovanou 

výpověď režiséra a scenáristy Tomasze Mielnika, absolventa FAMU, která obsahuje řadu originálních 

nápadů a situací. Ty ovšem postrádají složení do srozumitelného a fungujícího tvaru, chybí klíč, který 

by divákovi umožnil se ve filmu orientovat. Autorovi nelze upřít snahu o hledání specifické poetiky 

odlišující se od průměru současné domácí tvorby, výsledek ale působí příliš formalisticky a 

samoúčelně. Není jasná ani hlavní myšlenka či vyznění celého scénáře.  V důsledku toho je divácký 

potenciál projektu silně limitován. Snímek může zabodovat u festivalů, které hledají formálně 

provokativní díla a nová jména. Členové tvůrčího týmu kromě dramaturga a kameramana nejsou zatím 

definováni. Žadatelem je společnost Background Films, založena v roce 2011. Vedle režisérova debutu 

Cesta do Říma má na svém kontě krátké filmy i několik celovečerních dokumentů. Z předložené 

strategie je zřejmé, že žadatel nemá jasnou představu o charakteru a tím pádem ani o potenciálu 

projektu. Míra stylizace totiž podle něho „vyplyne až postupně během přípravných prací“. Zatím 

neujasněný žánr je charakteristický i pro představu o distribuční a marketingové strategii. Ve 

financování výroby by žadatel rád spolupracoval i s některou z televizí, které by projekt ovšem chtěl 

nabídnout jako „nedělní dramatiku pro širší veřejnost“, což naprosto neodpovídá jeho charakteru. Vývoj 

chce financovat pouze z vlastního vkladu a příspěvku SFK jenž činí 71,89% rozpočtu.   

 

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) 

 

Jedná se o ryze autorský film, osobitou stylizovanou výpověď režiséra a scenáristy Tomasze Mielnika. 

Ta obsahuje řadu dílčích originálních nápadů a situací. Ty ovšem postrádají složení do 

srozumitelného a fungujícího tvaru, přičemž by se nemuselo jednat o klasickou dramatickou stavbu. 

Divák si není jistý, zda a kdy se jedná o realitu a kdy o stylizaci nebo absurditu. Chybí klíč, který by 

umožnil se v textu orientovat a nebýt pouze zahlcen chaotickou smrští bizarností a autorských 

schválností typu 3 sousedé: jeden hluchý, druhý slepý a třetí němý. Autorovi nelze upřít snahu o 

hledání specifické poetiky odlišující se od průměru současné domácí tvorby, výsledek ale působí příliš 

formalisticky a samoúčelně. Není jasná hlavní myšlenka, autorský záměr ani poselství či vyznění 

celého scénáře. Ve své explikaci autor vysvětluje hlubší pohnutky a inspiraci, kterou chtěl zpracovat, 

např. populismus současných politiků, relativizaci zákona jak u nás, tak v Polsku - to všechno zní 

chvályhodně, ale do projektu se mu to přenést nepovedlo. Například postava Právníka působí spíš 

praštěně jako jakási karikatura z nepovedené komedie než jako metafora populárního manipulativního 

politika.     

 

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

 

Tomasz Mielnik, autor scénáře a režisér projektu pochází z Polska, kde vystudoval dějiny umění. Pak 

pokračoval studiem režie na FAMU, kde zaujal svým krátkým filmem Holka 180 a poté celovečerním 

lowbudgetovým absolventským snímkem Cesta do Říma. Ten byl uveden na MFF Karlovy Vary a 

posléze i na dalších, méně významných festivalech. Vedle předloženého projektu vyvíjí i další, větší 

dobový snímek Vyvolený. Jeho tvorbu charakterizuje smysl pro absurdno, neobvyklý příběh a 

nezvyklá dramaturgická koncepce a snaha překvapit nekonvenčním přístupem.  

Dramaturgem projektu je Vít Poláček z Dramaturgického inkubátoru SFK. Na projektu spolupracuje už 

od doby, kdy získal podporu SFK na vývoj scénáře. Kameramanem by měl být Jan Šuster, jenž 

spolupracoval s režisérem na jeho krátkých filmech i na jeho celovečerním debutu. Další členové 

tvůrčího týmu nejsou zatím definováni.    

 

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

znaků) 

  

Režisér se snaží přinést do české tvorby inovaci nebo přinejmenším návrat k absurdně surreální 

poetice některých filmů 60.let (Juráček, Němec). V kontextu současné domácí tvorby to působí 

výjimečně a neotřele. Už jeho debut si díky tomu získal řadu fanoušků, divácký potenciál 

předloženého projektu je stejně jako v případě režisérova debutu ale silně limitován. Snímek může 

zabodovat u festivalů, které hledají formálně provokativní díla a nová jména. Větší zahraniční 

potenciál ale nemá.  

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

1000 znaků) 
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Žadatelem je společnost Background Films, založena v roce 2011. Vedle režisérova debutu Cesta do 

Říma má na svém kontě krátké filmy i několik celovečerních dokumentů, mezi nimi i poslední opus 

Karla Vachka, jenž bude uveden na MFF Rotterdam. Z předložené strategie lze odečíst, že žadatel  

nemá jasnou představu, jaký je potenciál vznikajícího scénáře, jenž ještě není v definitivní podobě. 

Míra stylizace (realizmus - absurdita) totiž podle něho „vyplyne až postupně během přípravných prací“. 

To je přinejmenším nestandardní. Podle žadatele by měl být snímek divácky „mnohem vstřícnější“ než 

režisérův debut, ze scénáře to ale zatím není zřejmé. Ani reference, které žadatel uvádí (Polanského 

Nájemník nebo Scorseseho After Hours) nemají s předloženým textem zatím příliš mnoho 

společného.  Co se týče samotných aktivit během vývoje, pozitivně lze ohodnotit režisérův záměr 

vytvořit během přípravných prací několik krátkých videí souvisejících s lokacemi, obsazením a 

speciálními efekty. Nejedná se tedy o teaser v pravém smyslu, ale jako promo to fungovat může. 

Žánrová neujasněnost je charakteristická i pro představu o distribuční a marketingové strategii. 

Žadatel např. píše, že ideálním distributorem by mohl být Artcam nebo Aerofilms, ale pokud by se 

projekt přiklonil více k černé komedii, tak by to mohl být spíš Cinemart. Ve financování výroby by rád 

spolupracoval i s některou z televizí, které by projekt ovšem chtěl nabídnout jako „nedělní dramatiku 

pro širší veřejnost“, což naprosto neodpovídá charakteru projektu. Žadatel píše také o výrazných 

mezinárodních ambicích, ničím konkrétním to ale nedokládá. Rozpočet na vývoj ve výši 1 043 200 Kč 

chce financovat pouze z vlastního vkladu a příspěvku SFK ve výši 750 000 Kč, jenž činí 71,89%.  

Harmonogram počítá s vývojem až do listopadu 2022.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pod parketami! 

Evidenční číslo projektu 3349/2019 

Název žadatele Background Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Scénář filmu Pod parketami! osciluje mezi černou komedií a surrealistickým hororem. 
Manažer pracující v zahraniční firmě a označovaný jako „M“ zdědí po svém dědovi luxusní 
byt na pražských Vinohradech, kde existují původní starožitné parkety. Tento cenný artefakt je 
poškozen při kolaudačním večírku, na který spolu s hrdinovým šéfem dorazí také korpulentní 
černoška. Devastace drahocenných parket předznamená řadu dalších bizarních příhod, jež 
zapříčiní rozpad hrdinovy osobnosti…  
 
Jeden z autorů scénáře a režisér filmu Tomasz Mielnik ve své explikaci uvedl, že látku 
inspirovala skutečná kauza jeho známého, jenž dobrovolně ukončil život bez zjevných příčin. 
„Ta tragédie zasáhla všechny, kteří ho znali. Nikdo nedokázal vysvětlit, proč to udělal, jaké 
tajemství se za takovým činem skrývá. Řešily se různé varianty od nemoci až po nevěru, ale 
všechno to byly jen marné domněnky. Rychle jsme si uvědomili, že se stejně nikdo z nás 
nedozví pravdu a vlastně se ji ani dozvědět nechce. Pocítili jsme, že pravda by se měla zahalit 
závojem soukromí. Nakonec jsme zůstali jen s pocitem úzkosti z existenciální absurdity tohoto 
činu,“ upřesnil Mielnik. 
 
Klíčová inspirace, ústřední zápletka i mnohé konkrétní situace (konfrontace se starousedlíky, z 
nichž prvý je hluchý, druhý slepý a třetí němý) a obskurní předměty (dědečkův portrét na staré 
fotce) nejsou marné. Scénář je však absurdními motivy a symboly zahlcen až příliš. A 
vcelku vyznívá jen jako provokativní, leč nesouvislý mišmaš. Bez zásadních korekcí 
předlohy proto k podpoře zatím neodporučuji.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Černě groteskní skládanka, jejíž scénář spolu s Tomaszem Mielnikem napsal Martin 
Jelínek, se odvíjí v obdobném duchu jako Mielnikova celovečerní prvotina Cesta do Říma 
2015). Oba snímky jsou inspirovány tvorbou Luise Buñuela, zejména dvěma vrcholnými 
filmy z jeho „francouzského údobí“ (Nenápadný půvab buržoazie a Přízrak svobody).  
 
Scénář obsahuje řadu formálních chyb, včetně překlepů a stylistických lapsů, patrně 
vzniklých nedbale zredigovaným překladem (z polštiny???). Vážné výhrady mám ale 
především vůči obsahu. Sebeabsurdnější příběh (viz například dramata Václava Havla, či 
filmy Jana Švankmajera) neznamená pouhou nakupeninu paradoxů, či konglomerát efektních 
symbolů. Ty musí sjednocovat skrytý (byť často iracionálně „převrácený“) řád, který do 
výsledného díla vnese smysl a eventuální přesah.  
 
Ve scénáři filmu Pod parketami! však jakýkoli řád postrádám. Historka o poškozených 
parketách a hrdinově narůstajícím šílenství kolísá mezi „obludáriem“ jejích aktérů, hrátkami 
s tajuplným obrazcem a „poeovským“ havranem a „trierovskou“ satirou o všehoschopném 
právníkovi a abnormálních vztazích mezi šéfy a jejich zaměstnanci. 
 
Téměř žádný z efektních motivů není v předloze dotažen do konce. Její realizaci si proto 
nedokážu představit, nemá-li vzniknout nespojitá slátanina, srozumitelná pouze autorům 
samotným. Scenáristům i dramaturgovi (Vít Poláček) proto doporučuji scénář zásadně 
zjednodušit a zpřehlednit. Teprve pak by mohlo vzniknout nonkonformní dílo, jež do naší 
současné kinematografie vnese potřebný „svěží vítr“.         

 

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

Produkční společnost Background Films – založená v roce 2011 Mikulášem Novotným a 
Klárou Žaloudkovou – se orientuje na projekty s nekomerčním obsahem a koprodukčním 
potenciálem. V její produkci vznikl zmíněný Mielnikův celovečerní debut Cesta do Říma 
(2015) a dokumentární prvotina Zákon Helena (2016), v níž režisérka Petra Nesvačilová 
přiblížila každodennost nekompromisní policistky. Společnost Background Films se podílela 
na vzniku dokumentu Slepý Gulliver (2016) v režii Martina Ryšavého a na nejnovějším 
opusu Karla Vachka s názvem Komunismus a síť aneb konec zastupitelské demokracie 
(2019).  

 
Režisér a scenárista Tomasz Mielnik (nar. 1980) vystudoval dějiny umění na Wrocławské 
univerzitě a režii na pražské FAMU, kde zaujal krátkým snímkem Holka180. Absolvoval 
česko-polským celovečerním filmem Cesta do Říma, uvedeným na karlovarském MFF a na 
řadě dalších mezinárodních festivalů. V současné době – kromě snímku Pod parketami! – 
pracuje také na dobovém dramatu Vyvolený. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Vůči formálnímu zpracování žádosti nemám výhrady: předložený scénář ilustruje obsah 
chystaného filmu podrobně a zřetelně. Tvůrci označují projekt za „černou komedii o 
moderním Jobovi“ a hlásí se k tradicím moderních mysterií typu Polanského thrilleru 
Nájemník, či Scorseseho dramatu After Hours. Uvažují i o vhodném českém distributorovi, 
kterého vidí ve společnosti Aerofilms, případně ve společnostech Artcam, či Cinemart. 
 
Rozvahy ohledně zpracování jsou – kromě deklarované spolupráce s kameramanem Janem 
Šusterem – mlhavé a nekonkrétní. Právě na adekvátní realizaci však tato látka stojí a padá. 
Význam filmu pro současnou českou kinematografii i pro současnou tvorbu evropskou je 
proto obtížné posoudit. Černě groteskní skládanka Pod parketami! by mohla obohatit 
surrealistický proud novodobého filmu. Mohla by však zůstat na úrovni pouhé extravagantní 
šarády. 

 

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

znaků) 

Autoři sofistikovaně uvažují o potenciálních divácích připravovaného filmu: „Není to film pro 
každého (…) Náš divák je náročný, uvědomělý, vzdělaný. Se zájmem o kulturu a evropskou 
kinematografii. Ve větších městech navštěvuje artová kina, v regionech přehlídky, později 
sleduje filmy doma, ať už promítané na zeď nebo na monitoru počítače. Je velmi selektivní a 
oslovit ho je těžké. Pokusíme se vytvořit pro něj filmovou „událost“. Nevídaný film,“ 
vysvětluje producentka Klára Žaloudková, která (za společnost Background Films) žádost 
předkládá. 
 
Proti naznačeným ambicím nelze nic namítat, realizace projektu však bude extrémně 
náročná – finančně i technicky. Klíčovou osobou štábu by měl být zkušený výtvarník, který 
do chaoticky rozehraného příběhu – se spoustou odboček – vnese jednotný vizuální styl. Další 
zásadní záležitostí je adekvátní casting: vzhledem k relativně atypickému žánru pokládám za 
vhodné obsadit film neznámými herci, což umocní jeho mysteriózní formu. Kvalitu výsledku 
si ovšem v současné fázi vývoje odhadnout netroufám.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Baťa 

Evidenční číslo projektu 3351/2019 

Název žadatele Movie 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorský 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Projekt dlhometrážnej epickej drámy o historicky medzinárodne známej postave úspešného podnikateľa 

Tomáša Baťu je predkladaný opakovane v stave prakticky ukončeného literárneho vývoja, podľa vyjadrenia 

režiséra aj dramaturga. Je to projekt finančne na regionálne pomery veľmi náročný, z dôvodu vysokých 

nákladov na historickú vierohodnosť zobrazených reálií prvých 20 rokov 20. storočia. Je ťažké posúdiť čisto 

ekonomickú stránku, bez komplexného zhodnotenia celého projektu. Očakáva sa, že takto finančne náročný 

projekt bude obzvlášť dobre zdôvodnený, prečo práve dnes a pre konkrétne akého diváka je vytváraný. S 

akou potrebou, či otázkou dnešného publika tento film rezonuje. V tomto ohľade žiadosť nie je dostatočne 

presvedčivá. Iste, v Čechách ide o ikonickú postavu dejín, je to vecou až národnej identity. Na 

medzinárodnom poli sa však otvára otázka, čo tento film prinesie nové, čo napríklad režisérom spomínaný 

film "Letec" o Howardovi Hughesovi od Martina Scorsesseho nepovedal. A čo o Tomášovi Baťovi povie tento 

film, čo nepovedal Mariusz Szczygieł v knihe Gottland? (Mimochodom veľa pozitívnych aspektov, ktoré sa 

vo všeobecnom povedomí spájajú s menom Baťa je výsledkom práce Jana Antonína Baťu, čo je niečo, čo 

mnoho ľudí nevie a tento scenár to tiež celkom nehovorí...). Ale najpodstatnejšie: čisto z pohľadu epického 

ľudského príbehu - je skutočne príbeh muža, ktorý hnaný nezastaviteľnou túžbou naplniť svoju (ego) 

podnikateľskú víziu na svojej životnej ceste obetoval rodinu, ženu ktorá ho milovala, atď, to, čo je na 

filmovom a festivalovom trhu dnes žiadané? 

 

V čase kedy svet, festivaly, sales agenti aj broadcasteri hľadajú príbehy rozprávané keď už nie z pohľadu 

žien, tak aspoň rodovo vyvážene, pôsobí tento príbeh dnes až ukážkovo anachronicky. Tento aspekt rodovo 

vyrovnanejšieho pohľadu na svet je dokonca v programovom vyhlásení Eurimages. A tu sa dostávam späť k 

ekonomickej analýze projektu, pretože Eurimages je producentom deklarovaný ako dôležitá súčasť 

budúceho financovania. Existuje oprávnený dôvod na obavu, že film o Baťovi nebude posúdený Eurimages 

priaznivo. 

 

Pokiaľ žiadateľ a tvorivý tím nezodpovedajú presvedčivo na tieto otázky, bude v aktuálnej forme projekt 

pôsobiť ako drahý a z pohľadu investorov (medzi nimi aj SFK), ako riskantný. Nie sú to však neriešiteľné 

problémy, iste existuje cesta, ako príbeh Tomáša Baťu vyrozprávať aktuálne, moderne, reflektujúc súčasný 

pohľad na svet, ktorý je zásadne iný ako v čase rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie. Ten uhol 

rozprávania však ešte treba hľadať. 

 

Z uvedených a z ekonomických dôvodov bližšie popísaných v texte nedoporučujem projekt podporiť v 

žiadanej výške. 

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  

 

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

Prílohy žiadosti sú úplné a zrozumiteľné, neobsahujú zásadné formálne rozpory ani protichodné informácie. 

Umožňujú správne posúdiť žiadosť. 

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Film, ktorý tvorcovia zamýšľajú realizovať, je pochopiteľne drahý, nakoľko ide o historický, výpravný film. O 

tom nie je pochýb. Problém je skôr v tom, že vznik tohto filmu berú ako samozrejmosť, nevysvetľujú, prečo 

je jeho vznik nevyhnutný, práve dnes, za tak vysoké náklady... Od predpokladu vysokých nákladov na 

realizáciu sa odvíja aj žiadateľova koncepcia rozpočtu vývoja. Ten je na stredoeurópske, a v mnohom aj 

európske pomery veľmi vysoký. Producent v samostatnom liste obhajuje vysoké položky na právne služby. 

V rozpočte je však nespočetne veľa iných položiek, ktoré sú prekvapujúco vysoké. Rozpočet predpokladá 

že len vznik literárneho scenára bude stáť 800.000 Kč (čo je suma pri ktorej menšie filmy realizujú svoj 

kompletný vývoj) a ďalších 2,5 milióna Kč pôjdu na prípravné práce ako obhliadky a výtvarné návrhy a 

právne služby atď. Vznik teasera rozpočet neplánuje. Absentuje text producenta, ktorý by jasne vysvetlil, na 

čo majú byť prostriedky SFK konkrétne použité. Naopak množstvo materiálov, ktoré v rozpočte figuruje už 

zjavne existuje. Režisér aj dramaturg v podstate deklarujú, že práca na scenári je ukončená. Čo sa teda má 

v tejto chvíli financovať dotáciou od SFK? 

 

Možno problém vysokého rozpočtu vývoja vzniká z dôvodu, že žiadateľ už v tejto fáze financuje/realizuje 

práce, ktoré by sa mohli realizovať až v momente, keď bude isté, že film dokáže zabezpečiť financovanie 

výroby. Práce architekta, výtvarníka kostýmov, storyboard, podrobné a finančne nákladné obhliadky, atď by 

týmto pádom mohli prejsť až do ďalšej produkčnej fázy. Vývoj by sa skrátka mohol realizovať v tejto chvíli 

ekonomickejšie. 

 

– Je představa o financování realistická? 

Plán financovania je postavený na štyroch zdrojoch:  

- subvencia mesta Zlín, zmluva na "zabezpečených" 220.000 Kč nie je v prílohách žiadosti 

- podaná žiadosť na MEDIA - selektívny zdroj financovania, predstavuje 36% financovania. Čo v prípade, že 

tento zdroj nevyjde? 

- vlastný vklad producenta - doložený bankovým výpisom, v poriadku. 

- žiadosť SFK vo výške 40% 

Táto predstava nie je nerealistická, môže vyjsť, ale stále nie je jasné, prečo by náklady v tejto fáze projektu 

mali byť tak vysoké. 
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– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? 

Celkové náklady sa zdajú premrštené zo subjektívneho pohľadu o cca 40%. Aj v prípade podpory MEDIA 

by rozpočet vývoja nemusel presiahnuť 100.000 Eur (navyše keď sa nerealizuje teaser) a ďalšie potrebné 

výdavky na projekt (ako práce architekta, podrobné obhliadky, atď...), v tejto chvíli uvedené vo fáze vývoja, 

by sa mohli možno realizovať až vo fáze pre-production, keď bude väčšia časť financovania produkcie 

zabezpečená a bude istota, že film vznikne. Inak je riziko, že sa tieto nákladné práce realizujú zbytočne. 

Skrátka, výška požadovanej podpory a jej podiel na celkových nákladoch nie je v žiadosti dostatočne 

obhájený, pretože nie je jasné, na aké práce by prostriedky SFK boli použité. 

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt teoreticky má potenciál zaistiť viaczdrojové financovanie. Postava Tomáša Baťu má dosť 

medzinárodný rozmer na to, aby zaujala v zahraničí. Myslím si však, že to ešte nie je vyhratý boj. Producent 

musí ešte presvedčiť veľa ľudí a inštitúcií, že realizovať tento film je nevyhnutné.  

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

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

Producentskej stratégii by som osobne vytkol, že berie vznik práve tohto filmu, práve teraz, za takto vysoké 

náklady za samozrejmosť, akoby "povinnosť". Žiaľ ani z režijnej, ani dramaturgickej explikácie, ani z 

marketingovej stratégie táto nevyhnutnosť nie je jasná. Z tejto istoty producenta a režiséra vyplýva, že 

pracujú s vysokým rozpočtom vývoja, ktorý z pohľadu SFK v tejto chvíli predstavuje finančné riziko.  

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Text marketingovej stratégie je zatiaľ vymenúvaním množstva rôznych dostupných kanálov štandardnej 

filmovej distribučnej komunikácie. Stratégia nehovorí, kto konkrétne je divákom tohto filmu. Na akú potrebu 

akého diváka tento film odpovedá. Obyvateľ Zlína, ktorý si príde film pozrieť, pretože je hrdým obyvateľom 

"Baťového" mesta nie je dostatočne zacielené publikum. A nie len kto konkrétne, ale prečo by mal zaplatiť 

za lístok v kine na tento film, ktorý by si možno radšej pozrel niekedy v televízii. Text tiež počíta s 

umiestnením na festivaloch. Ono to ale ako festivalový film nepôsobí. Je to správna stratégia? 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Časový harmonogram počíta s dokončením vývoja 10/2020. Vzhľadom k tomu, že scenár považujú autori 

za dokončený, a že sa nerealizuje teaser, predpokladám, že to je realistický časový horizont. Z textu nie je 

jasné, čo konkrétne sa má do 10/2020 urobiť. 

 

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele. 

 

Spoločnosť žiadateľa má dostatočné skúsenosti s produkciou filmov, skôr mainstreamovo divácky 

orientovaných. Takto veľký projekt bude iste náročný, najmä z dôvodu historického charakteru. Aj pre 

režiséra ide o veľmi ambiciózny projekt. Pre oboch (producenta aj režiséra) by to bol skok o úroveň 

zložitosti vyššie ako to, čo realizovali doteraz. To platí aj s ohľadom na doterajšie úspechy a ocenenia 

žiadateľa aj režiséra, ktoré zatiaľ nepatria k "prvej festivalovej lige". Pri správnej príprave a priaznivých 

okolnostiach financovania sa projekt môže podariť. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Baťa 

Evidenční číslo projektu 3351/2019 

Název žadatele MOVIE 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletni-vyvoj-celovecerniho-hraneho-filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 3.XII.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Myšlenka zpracovat život Tomáše Bati do scénáře a uvést jeho životní příběh na stříbrné plátno je 

rozhodně záslužná a má také silný dramatický potenciál. Bohužel její zpracování už tak silné není. 

Samotná koncepce ani předložený scénář nejsou dostatečně přesvědčivé. Projekt nepřináší nový úhel 

pohledu na hlavní postavu, scénář je příliš popisný a nevyvolává dostatečné emoce. Děj je příliš 

prvoplánový a ilustrativní, dialogy příliš vysvětlující. Scénář používá příliš tradiční a konvenční 

stylistické prostředky, postrádá modernější způsob vyprávění. Nic na tom nezmění ani plánovaná 

zpřeházená struktura. Téma projektu je významné především pro ČR. Režisérem projektu by měl být 

Jan Pachl: jeho snímky ale zatím nezaznamenaly žádný výrazný mezinárodní ohlas, což může být 

problémem vzhledem k mezinárodním ambicím projektu. Jako dramaturg je u projektu uveden Ondřej 

Zach. Ten má za sebou bohatou kariéru v různých manažerských funkcích, v profesi dramaturga se ale 

bude zřejmě jednat o jeho debut.  

Žadatelem je společnost Movie Adama Dvořáka, soustřeďující se převážně na tvorbu komerčně 

orientovaných filmů. Jedná se o nákladný historický biopic a žadatel má už v této fázi jasnější 

představu o zahraničních partnerech, financování a distribučně-marketingové strategii. Zamýšlené 

rozdělení teritorií mezi různé sales společnosti není ovšem strategicky ideální. Ve finanční strategii 

žadatel uvádí zájem mnoha partnerů, jak regionálních, tak mezinárodních, od kterých získal řadu LOI. 

Jejich finanční příspěvky nejsou ale zatím nijak specifikovány. Vzhledem k finanční náročnosti projektu 

a s tím spojenými dalšími úkoly, které by měly být vedle napsání finální verze scénáře dotaženy 

(hledání koprodukčních partnerů, financování, zajištění natáčení v mnoha lokalitách, mezinárodní 

herecké obsazení, atd.) je dokončení vývoje plánováno na konec října 2020 poněkud optimistické.  
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Scénář nepřináší nový úhel pohledu na hlavní postavu, nezamýšlí se nad ní hlouběji tak, aby si divák na 

jeho základě kladl otázky ohledně toho, zda byla vlastně pozitivní nebo negativní a proč. Projekt 

nepředstavuje Baťu jako zcela výjimečného vizionáře, i když se autoři o to zřejmě snaží, a neobjasňuje jeho 

hlubší vnitřní filozofii. Hlavní postava není dostatečně komplexní a zajímavá na to, aby diváka strhla a aby 

s ní celou dobu „šel“ a držel jí palce. Scénář je příliš popisný a nevyvolává dostatečné emoce. Hlavní 

postava i všechno ostatní včetně samotného děje je příliš prvoplánové, ilustrativní a vysvětlující. Většina 

věcí se vysvětluje v dialozích, filmu scházejí emočně silné, nezapomenutelné scény, které do takového typu 

velkého biografického snímku patří. Svým pojetím připomíná projekt spíše nepříliš objevný televizní seriál. 

Také vedlejší postavy působí zjednodušeně a jednostrunně. Scénář používá příliš tradiční a konvenční 

stylistické prostředky, postrádá originální řešení a modernější způsob vyprávění. Nic na tom nezmění ani 

plánovaná zpřeházená struktura.  

 

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

 

Režisérem projektu by měl být Jan Pachl, jenž se žadatelem pracoval už v minulosti (Gangster Ka., 

Gangster Ka Afričan, Ten, kdo tě miloval).  Jeho snímky ale zatím žádný výrazný mezinárodní ohlas 

nezaznamenaly, což může být problémem vzhledem k mezinárodním ambicím předloženého projektu. 

Scenárista Petr Bok má za sebou několik filmových projektů jako spolu-scenárista, např. Ghoul,  

vyprofiloval se především jako scenárista TV seriálu Četníci z Luhačovic.  Jako dramaturg je u projektu 

uveden Ondřej Zach. Ten má za sebou bohatou kariéru v různých manažerských funkcích (NOVA, AQS, 

HBO), v profesi dramaturga se ale bude zřejmě jednat o jeho debut. Členem týmu pro vývoj je i odbornice 

zabývající se fenoménem Baťa. V přihlášce jsou uvedeny už i kameraman a architekt.   

 

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

 
Téma projektu je významné především pro ČR, i když může částečně rezonovat i v některých zemích, do kterých 
Baťa kdysi expandoval a ve kterých svou výrobu udržel. Jméno Baťa ovšem v cizině na rozdíl od ČR samo o sobě 
nevzbuzuje žádné emoce, a bohužel je nevzbuzuje ani scénář. Díky svému nepříliš objevnému a příliš tradičnímu 
a konvenčnímu zpracování zůstává látka příliš lokální a projekt nepřináší v rámci evropské tvorby žádnou 
inovaci. Nic objevného nepřináší ani v rámci české tvorby. 

 
 

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

znaků) 

 

Žadatelem je společnost Movie, založená v roce 1999 střihačem Adamem Dvořákem. Ten má na svém 

kontě řadu titulů nejenom jako střihač, ale i 8 převážně komerčně orientovaných filmů jako producent. 

Jedná se o nákladný historický biopic a žadatel má už ve fázi vývoje jasnější představu o zahraničních 

partnerech, financování a distribučně-marketingové strategii. Potenciál filmu je jasně charakterizován, dobrá 
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je i představa o cílových diváckých skupinách. Ohledně mezinárodního prodeje zájem projevila společnost 

sídlící na Maltě nebo indický partner. Žadatel hledá další možnosti, jak proniknout na severoamerický trh, 

v hledáčku jsou i další více renomované sales companies. Rozdělení teritorií mezi různé společnosti není 

ale strategicky ideální. Ve finanční strategii žadatel uvádí zájem mnoha partnerů, jak regionálních, tak 

mezinárodních, od kterých získal řadu LOI. Jejich finanční příspěvky nejsou ale zatím nijak specifikovány, 

což je ale ve fázi vývoje akceptovatelné. Financování je složeno z příspěvků města Zlín (6%), počítá se 

s grantem MEDIA (zatím pouze podaná žádost) a s vlastním finančním vkladem žadatele. Příspěvek SFK 

1,4 mil Kč tvoří 40% rozpočtu. Vzhledem k finanční náročnosti projektu – odhadovaný rozpočet 85 mil Kč – 

a s tím spojenými dalšími úkoly, které by měly být vedle napsání finální verze scénáře dotaženy (hledání 

koprodukčních partnerů, financování, zajištění natáčení v mnoha lokalitách, mezinárodní herecké obsazení, 

atd.) je dokončení vývoje plánováno na konec října 2020 poněkud optimistické.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Baťa  

Evidenční číslo projektu 3351/2019 

Název žadatele Movie 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení  15.12..2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

Pod pracovním názvem "Baťa " má vzniknout celovečerní výpravný biografický film, který "převede na 

stříbrné plátno" historii založení a překonávání prvotních nesnází později celosvětově působící firmy Baťa. 

Tomáš Baťa, první český kapitalista, byl bezpochyby osobnost,která si zaslouží zájem diváků všech 

generací a vzbuzuje řadu otázek. Obchodník a podnikatel do morku kostí, který realizaci svého záměru 

obětuje doslova vše, a posléze, hnán silnou osobní vizí, promění tvář nejen svého rodného kraje a osudů 

tisíců lidí. Ztělesňuje v extrémní míře kapitalistu - pána přírody a tvůrce společnosti na základě definovaného 

záměru. Učí se tam, kde se tyto tendence zrodily -v USA - a aplikuje je a rozvíjí nesmlouvavým a, lze říci, 

poučenějším, inspirovanějším a důslednějším způsobem. Jeho příběh je z mnoha aspektů vděčným 

tématem a je dobře, že po něm někdo sáhl. Záměrem tvůrců je zřejmě představit Baťu jako komplikovanou 

osobnost na přelomu epoch. Scénář se soustřeďuje na počáteční dvacetileté období budování firmy, do roku 

1926, kdy se musila baťovská koncepce dostala do ostrého střetu s veškerým dosavadním životem a 

zvyklostmi, kdy svou ráznou a neúprosnou modernizací a zcela novým pojetím výroby a úlohy dělníka v ní 

na jedné straně podstatně zvýšil životní úroveň těch, kteří v jeho systému uspěli, na druhé straně jeho 

systém nemilosrdně a neodvratně ničil tradiční rukodělné řemeslo a ty, kdo s ním byli spjati. To je silné a 

právě dnes nově rezonující téma. Z profesionálního hlediska bezesporu přináší lákavé možnosti 

audiovizuálního zpracování, jichž si je tvůrčí tým plně vědom. 

Tvůrci nyní předkládají další verzi  scénáře, která působí mnohem sevřenějším a propracovanějším dojmem. 

Postavy jsou prezentovány stručněji, výstižněji a v paměti diváka utkví lépe. Jedná se o velmi slibný 

materiál, z kterého může vzniknout skutečně zajímavé dílo s přesahem. 
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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) 

Je až kupodivu, že výpravný film na baťovské téma nebyl za třicet let kapitalismu u nás dosud realizován. 

Snad to souvisí s tím, že "Bata" už není dnes tak silnou značkou a doma není nikdo prorokem. Tomáš Baťa 

je osobnost budící silné emoce - od adorace až k přímočarému odsuzování sociálního inženýrství a filosofie 

výkonu. Je ztělesněným námětem k dnes velmi aktuální diskusi. Tvůrci chtějí vytvořit výpravné historické 

dílo, vyprávět faktický příběh o proměně epoch a životního stylu na základě umanuté vize jednoho člověka. 

Je tu šance, že  vznikne příběh mnohoznačný, s potenciálem oslovit různé vrstvy publika. Ústřední 

myšlenka je nosná, děj je srozumitelný a soudržný a může být aktuální i objevný (realizace amerických idejí 

v Evropě ). Je zřejmé, že tvůrci chtějí do krajnosti využít vizuální možnosti, které dané téma nabízí a 

připravit skutečně slibnou "retro-podívanou", kterou divák vždy ocení.  Počítají také s náznakovým řešením 

jinak neúměrně nákladných amerických exteriérů – což otvírá možnosti vtipných a kreativních řešení. 

 Scénář je nyní předkládám v nové verzi, která zaznamenala proti předchozí značné zlepšení. Zkušený 

scenárista Petr Bok přizval ke spolupráci dalšího profesionála Jaroslava Votýpku. Výsledkem je „neutopení 

v látce“, promyšlená skladba příběhu, z níž rysy jednotlivých postav vystupují pregnantněji, zajímavěji a 

jednoznačněji. 

 

 

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

Složení tvůrčího týmu je v každém případě dostatečnou zárukou vývoje projektu alespoň na takovou 

úroveň, jako přineslo podobné předchozí dílo téhož producenta "Lidice". Režisér Jan Pachl už svými film 

dokázal, že natáčet umí a rozumí hercům. Obsazení Martina Hofmanna do titulní role je rozhodně trefou 

do černého. Přináší ve svém herectví soustředěnou energii a  v zarputilosti svého talentu i jisté souznění 

s postavou Bati, což jsou tajemství, která budou pro úspěšný výsledek nezbytné. Literární předloha mu 

v této podobě již může být dostatečným inspiračním materiálem k nepovrchnímu výkonu. I další 

uvažované obsazení – Lukáš Příkazský, Livia Bielovic, Jiří Lábus, Jaroslav Plesl, David Novotný, Jan 

Dolanský a další – představuje první ligu, v níž se talent dokáže snoubit s popularitou. 

Filmografie Adama Dvořáka, střihače a producenta, mluví sama za sebe.  Jako producent má štáb 

zajištěn kompletně, jsou to lidé, kteří na sebe slyší a své věci rozumějí. Smluvně je zajištěna účast 

kameramana Marka Jandy, dramaturga Ondřeje Zacha, architekta Jindřicha Kočího, zvukaře Lukáše 

Moudrého. 

. 

 

 

 

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

Téma je významné pro současnou českou kinematografii, má však přesah i do zahraničí.  Látka může 

být zajímavým přínosem do hledání názoru na kapitalismus a směřování současné epochy. 

Může tak oslovit jak starší generaci pamětníků, tak zejména střední generaci se zájmem o retro a o 

historii. Svým zaměřením na historii bude rovněž jednoznačným přínosem pro školy. Své diváky si jistě 

najde. Režisér ve své explikaci odkazuje na spřízněnost nejednoznačných portrétů dravých osobností, 

jakým je Formanův "Larry Flint" nebo Scorseseho "Letec". Kéž by se to povedlo! 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné, srozumitelné, stručně a profesionálně podávané, neobsahují 

rozpory či protichůdné informace, umožňují si vytvořit představu o zamýšleném díle. Film je koncipován 

jako koprodukční, a po organizační stránce je jeho finanční zajištění připravováno velmi pečlivě.  Má 

uzavřenou smlouvu na koprodukci s AQS, a. s.,letter of intent s bratislavským Continental Film. s.r.o,  

smlouvu o smlouvě budoucí s bratislavskou D.N.A. s.r.o.,  a potvrzený zájem o vstup od České televize a 

od HBO, záštitu Zlínskéhlo kraje a partnerského města Partyzánské,  dále pak několik "intent letters" 

z Kanady, z Indie a z Malty, tedy ze zemí, v nichž firma Bata dosud působí. Na financování výroby je 

dojednán úvěrový rámec v Reifeissen bank. 

V jednání jsou další žádosti o podporu od fondu Euroimage, slovenského Audiovizuálního fondu, o 

koprodukční vstup televize Markíza.  

 

   

 

Profil společnosti a její možnosti plně odpovídají  zvolenému cíli. Společnost Movie, jejímž jednatelem a 

hybnou silou je Adam Dvořák, už podobné projekty opakovaně realizovala. 

 

 



Vyjádření k expertním analýzám, jsem pojal v bodech  
 
Komplexní od Hany Cielové 

• Ad dramaturg projektu – Jakkoliv Ondřej Zach není u žádného dosud realizovaného projektu 
uveden v roli dramaturga, ve svých předchozích pracovních pozicích se podílel na vývoji řady 
audiovizuálních děl – filmů, televizních seriálů i dokumentárních filmů, oceňovaných diváky i 
odbornou veřejností. Při více než dvaceti letech praxe v oboru zajišťování televizního obsahu 
pak bylo pravidelnou součástí jeho práce sledování nových českých i světových filmů a 
vyhodnocování jejich kvality. V tomto ohledu se tedy jeho dramaturgická zkušenost 
minimálně vyrovná zkušenosti kolegů, kteří jsou dramaturgy z profese. 

• Ad nejednoznačnost pozitivnosti či negativnosti postavy – toto považuji za autorský záměr, 
vytvořit nejednoznačnou postavu a považuji to spíše za pozitivní hodnocení scénáře a 
zároveň rozpor ve vnímání díla Hany Cielové, která zřejmě od svých postav požaduje 
jednoznačné rozdělení na pozitivní a negativní.  

• Ad koprodukční partneři – žádost je podávána v oblasti kompletního vývoje, tzn. veškerá 
plnění a vstupy se budou upřesňovat. Jedno je však jisté a tak chápané i našimi 
koprodukčními partnery, že jejich vstup je v minimálním podílu 10%, tak aby byla splněna 
podmínka mezinárodní koprodukce. 

• Ad přínos pro kinematografii – zde nesouhlasím s tím, že projekt nerezonuje v mezinárodním 
měřítku, protože by to bylo v přímém rozporu z již domluvenými partnery projektu a 
přiloženými LOI a také fakt, že jsme byli vybrání k dramaturgické konzultace s Gyulou 
Gazdagem v programu Midpoint.	

Ekonomická Juraj Krásnohorský 
• Ad obsahové hodnocení – v projektu není cílem dokazovat ani popírat zásluhy J.A.Bati, 

autorským záměrem bylo vybrání počátku „Baťa fenomenu“. Nechceme z filmu dělat ságu 
pokrývající polovinu 20. století. V knize Gottland je Baťovi věnována pouze jedna kapitola (do 
roku 1924 pouze pár stránek). Takže je to ke scénáři opisné asi v rozsahu srovnatelnému 
k wikipedii a filmu Amadeus. Domnívám se, že ženský element je ve filmu obsažen 
v dostatečné míře. Tvůrčím záměrem nebyla „rodová vyváženost“, nicméně v současném 
rozsahu je tam i tak ve značné míře zobrazena. Reflexe na současnost tam je také obsažena, 
když se podíváme na aktuální problém globálního světa, firem a také vizionářství.  

• Ad finanční náročnost – zde autor hodnocení klade otázku zda je vznik filmu nevyhnutelný. 
Domnívám se že již uplynula dost dlouhá doba od smrti Tomáše Bati a také od tendenčního 
zabarvení charakteristické pro poslední film na téma Bati a to film Botostroj. Nepovažoval 
jsem z těchto důvodů nutnost v žádosti více akcentovat nutnost ztvárnění této látky. Autor 
hodnocení myslím trochu neuváženě rozporuje práci architekta na obhlídkách projektu, 
výtvarníka na návrzích kostýmů atd. Dle mého názoru to zcela zapadá do kompletního vývoje 
projektu a jeho přípravy, včetně připravenosti vše výše zmíněné prezentovat na 
koprodukčních marketech či žádostech o granty. Obecně náklady jsou vysoké, což mohu 
potvrdit i ze své vlastní zkušenosti z projektu Lidice, který je autorem hodnocení zcela 
opomenut.  

 
Předkládám také stanovisko dramaturga Ondřeje Zacha k obsahové stránce hodnocení projektu: 
 
Expert Juraj Krasnohorský se ve svém hodnocení táže, čo tento film prinesie nové, čo napríklad 
režisérom spomínaný film "Letec" o Howardovi Hughesovi od Martina Scorsesseho nepovedal. A čo o 
Tomášovi Baťovi povie tento film, čo nepovedal Mariusz Szczygieł v knihe Gottland?  
Při vší úctě se domníváme, že tato otázka je kuriosní. To, k čemu odkazuje režisér Pachl 
prostřednictvím filmu Letec, jsou charakteristické narativní prostředky úspěšného žánru 
životopisných portrétů významných podnikatelských osobností, zaměřujících se ne jen na ilustraci 
legendy, ale na hledání lidské osobnosti v jejích základech. V tomto smyslu budeme rádi, když film 



Baťa bude mít se Scoresseseho letcem mnoho společného – zároveň však jsme si jisti, že Baťova 
osobnost je je od osobnosti Hughesovy natolik odlišná, že ptát se po rozdílech je bláhovost. Stejně 
tak to platí i o expertově druhé otázce – život Tomáše Baťi je nepochybně zpracován v celé řadě 
publikací i dokumentárních filmech, naším cílem však není ilustrovat obecně známou legendu o 
velkém vizionáři z malé země (a města) ale přiblížit divákovi Baťovu osobnost prostřednictvím 
událostí, které ji formovaly. Protože ač se to zdá neuvěřitelné, Tomáš Baťa (ale ani Howard Hughes) 
se nenarodil jako vizionář a nestal se legendou zadarmo ani přes noc. 
V této souvislosti považujeme za problematickou i výtku expertky Hany Cielové, že „Scénář nepřináší 
nový úhel pohledu na hlavní postavu, nezamýšlí se nad ní hlouběji tak, aby si divák na jeho základě 
kladl otázky ohledně toho, zda byla vlastně pozitivní nebo negativní a proč. Projekt nepředstavuje 
Baťu jako zcela výjimečného vizionáře, i když se autoři o to zřejmě snaží, a neobjasňuje jeho hlubší 
vnitřní filozofii. (Sic!). Poznámka nám vytýká zároveň absenci „nového pohledu“, zároveň se však 
domáhá toho, aby byl Baťa představován jako výjimečný vizionář, což je právě podstatou všech 
dosavadních, „starých“ interpretací Baťova příběhu. Máme zato, že tato výtka přesně dokládá 
stereotypy, jimiž dosud Baťovská legenda zatížena – a tak i důvod, proč by měl náš film o Tomáši 
Baťovi vzniknout. Máme ambici zobrazovat různé stránky hrdinovy osobnosti a nevyhýbat se 
ambivalentním momentům jeho cesty za úspěchem. S vědomím, že život a práce se nedají sevřít do 
jednoduchých kategorií pozitivní-negativní, jak by si ráda představoval expertka, nabízíme divákům 
jiný úhel pohledu, než byla povinná úcta, jíž se projevuje většina dosavadních baťovských biografií a 
dáváme mu možnost, aby si své závěry udělal sám. 
 Proto také věříme, že náš film bude rezonovat se současnou zkušeností publika a bude zrcadlem 
řady současných podnikatelských figur a jejich cesty k úspěchu a majetku. Požadavek expertky, aby 
divák postavě Tomáše Baťi „od začátku držel palce“ považujeme za příklad konvenčního, 
konzervativního pojetí Baťovské legendy, jenž je jen dalším dokladem rozporuplnosti její poptávky po 
„novém pohledu“. 
Není však jistě třeba zdůrazňovat že na rozdíl od expertky jsme přesvědčeni, že postava Tomáše Bati 
v zamýšlené režijní a herecké interpretaci bude postavou, jejíž jednání i touhy dokážou diváka 
strhnout 
Pokud se týká dalších výtek experta Juraje Krasnohorského, je zřejmé, že náš projekt se věnuje 
osobnosti Tomáše Baťi, a jeho pokračovatele Jana Antonína Baťu tak v příběhu uvidíme pouze ve 
vedlejší roli, to však lze těžko u formátu celovečerního filmu považovat za nedostatek.  Úvaha, zda „je 
skutočne príbeh muža, ktorý hnaný nezastaviteľnou túžbou naplniť svoju (ego) podnikateľskú víziu na 
svojej životnej ceste obetoval rodinu, ženu ktorá ho milovala, atď, to, čo je na filmovom a 
festivalovom trhu dnes žiadané?“ je pak natolik subjektivně spekulativní, že máme za to, že do 
expertního posudku vůbec nepatří. 
Stejně tak považujeme za spekulativní tezi téhož experta, že financování s podílem Eurimage by 
mohlo být ohroženou „rodovou nevyváženosťou“ scénáře. Jak vyplývá z treatmentu, autorské i 
dramaturgické explikace,  významnou roli v našem filmu hrají právě silné ženské figury, které máme 
rozhodně v úmyslu portrétovat v jako zcela rovnocené spolutvůrkyně Baťova osudu i 
podnikatelského úspěchu. 
 
 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Cyklopat 

Evidenční číslo projektu 3353/2019 

Název žadatele SIRENA FILM 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoje celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 23.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Hlavní silné stránky 

- primární cílovou skupinou je mladé publikum 

- zajištěná mezinárodní koprodukce podpořená LOI 

- velmi precizně vypracovaná marketingová a distribuční strategie 

- projekt podpořen fondem MEDIA 

 

Hlavní slabé stránky 

- vyšší rozpočet na vývoj 

- není jasné, zda výroba filmu bude v majoritní koprodukci české strany 

 

Projektem Artemia Benki a Domenika La Porty je satirický akční film s uměleckými ambicemi. Primární 

cílovou skupinou je mladé publikum (16-22 let), způsob stylizace i vyprávění tomu odpovídá. Rozpočet je 

vyšší, ale akceptovatelný. Požadovaná dotace Fondu je adekvátním podílem na nákladech. Finanční plán je 

reálný, zajištění projektu v době podání žádosti poměrně vysoké. Strategie vývoje i distribuční a 

marketingová strategie jsou pečlivě vypracované a odpovídají záměrům projektu. Harmonogram projektu 

(uvedený v producentské explikaci) je pro realizaci vývoje dostatečný.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je jasná, srozumitelná. Projekt je mezinárodní koprodukcí (ČR, Belgie, Francie, Lucembursko), 

LOI přiložena. V období vývoje je potvrzena koprodukce s finančními zdroji ČR – Belgie. 

 

Uvedené datum ukončení vývoje je chybné, vychází z data uvedeného ve výzvě jako nejpozdější datum 

ukončení vývoje. Z přiložených materiálů vyplývá, že vývoj bude ukončen v květnu 2021. 

 

V žádosti je uvedeno, že během vývoje bude vytvořen test (rozpočet tomu odpovídá), není však jasné, 

jaký test má producent na mysli.  

 

Žadatel zmiňuje, že při výrobě filmu není jasné, zda bude česká strana majoritním producentem. Nejsem 

si jistá, zda lze podpořit takové dílo v rámci této výzvy. 

 

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

Rozpočet projektu je vyšší. Požadovaná dotace adekvátní. 

 

Vysoký je honorář za scénář (celkem 1.100.000,-Kč pro dva spoluautory). Vysoká je rovněž položka za 

poplatky na trzích a workshopech, strategii vývoje ovšem odpovídá. Ostatní položky jsou standartní a 

odpovídají nárokům mezinárodní koprodukce. 

 

Finanční plán je reálný. Počítá s potvrzenou dotací fondu MEDIA a vstupy české a belgické strany. 

Projekt je podpořen stipendii (potvrzující dokument jsem v žádosti nenašla). Projekt dále počítá 

s filmovou pobídkou (při výrobě testu?). V době podání žádosti je rozpočet zajištěn z 45%, což je na 

vývoj poměrně vysoký podíl. 

 

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

Projektem je satirický akční film s uměleckými ambicemi, reaguje na zvyšující se tlak na politickou 

korektnost a zdravý životní styl a rostoucí nemožnost se proti tomuto směru nějak vymezit. Projekt se 

zaměřuje na mladé publikum (16-22 let), což považuji za jeho největší přesnost, pro tuto cílovou skupinu 

vzniká minimum českých filmů (jestli vůbec nějaké). 

 

Projekt se nachází ve velmi rané fázi vývoje, vzniká první verze scénáře, k žádosti přiložen treatment. 

Projekt bude během vývoje účasten scénáristických workshopů (již potvrzeny) a koprodukčních trhů. 

Strategie vývoje je pečlivě propracovaná, jedinou nejasností je výroba testu, prosím osvětlit při ústním 

slyšení. Stejně precizní je i marketingová a distribuční strategie, povaze projektu odpovídají. 

 

Harmonogram projektu je pro jeho realizaci dostatečný. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zkušenosti autorského týmu i producenta jsou pro realizaci projektu dostatečné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cyklopat 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele SIRENA FILM s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Nedávný vítěz MFDF Jihlava Artemio Benki, jinak též zkušený producent v sektoru služeb zahraničním 

produkcím, v projektu Cyklopat představuje satiru na totalitní společnost, do které zdegenerovaly progresivní 

trendy současného západního světa: veganství, cykloaktivismus, politická korektnost. Cyklisté jako výkonný 

nástroj totalitní moci perzekuují automobilisty i řezníky a neváhají vraždit na potkání. Hlavní hrdina se jim 

„spravedlivě“ mstí za dávnou osobní křivdu a v tandemu se sirotkem po popraveném řezníkovi cyklisty 

sériově vraždí. Při hodnocení treatmentu se obtížně zbavuji prvního dojmu, že takto by mohla vypadat satira 

v podání českého „konzervativce“ typu V.K.ml. Pokud s přemáháním přijmu možnost, že i takové dílo má 

právo na existenci a že by si našlo vděčné diváky, zůstávají ve hře kvality dramatické stavby, postav, 

prostředí, hry se žánrovými konvencemi. Projekt mohu hodnotit částečně kladně jen v posledním bodě, 

protože Benki se evidentně poučil ze zahraničních dystopií. V treatmentu ale neprokázal, že dokáže postavit 

vícerozměrnou postavu se silnými motivacemi a vývojem, že umí – jakkoli karikovaně – vykreslit prostředí 

budoucího světa, ba dokonce ani že má smysl pro fyzické detaily útoků, poprav a zranění, které by příběhu 

daly žánrovou působivost. Z treatmentu tak nečiší filmařská radost z podvratné podívané, ale spíše 

poťouchlé potěšení z politické provokace. Ta by samozřejmě také mohla být východiskem pro vtipnou hru 

s očekáváními, nicméně v treamentu kromě výše uvedeného chybí i nadhled a osvobodivý humor, ať už by 

měl sebezvrácenější podobu. 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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) 

Benki s La Portou chtěli představit svět budoucnosti jako zvrácený výsledek progresivistických, liberálně-

levicových ideologií. Tyto ideologie zjednodušili na tři symboly: cyklistiku, veganství a politickou korektnost 

(poslední z nich je spíše deklarován než reálně rozvinut, což jistě není náhoda, protože je zároveň 

nejriskantnější). K pronásledovaným skupinám naopak patří automobilisté a řezníci. Čtenář dobře chápe, 

proč autoři vynechali jiné typy ideologických odpůrců, například rasisty, šovinisty nebo zastánce volné ruky 

trhu – jejich vykreslení v roli obětí a spravedlivých „nekorektních“ mstitelů by sice mohlo naplnit 

deklarovanou satiru na politickou korektnost, ale příliš by odhalilo vratkou hodnotovou základnu, z níž 

Benkiho a La Portova dystopie vychází.  

 

Jak jsem uvedl výše, na čistě scenáristické úrovni lze projektu vytknout nenápaditou kresbu prostředí a 

jednorozměrné postavy, které by samy o sobě nevadily, pokud by byla jejich statičnost a plochost 

kompenzována promyšlenou stylizací a důrazem na fyzickou akci. V treatmentu se ale nedočkáme ani 

tohoto. Výsledným dojmem je nakonec jen banální „hejt“ na „pumpičkáře“, jakési denní snění naštvaného 

řidiče v zácpě, které nebezpečné společenské stereotypy potvrzuje, nikoli podrývá. Dramaturg sice v 

explikaci tvrdí opak a lze mu věřit, že by věděl, jaké změny by scénáři prospěly, nicméně treatment sám jím 

vzývaný potenciál podvracení stereotypů nedokazuje.  

 

U Artemia Benkiho netřeba pochybovat, že by projekt zvládl finančně a produkčně dotáhnout v navržené 

podobě. Podle mého názoru by to měl dělat bez přispění Státního fondu kinematografie. 

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

Projekt personálně stojí především na osobnosti Artemia Benkiho, který si jako autor a producent plánuje 

vybrat režiséra. Za dramaturga si vybral filmového kritika Schmarce, který napsal knihu o socialistickém 

realismu, a může tak spojit své znalosti totalitní ideologie a žánrových konvencí. Schmarc by tedy k dalšímu 

vývoji látky mohl přispět také tím, že by autorovi objasnil, jak satiru a pseudohumornou stereotypizaci 

nepřítele zneužívala stalinistická moc. 

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

V případě tohoto projektu si troufám tvrdit, že přínos pro evropskou a českou kulturu by mohl být spíše 

negativní – film by dobře posloužil jako důkaz, že i černou komedii a satiru lze zneužít k upevňování, a 

nikoli odhalování stereotypních obrazů ideologického nepřítele. K oživení žánrové produkce v ČR a Evropě 

by film přispěl jen tehdy, pokud by autoři věnovali dostatečnou pozornost a tvůrčí invenci dystopickému 

světu, fyzické akci a budování humorného nadhledu. 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou dostatečné, kredit žadatele jako producenta i autora je vysoký, 

realizační schopnosti bezpochyby odpovídají vytyčenému záměru. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Porcelina 

Evidenční číslo projektu 3354/2019 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 28.11.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Velmi pečlivě zpracovaná žádost se týká podpory fáze vývoje hraného filmu o stopáži 100 
min. – autorského i režijního celovečerního debutu Lucie Kajánkové 
 
V souladu Žádosti s Realizačním harmonogramem proběhly resp. probíhají přípravné práce 
v intervalu 1.4.2019 až 1.11.2019, zahájení vlastní realizace je plánováno na 4.11.2019, 
dokončení 30.11.2022 (zde zřejmě existuje rozpor s daty uvedenými v Producentském 
záměru – viz níže). 
 
Rozpočet vývoje činí 954 000 Kč, požadovaná podpora značných 720 000 Kč (podrobnější 
komentář viz příslušná kapitola analýzy). 
 
Žádost je podávána opětovně, avšak podklady s původní žádostí související jsou 
nedostupné. 

Udělení podpory Doporučuji v rozumně omezené výši. 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Jakkoli je celá žádost pečlivě zpracovaná a v podstatě přehledná, některé informace  
z textu Producentské záměru zcela nezapadají do dat uváděných v jiných přiložených  
materiálech. V záměru je například uveden konec roku 2020 jako finální termín pro definitivní  
verzi scénáře. Nebylo by to pozdě? 
 
Ve stejné příloze osvětluje žadatel financování výroby takto: „hlavním cílem je podat žádost 
na výrobu debutového filmu na SFK v létě roku 2022 a poté s koproducenty podat žádost o 
koprodukci koncem roku 2022“.  
 
A kdy má být tedy projekt hotov? A do jaké míry jsou platná výše citovaná data? 
 

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

 
Producent sám si uvědomuje (viz Producentský záměr), že rozpočet je relativně vyšší (a 
uvádí akceptovatelné příčiny). Pak je ovšem na místě úvaha o nákladech kupř. na výrobu 
„ukázky“ ve výši 180 000 Kč (pol. 02-11, 02-12, 02-13) a dalších s tím souvisejících.  

 
Finanční plán - vstupy žadatele jsou jistě účetně (matematicky) v pořádku, ale spíše virtuální,  
a to jak v případě honoráře producenta a production-fee (pol. 02-01 a 03-01 Rozpočtu).  
Požadovaných 720 000 Kč (!) od Fondu by bylo pro žadatele prakticky jedinými  
disponibilními finančními prostředky administrativně tvořícími 75,47 % (!) celkových nákladů  
fáze vývoje, fakticky však znamenají stoprocentní podíl plnění (cash-flow) na celkových  
nákladech fáze vývoje.  
 
Podobně je tomu s položkami 3.2 a 3.3 Finančního plánu. 
 

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

 
V návaznosti na předchozí kapitolu analýzy je nutno připomenout žadatelův deklarovaný 
záměr financovat film z lokálních zdrojů. Zároveň však jde o road-movie zahrnující lokality 
v Polsku a Německu, a proto by rád do projektu zapojil tamní koproducenty. I proto by 
žadatel chtěl projekt prezentovat na koprodukčních trzích v Cottbusu nebo v polské 
Wroclawi. 
  
Cílovou skupinu mají tvořit diváci: 20+ (univerzitní studenti, cinefilové, městští liberálové, 
milleniálové), ženy 35+ a všichni konzumenti artových filmů. 
 
K naplnění takto složitého distribučního záměru má žadatel v úmysl oslovit menší  
distributory (např.  Artcam Films s.r.o., FILM EUROPE s.r.o. nebo Pilot film s.r.o.), kteří by se 
podle něj o film staraly pečlivěji než větší distributoři. Zároveň by chtěl žadatel jednat 
s Českou televizí (tam uvádí i zájem o spolupráci již na vývoji) či s HBO. 
 
Pro prodej v zahraničí se chystá žadatel jednat s taktéž menšími firmami (příkladně uvádí 
berlínskou PLUTO FILM GmbH. či německo-francouzskou Films Butique). 
 
Žadatel se bude pokoušet uskutečnit světovou premiéru na nějaké významné přehlídce či 
festivalu (uvádí Berlinale či Benátky), v USA pak v rámci texaské SXSW či newyorském 
Tribeca Film Festival, event. Sundance Film Festival či na Palm Springs International Film 
Festival.  

 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Analog Vision s.r.o. je od počátku existence – před třemi lety (v roce 2016) založená firma  
nyní již absolventů magisterského studia produkce na FAMU Michala Kráčmera a Veroniky 
Kührové – velmi agilní. Činnost společnosti včetně dalších plánů je za tak relativně krátkou 
dobu úctyhodná. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Porcelina 

Evidenční číslo projektu 3354/2019 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět předloženého projektu vychází z představ autorky o tom, jak by mohla vypadat 
nejbližší budoucnost lidstva. Protagonistka příběhu se dostává do svízelné situace, a protože 
hledá řešení, pouští se na cesty. Tím se projekt dostává do žánru road-movie, což pomáhá 
dalšímu vývoji děje. Protagonistka se setkává se svým kamarádem a společně jedou do míst, 
kde se narodili. Zároveň absolvují obřad rozptylu zemřelé babičky. Na cestách prožívají 
nejedno dobrodružství, která jim ale nepřipadají tak důležitá, jako hledání cesty k sobě a ke 
světu uvnitř každého z nich. Proplouvají proto příhodami bez toho, aby to na ně mělo nějaký 
vliv. Jedině ve chvíli, kdy jsou ohroženy životy mnoha lidí na festivalu, protagonistka dokáže 
připravenému útoku vojenských sil zabránit – jediným telefonátem svému otci, který zásah 
zastaví.  
Už z těchto několika letmých ukázek je jasné, že struktura road-movie dovoluje autorce 
pohybovat se mezi fantazií a pokusem konfrontovat fantazii s realitou (byť připomínám – 
realitou předpokládanou za několik let, čili také v současnosti nereálnou).  
Silnou stránkou projektu je mladická vášnivost autorky, která hledá výraziva (zatím vesměs 
literární formou) pro vykreslení ne příliš vzdálené budoucnosti, jak ji vidí nejen ona, ale také 
mnozí futurologové. Ta budoucnost není nikterak veselá, chybí jí jasná vize lidského života 
jako nositele toho, co na zeměkouli vzniklo bez zásluh člověka. Ovšem zásahy člověka do 
běhu světa a jeho pravidel daných přírodou, pokroutily všechny možnosti pozitivního vývoje 
lidstva. Přes všechny tyto negativní vlivy a touhy „kohosi“ nechat zemi rozmetat nenávistí, 
zůstává naděje v každém jedinci. V jedinci, který se dokáže odpoutat od hluku (nejen 
vyjádřeného zvukem) a dokáže se ponořit sám do sebe, aby tam našel řešení své 
budoucnosti. V tomto poselství, které je zatím vyjádřeno víceméně literárními postupy, je síla 
předloženého projektu.  
A ona literárnost stavby scén a celkového vidění problematiky, je tou stránkou, kterou 
bychom mohli nazvat – slabší. Schéma road-movie pomáhá těm silným stránkám projektu, 
ale dává vytušit také zrádnost některých prvků, které jsou v rámci příběhu použity. 
Projekt je dobře připraven k realizaci.  
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

Společensky významnou kvalitu předloženého projektu vidím v tom, že ústřední 
myšlenka je originální a zatím nepříliš frekventovaná v kinematografii. Její 
zpracování, už vzhledem k tomu, jak autorka využívá literárních postupů, je osobité a 
zcela unikátní. Představa o tom, jak bude scénář a později film koncipován, je 
zřetelná právě proto, že je zatímní literární příprava slovně bohatá a upřesňuje 
představu o tom, jakou cestou se ubírá fantazie autorky. Některé náznaky 
obrazotvornosti jsou sice roztrhané snahou spíše o vyjádření pocitů, než děje, ovšem 
jasná představa o tom, jaký film by měl vzniknout, je jasná. Z tohoto pohledu je děj 
jasný a soudržný. Má svá pravidla, která jsou dána futuristickou vizí temné 
budoucnosti a tato pravidla (která si autorka sama postavila) jsou vesměs 
dodržována. Charaktery postav se nevymykají z obecně chápaných pravidel 
budování dramatických situací a vlivu na protagonisty, čímž autorka dává možnost 
orientovat se v celém příběhu. Využívá charakterových vlastností, které vidíme u lidí 
neustále kolem sebe, nesnaží se vybudovat charakter člověka přizpůsobený 
futurologické vizi. Tím je dána spojnice mezi současnem a budoucností, která (byť 
s tím nemusím jako optimista souhlasit) je tvořena již dnes. Tato vize, kterou autorka 
předkládá je výsledkem toho, co je dnes, ne toho, co nastane v nedaleké 
budoucnosti. 
Osobní postoj autorky vidím v tom, jak se s velkou vervou a s vnímavostí k lidskému 
životu vrhla na svůj projekt.  
Stylistické prostředky už jsou obsaženy v samém základu předloženého projektu. Je 
zřejmé, že velkou roli bude hrát vizuální stránka díla. Už jenom proto, že do 
charakterů postav mnoho „budoucna“ vloženo není a asi by ani nemělo být.  
Lze očekávat artově významné dílo, které sice neobohatí filozofující část publika a 
kritiky, ale dá možnost nahlédnout do toho, jakou cestou se může ubírat česká 
kinematografie v dalších letech. Nemyslím tím, že by měli všichni tvůrci vytvářet 
projekty podle tohoto vzorce, ale mám na mysli pestrost, která se dnešnímu českému 
filmu tak nějak trochu vyhýbá,   
Projekt naplňuje kritéria výzvy v míře vrchovaté.  
 

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

Autorkou námětu, scénáře a zároveň režisérkou je Lucia Kajánková. Přesto, že je 
v kinematografii mladou tvůrkyní, má již na svém kontě několik významných 
spoluprací i vlastních projektů.  

 Dramaturg Martin Ryšavý ve své explikaci působí trochu vlažně, ale je vidět, že ho 
spolupráce na projektu zajímá.  

Producent Michal Kráčmer pracoval na několika významných projektech.  
 
Jsem nucen konstatovat, že jsem v předloženém rozpočtu NENAŠEL honorář, nebo 

nějaké ohodnocení práce dramaturga. Kdy jindy by měl být dramaturg honorován, 
když ne u nejvýznamnější části vývoje díla ???? Tato tendence producentů mne 
překvapuje. Vypadá to, že člověk, který má dbát na to, aby vzniklo kvalitní filmové 
dílo, nechává autora/autorku bez podpory dramaturga a že si zřejmě není vědom 
významu dramaturga při vývoji a výrobě filmového díla.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložený projekt je významný pro českou i evropskou kinematografii. Vize 
nedalekého budoucna bývají zpracovány různě. Ale s potenciálem, jaký má tento 
projekt se setkáváme málokdy.  

Pojetím celého projektu ve vztahu k dnešku, by mohl film svým artovým vyzněním 
přinést do české kinematografie významnou inovaci. 

 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a úplné. Objem finančních 
prostředků odpovídá tomu, že je projekt tak jak je popsán, realizovatelný.  

 
Připomínám jen skutečnost, že v rozpočtu není nikde uvedeno, jak bude honorován 

dramaturg projektu. Podle všeho nijak, což považuji za velké pochybení.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Porcelina 

Evidenční číslo projektu 3354/2019 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 17. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt na vývoj pitoreskní a černohumorné dystopické road movie o hroutícím se 

kontinentu, fragmentarizovaných společnostech a bezradných jednotlivcích, kteří se vypořádávají s krizí 

identity, nefunkčními vztahy i se silnou skepsí z nejisté budoucnosti.  

 

Volba tématu i road movie jako prostředku cesty panoptikem rozklížené Evropy je na první pohled zajímavá, 

i když rozhodně ne originální. Stejně tak vyobrazení starého kontinentu jako bizarního kabaretu, v němž se 

mísí historické rány a temné vyhlídky, může vzhledem k současné odtrženosti české kinematografie 

(generačnímu i tematickému) nabídnout produktivní významové pole. 

 

Bohužel žádný z těch kladů přímo nevyplývá z detailů předloženého projektu. Počínaje synopsí působí popis 

námětu spíše jako splašený generátor potenciálně dobrých, ale neutříděných nápadů, kterým chybí jasný 

vývoj a pointa – ty nahrazuje kvantita a bohužel také trochu nahodilá práce s motivy, které sice mohou 

vypadat navenek cool, ale mechanicky seřazené za sebe spadají spíše do kategorie lehký cringe.  

 

Projektu chybí přednější a detailnější dramaturgická koncepce a jasnější vymezení. Celkový dojem nakonec 

nejlépe vystihuje synopse, která by měla zřetelně shrnout podstatu chystaného filmu. Invence tu nechybí, 

chybí tu promyšlenější návaznosti a přesnější popis toho, kam vlastně dílčí části chtějí směřovat, jak se 

neustále nová a nová prostředí a nové peripetie má podařit udržet pohromadě.      

 

Přes všechna početná negativa s ohledem na nutnost podporovat výrazné a aktuální debatu s výhradami 

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) 

• Námět spadá do řady dystopicky laděných snímků, které pro reflexi naléhavých témat využívají 

výraznou nadsázku a groteskní stylizaci – z českých projektů, které právě vznikají, má Porcelina v 

něčem blízko k Citlivému člověku, z realizovaných se nabízejí Staříci, ze zahraničních potom např. 

perverzní antikapitalistické road movie dua Kervern-Delépine.  

• Autorka ale usiluje zachytit specifický generační segment mileniálů, tedy skupinu hojně 

diskutovanou, hojně využívanou v různých diskusích, ale českým filmem jen velmi vágně 

uchopenou. Samotný záměr pracovat s osudy dvou queer párů a jakýmsi pokřiveným zrcadlem 

současnosti je jednoznačně chvályhodný, i když charaktery vyznívají zatím jen velmi, velmi matně.  

• Problémem treatmentu i synopse je kauzalita a struktura. Jednotlivé návaznosti působí ve 

zhuštěné verzi nechtěně komicky a velmi překotně, pozornost se věnuje externalitám a výstředním 

rekvizitám, méně pak vývoji postav. Chápu, že část toho úzce souvisí s nadsázkou a absurditou, 

nicméně přetíženou strukturou jen tím omluvit nelze. Z toho důvodu by projekt zasloužil preciznější 

dramaturgický rozbor, jasný popis toho, jak se bude s námětem strukturně pracovat – co bude 

ponecháno na spontaneitě (která k road movie patří) a co naopak bude přesně zakotvené od 

začátku, jak bude dosaženo přehlednosti vyprávění atd.  

• Z projektu je v současné podobě poměrně jasně zřetelné, že jde o slepenec mnoha nápadů 

z několika zdrojů, kterým chybí soudržnost. Pouhý záměr podat nadsazený obraz o krizi generace 

a krizi celého světa není dostačující.  

 

 

 

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

Autorský tým je tvořený mladými absolventy FAMU, dramaturgický dohled nad projektem převzal zkušený 

scenárista a spisovatel Martin Ryšavý. Personální zajištění je tak adekvátní.   

 

 

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

− Česká kinematografie potřebuje aktuální a drzé snímky, které provokují stereotypy a zažitý 

konzervativismus. A evropská kinematografie je velmi příznivě nakloněná auteurkám a filmům, které 

reflektují rozklad a nebezpečné rigidní hodnoty.  

 
 
 
 

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

znaků) 

− Žadatel se profiluje jako producent odvážných, progresivních snímků mladých autorů, se kterými dokáže 

postupně pronikat na prestižní festivaly (viz Kiruna). Jeho kredit je nezpochybnitelný.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Monument 

Evidenční číslo projektu 3355/2019 

Název žadatele K Film plus s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2010-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Hlavní silné stránky 

- potvrzený koproducent 

- zajímavý autorský tým 

- atraktivní příběh na pozadí komunistického režimu (dnes tolik aktuální střet úspěchu a morálky) 

 

Hlavní slabé stránky 

- vývoj ve velmi rané fázi 

- nesplnitelný harmonogram 

- pouhé přísliby spolupráce autorů (bez smlouvy nebo LOI) 

 

 

Adaptace novely estonského spisovatele se ujal scénárista (herec a režisér) Jiří Mádl. Pro projekt producent 

získal chilského režiséra (Alejandro Fernandéz Almendras). Projekt se nachází na úplném začátku vývoje, 

k dispozici je treatment a LOI s estonským koproducentem. Harmonogram projektu je dle mého názoru 

nereálný, doporučuji prodloužit termín ukončení projektu. V rozpočtu je akcentována především tvorba 

scénáře. Marketingová a distribuční strategie je zatím založena na osobnostech autorského týmu a 

přislíbené koprodukci. Jsem přesvědčena, že žadatel i autorský tým je schopen dosáhnout kvalitních 

výsledků vývoje, pokud si na toto období vyhradí dostatek času.  

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je srozumitelná. K žádosti jsou přiloženy zmiňované LOI. K žádosti je přiložena smlouva na 

licenci preexistentního díla. Chybí mi smlouva s autorem scénáře. 

 

 

 

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

Celková částka rozpočtu je pro vývoj celovečerního filmu obvyklá.  

 

V opci na preexistentní dílo je uvedena celková částka ze smlouvy, při nerealizaci natáčení je ovšem o 

2/3 nižší. Správně by v rámci vývoje měla být tedy uvedena nižší položka. Položka za scénář je vyšší 

než je obvyklé. Za nízkou považuji položku cestovní náklady (především pro plánované obhlídky a 

exteriéry v Estonsku), jsou např. nižší než telefonní poplatky. Za nízký též považuji honorář producenta. 

 

Finanční plán počítá kromě zdrojů z Fondu pouze s vlastním vkladem. Není jasné, jaké náklady budou 

pokryty věcným vkladem producenta (185.000,-Kč). 

 

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

Scénář vzniká na motivy příběhu estonského autora, producent tedy velmi logicky počítá se spoluprací 

s estonským koproducentem (LOI přiloženo). Pro projekt získal producent českého scénáristu (Jiří Mádl) 

a chilského režiséra (Alejandro Fernandez Almendrase). Oba tvůrci jsou zárukou kvalitního vývoje a 

potenciální výroby. Projekt se ale zatím nachází v naprostém počátku vývoje. K dispozici je pouze 

treatment (spíše rozpracovaná synopse). 

 

Rozpočet ukazuje, že hlavní záměr vývoje je především tvorba scénáře. Harmonogram je podle mého 

názoru pro realizaci definitivního scénáře zbytečně napnutý (konec květen 2020). Pro realizaci obhlídek 

a castingu je také nutná alespoň první verze scénáře. Vzhledem k tomu, že období vývoje započalo již 

v listopadu, je možné se domnívat, že první verze scénáře je již k dispozici. V tom případě bych 

doporučovala poskytnout scénář Radě pro lepší možnost rozhodování o udělení dotace. V případě, že 

první verze scénáře není k dispozici, obávám se, že realizace vývoje v uvedeném termínu není 

splnitelná. Doporučuji (i vzhledem k žádosti na fond MEDIA) termín ukončení vývoje posunout. 

Zamýšlená případná dotace MEDIA není v rozpočtu na vývoj zohledněna. Stejně jako zmiňovaná možná 

finanční podpora estonské strany.  

 



 

 

Strana 3 

 

 

Marketingová a distribuční strategie vychází především z osobností autorského týmu. Jde opět o nástřel, 

ale strategii v dané fází vývoje považuji za správnou. Zatím postrádám záměr spolupráce s nějakou 

televizní společností, kterou bych u tohoto projektu předpokládala.  

 

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

Společnost, producent i tvůrci mají dostatek zkušeností pro realizaci vývoje projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Monument 

Evidenční číslo projektu 3355/2019 

Název žadatele K Film plus 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Komplexní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 9.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Adaptace estonské povídky sleduje poměrně jednoduchý příběh o umělci, který získá možnost spolupráce 

na důležité a lukrativní státní zakázce – vybudování pomníku obětem fašismu. Záhy však zjistí, že jeho 

kolega je talentovanější a jeho pozici ohrožuje – a rozhodne se ho podlými intrikami zničit a obsadit jeho 

pozici. Snímek vypráví hlavně o ambicích, manipulaci, přizpůsobivosti, kolaboraci, mezilidském boji o pozice 

a posty, o otázkách morálky a svědomí. Jeho zasazení do 70. let, do doby existence SSSR, nadčasové 

témata rozšíří i o otázky vázané na život člověka/umělce v totalitní době. 

Projekt je komorním psychologickým dramatem, přesto řeší zásadní otázky, se kterými se vyrovnávala 

nesvobodná, normalizovaná společnost, jakož i otázky individuálního přístupu ke světu, okolí a sobě 

samému. Jednoduchý příběh a minimální půdorys děje umocňují vnitřní vývoj hlavní postavy, její jednání a 

proměny postoje.  

Autor scénáře má poměrně jasnou představu o vizuální podobě snímku, která je přesvědčivá. Podtrhuje ji 

jednak zvolené prostředí umělecké tvorby, doba, ve které se příběh odehrává, ale i estonská krajina. 

Z projektu je zřejmé svědomité přemýšlení o způsobech adaptace (například otázka, jak zapojit do vyprávění 

subjektivní pohled, který bude odpovídat ich-formě povídky), jež se v této fázi vývoje zdají být adekvátní. 

Autor scénáře, pro kterého je téma zjevně velice osobní, má být zároveň představitelem hlavní role – to je 

zárukou toho, že hlavní postava a její vnitřní drama budou dobře chápány a může jí to dodat na 

přesvědčivosti. Jako vhodná se jeví i volba režiséra snímku, jenž je známý svými filmy se společenskými 

tématy, jakož i příběhy o konfliktu jedince a společnosti. I vizuální stránka jeho filmů, které jsou úspěšné na 

mnoha festivalech, by mohla dobře korespondovat se záměrem tvůrců. 

Riziko může představovat poněkud nesourodý tvůrčí tým, odlišné zkušenosti jednotlivých tvůrců i jejich cílení 

na jiné publikum. Proklamované skloubení populární až populistické polohy s ambiciózním festivalovým 

filmem by se nemuselo zdařit. Téma je však natolik nosné a tvůrci natolik profesionální, že se snad tomuto 

úskalí podaří vyhnout. Doporučuji projekt k finanční podpoře. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Předkládaná adaptace je  založena na silných a univerzálních tématech boje o moc a touze po vlastním 

úspěchu, které vítězí nad lidskou morálkou. Tento námět se v kultuře – i díky své závažnosti – opakuje, 

nelze tedy jednoznačně mluvit o originalitě. Není to však důvod k jeho negativnímu posuzování. Z autorské 

explikace je zřejmé, že autor scénáře a představitel hlavní role je touto povídkou fascinován již dlouho a 

jeho přístup je velice osobní. Jeho představa o audiovizuální podobě výsledného díla je zde sice pouze 

naznačena,  již v této fázi se ukazuje, že je pečlivě promýšlena, stejně jako adaptační postupy. 

 

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

Projekt vychází z česko-estonské spolupráce, přičemž oslovení tvůrci jsou nyní zejména z české strany, 

režisér pochází z Chile. Tým je poněkud nesourodý a jedná se o jeho první spolupráci – je však složený 

z profesionálů, kteří jsou zárukou dokončení projektu. Část týmu inklinuje spíše k zakázkové tvorbě, 

případně ke komerčně úspěšným projektům, jejichž kvalita je nevyrovná, část týmu se pak více orientuje na 

nezávislou, autorskou produkci a uměleckou tvorbu. Z projektu se těžko odhaduje, která z poloh nakonec 

převládne u výsledného projektu – autorský tým by rád, aby došlo k synergii a film oslovil jak festivalové 

publikum, tak širší veřejnost. 

 

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

Příběh jedince je zasazen do totalitní společnosti sovětského Ruska, konkrétně do 70. let 20. století. 

Obecnému tématu tak přidává dobový rozměr, ukotvuje ho v atraktivním časoprostoru, o který jeví zájem 

diváci všech postkomunistických zemí. Poměrně originální kombinace závažného tématu, retrostylizace a 

atraktivních estonských lokací zaručují, že by se mohlo jednat o film překračující domácí trh. Zájem 

širšího trhu také zajišťuje specifická koprodukce a spolupráce českých autorů s oceňovaným chilským 

režisérem.   
 
 
 

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

znaků) 

Společnost K Film plus se zaměřuje zejména na výkonné produkce zahraničních zakázek, na reklamní 

tvorbu a komerční či populární filmy. Souběžně se pak věnuje i autorské tvorbě. Není důvodu se domnívat, 

že by projekt nebyl dokončen, nebo došlo k jakémukoli nesplnění závazků. Otázkou však zůstává umělecká 

kvalita projektu. Projekt je psaný srozumitelně a jeho požadavky jsou přiměřené. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Šťastní a veselé 

Evidenční číslo projektu 3356/2019 

Název žadatele Evolution Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 7. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Nová varianta partnerské krize. Žánr černé komedie tomuto tématu sluší. 

Žadatel má před sebou jasné tři úkoly, které hodlá v rámci vývoje vyřešit. Prvým úkolem je dokončit práci na 

scénáři. Z mého pohledu rozhodně úkol nejdůležitější. Jako druhý úkol si stanovil zafinancováni  celého 

projektu. Třetím úkolem je dokončený casting, pro tento žánr mimořádně důležitá fáze.  

Za hlavní silnou stránku projektu, z pohledu ekonomické analýzy, považuji velice rozumný rozpočet na vývoj 

a jasný producentský záměr. 

Pokud mám najít slabou stránku projektu, pak je to z mého pohledu rezignace na širší mezinárodní 

uplatnění (s výjimkou Slovenska). Téma ani žánr tomu nebrání. Možná se této otázce bude producent 

věnovat v dalším průběhu vývoje. 

Projekt každopádně doporučuji k udělení podpory od fondu, protože celý základní tým má jasnou představu 

o tom, čeho chce v rámci vývoje dosáhnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je srozumitelná a kompletní. 

 

Za slabou stránku žádosti mohu považovat pouze absenci LOI od uváděného slovenského koproducenta, 

vzhledem k tomu, že finanční plán již počítá s jeho soukromým finančním vkladem. 

 

 

  

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

Rozpočet jsem již zařadil mezi silné stránky projektu.  

Jednotlivé položky rozpočtu včetně celkového objemu financí svědčí o seriózním přístupu žadatele. 

Pihou na kráse rozpočtu je formální chyba žadatele, který v rozpočtu nevyplnil sloupec B prvé kapitoly 

přesto, že zatím neobdržel žádnou podporu a výsledná suma ve sloupci A i B má tedy být stejná, to 

znamená v obou sloupcích jsou celkové náklady 640.000,-. 

Jistou omluvou pro žadatele je fakt, že se tato chyba opakuje u více žadatelů. 

Finanční plán je, jak to v této fázi bývá, poměrně jednoduchý. 

Liší se od ostatních jednak výší vkladu žadatele, který kryje z vlastních prostředků skoro celou jednu třetinu 

celkových nákladů a druhou odlišností je předpokládaný soukromý finanční vklad slovenského 

koproducenta. Vklad žadatele je řádně doložen čestným prohlášením. Bohužel vklad slovenského 

koproducenta není ničím, ani LOI, potvrzen. 

Výše veřejné podpory sice dosahuje 56%, ale vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní koprodukci, je 

toto procento akceptovatelné. 

 

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

Realizační strategie producenta v rámci vývoje i s výhledem na další fáze svědčí o zkušenostech, které 

producent během svého působení v oboru získal.  

Tento projekt je již druhým celovečerním filmem s režisérkou Jitkou Rudolfovou, který vzniká ve společnosti 

Evolution Films.  

Představa o marketingové strategii tohoto projektu je naprosto správná a využívá všech možností, které 

producentovi tento žánr i toto téma dává. 

Plánovaný jeden rok na vývoj dává dostatek prostoru na kvalitní dotažení scénáře včetně výběru 

jednotlivých hereckých představitelů.  

 

 

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

Pavel Berčík je držitelem Českého lva za nejlepší dokument roku 2017 (Červená), vedle řady dalších 

dokumentů je také producentem několika televizních seriálů a dvou celovečerních hraných filmů. Jako 

koproducent také působil na několika mezinárodních projektech. 

Společnost Evolution Films má na svém kontě cca 50 titulů. 

Pro režisérku Jitku Rudolfovou jde již o její čtvrtý celovečerní film. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastní a veselí 

Evidenční číslo projektu 3356/2019 

Název žadatele Evolution Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu a formulář 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Zvolit si Štědrý den, resp. Vánoce, jako katalyzátor rodinného napětí, nevykazuje sice žádnou velkou 

nápaditost, přesto rozpracovaná synopse, treatment, vzbuzuje očekávání a potenciál, který by si zasloužil 

podpořit – a dopomoci tak projektu ke scénáři, kde by se ukázalo, zda se načrtnuté vztahy a situace dočkají i 

adekvátně kvalitního vykreslení. Právě totiž dialogy, na nichž celý film stojí, budou filmu pomáhat či 

ubližovat.  

V podobě, v jaké nyní projekt máme, s ohledem na výzvu, zatím nelze předvídat, jestli si Šťastní a veselí 

zaslouží podporu i pro výrobu, nicméně za pozitivní pohled Rady SFK směrem k vývoji látky se tímto 

posudkem přímlouvám. 

 

 

 

 

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) 

 

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem se nakonec přiklonil k doporučení podporu přidělit, není ani tak 

černohumorná situace kolem mrtvého milence (a dvojici nebožtíků v jedné rakvi), nýbrž potenciál, který se 

v látce ukrývá. Už v treatmentu je totiž otevřených několik podob mezilidských, rodinných vztahů – a ve 

valné většině si každá z postav nese své břímě, není ani bílá, ani černá, o bolestech se moc nemluví, resp. 

schovávají se za křivdy a maskují se ironií, výpady až urážkami. Bezcitnost tak je spíše bez-citná, hrdinové 

jako by postrádali cit vůči druhým, nebyli jej schopni. 

Šťastní a veselí mohou být černou tragikomedií, spíše absurdní, nebo naopak tragédií, kde se musíme 

občas zasmát, aby nás z toho všeho nebolelo srdce. Cítím, že k tomu druhému látka inklinuje, a proto tak 

nějak doufám (či věřím), že si díky finanční podpoře na vývoj, autoři vytvoří cestu k sevřenému, v něčem 

nekompromisnímu pohledu do útrob (české) rodiny. 

 

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

Bez komentáře 

 

 

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

 
Mohlo by jít o svíravou tragikomedii, která ačkoliv v českých lokalitách dokáže být mnohem univerzální. 

 
 

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

znaků) 

Nerozumím, proč rozpočet nepočítá s finančním oceněním dramaturgyně. Položka je v tabulce prázdná. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastní a veselé 

Evidenční číslo projektu 3356/2019 

Název žadatele Evolution films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení  15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

Časem i místem sevřený příběh „Šťastní a veselé“ se odehrává během vánočních svátků v jedné normální rodině, která vlastní 

pohřební ústav. Na Štědrý den se koná pohřeb muže, který je shodou okolností matčiným dávným milencem. Přijede dcera, 

která má zlomené srdce z poměru s ženatým mužem a přiveze v kufru jeho mrtvolu. Což rodinu stmelí, přinutí ji překonat 

malicherné rozmíšky, postavit se za svého člena a pohřbít milence dcery spolu s milencem matky. Mohla by následovat katarze 

a happyend ve stylu černé komedie. Což se nekoná, neboť divák posléze přijde na to – a byl-li dosti pozorný, napadne ho to už 

pod úvodními titulky – že dcera žádného milence nezabila, v kufru ho nemá, jen si to představovala… a vánoce byly… takové 

normální? 

Tvůrci považují toto míšení žánrů za hlavní ozajímavění jinak standardního příběhu, jak se v rodinách lidé mívají rádi/neradi, 

snášejí se / nesnášejí, ale rodina je rodina. Za dostatečný důvod film realizovat. Žánr je cosi velmi precisního a samonosného. 

Máme-li stavět na míšení žánrů, musíme oba zvládnout velmi dokonale. Scénář tak vysoké kvality nedosahuje. Je zpracován 

gramotně, postavy jsou celkem uvěřitelné, ale ničím nezaujmou zvláště. Oscilace mezi tím, co je reálně a co virtuálně , nijak 

nápaditě pojednána není. Sama absurdita situace, na niž si v realistickém provedení upomínající „televizní komedie“ 80. Let 

divák naběhne, na celovečerní film nestačí. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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) 

Tvůrci pracují se snovými a symbolickými motivy, s náznaky, které se rozkrývají nebo nerozkrývají. Např. 

Motiv balíčku, který Ivana reálně veze milenci, v její představě ho však dává vdova do rakve zesnulému 

manželovi /milenci matky/. Dcera tedy v představě pohřbívá svůj vztah k ženatému muži… což je jistě 

pěkné a v rámci psychoterapie i užitečné. Je to však i sdělné, působivé a zábavné, je-li žánr filmu označen 

jako tragikomedie? Nalezne tento vlastně subtilní, osobně tragický, ale z hlediska jiných prostinký příběh 

dostatečně trpělivého diváka? 

Jitka Rudolfová v autorské explikaci podtrhává jednoznačnost vyznění: Snažíme se sice od určitého věku 

z rodičovských pout osvobodit, ale pak zjišťujeme, že rodina je rodina. Jenže v tomto podání je to taky 

banalita…. 

Scénář na dané úrovni a s danými postavami je docela obratně zpracován na malou rodinnou komedii. Tam 

by byl černý humor, absurdita i snový mateník namístě. Na celovečerní film to není ani dost smutné, ani 

dost veselé, ani dost groteskní, ani dost hrozné, ani dost útěšné. Je to málo. 

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

Složení tvůrčího týmu je dostatečnou zárukou, aby vznikl použitelný útvar menšího rozsahu, cosi jako 

ambiciózní studentský film, kde by bylo možno si ozkoušet působivost zkratky. Žadatel o podporu 

Evolutionfilms má za sebou nesporný divácký úspěch se svým prvním celovečerním filmem „Poslední 

aristokratka“ – kde je však žánr definován velmi jednoznačně. 

Autorky mají až příliš běžné situace, kdy vánoční svátky se stávají emocionální rozbuškou v rodinách, 

odpozorovány dobře. Schází tu však přesah, něco navíc, důvod, proč se právě o tuto rodinku zajímat.    

. 

 

 

 

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

Téma rodinné tragikomedie s přesahem do absurdna a se symbolickým řešením vztahů je universální a 

vždy sdělné, záleží však na úrovni zpracování. Tak, jak je materiál předkládán, realizovatelný je. Otázka 

je,  zda výsledek bude dosti výtečný, aby byl atraktivní pro diváka, který by byl schopen ocenit rozliřné 

roviny jeho sdělení (teskný humor realistického drobnopisu, manželské napětí bezu zápletky, jen 

náznakem a odkazem podávanou neuspokojivost mimomanželských vztahů, sázku na „pikantní 

morbidnost“ mrtvol a manipulace s nimi, symboly pohřbívání vztahů, vyústění do útěšně katartického 

prázdna…) S daným námětem se jistě dá dále pracovat, možná s větší tvůrčí odvahou. 

 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné, srozumitelné, stručně a profesionálně podávané, neobsahují 

rozpory či protichůdné informace, umožňují si vytvořit představu o zamýšleném díle. Žadatel je naprosto 

solidní, ambiciózní, známý výsledky své práce. 
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Ekonomická expertní analýza

Název projektu Animal Crusaders
Evidenční číslo projektu 3337/2019
Název žadatele GURU FILM s.r.o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 
Číslo výzvy 2020-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 19.12.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Za poměrně mladou společnost Guru film s.r.o.(est. 2012) předkládá na základě plné moci 
zkušená filmařka Kristýna Drozdová žádost o podporu celkového vývoje česko-polského 
autora Robina Lipo.
Jde o v podstatě klasickou letní romanci tentokrát z prostředí militantních ekoteroristů s 
poněkud naroubovaným happyendem.

Hlavní silnou stránkou žádosti je její zpracování na vynikající úrovni. Nechybí moodboard ani
ukázka předchozího filmu tvůrců s obdobnými motivy, písemná podpora od několika 
partnerů budoucího filmu a to i ze zahraničí a jednotlivé strategie jsou promyšlené a dávají 
smysl.

Hlavní slabou stránkou je pak samotný dramatický text, který je nejen takřka výhradně 
zaměřený na festivalové či artové publikum, ale navíc je stále ve fázi treatmentu. Například o
dialozích se tak nelze dozvědět vůbec o nic. Situace je překvapivá, protože projekt byl již 
jednou s žádostí o podporu samotného vývoje textu odmítnut pro jeho nízkou připravenost.

Nicméně vzhledem k tomu, že v ekonomické analýze není předmětem posuzování 
dramatický text, dovoluji si žádost doporučit k udělení podpory pro naopak velmi vysoké 
stadium připravenosti z ekonomického pohledu.

Udělení podpory Doporučuji / Nedoporučuji (Nehodící se smažte)
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria 

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

Všechny přílohy (27) jsou pečlivě zpracovány, přeloženy a kromě scénáře nechybí v této 
fázi vůbec nic. Dokonce i treatment je poměrně pokročilý, přesto, jak bylo zmíněno, 
neobsahuje jediný dialog. Naopak smlouva na scénář je velmi precizní a dokazuje 
producentčinu zkušenost. Obsahuje odměnu autora 100 000 Kč bez podmínění na 
budoucích rozhodnutí třetích stran a i celková žádost ukazuje na množství již vykonané 
producentské práce. 

Z formálního hlediska je tedy žádost velmi dobrá, snad jen na obligátní nepochopení 
sloupců A a B v rozpočtu, kdy případný rozdíl má být dán eventuální přidělenou dotací na 
vývoj textu. To se v tomto případě nestalo a přesto jsou částky různé.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Rozpočet je v pořádku. Obsahuje všechny položky a částky jsou rovnoměrné a odpovídají

vývoji nízkorozpočtového filmu s jasnou vízí česko polské spolupráce a se zapojením 
Moravskoslezského kraje. Projekt se již nyní účastní mezinárodních akcí určených k 
podpoře filmových textů a je poměrně jasné, pro jaký typ festivalového publika bude 
určen.

– Finanční plán je taktéž předložen s evidentní znalostí problematiky. Míra veřejné podpory 
je 59%, což odpovídá náročnějšímu zaměření projektu. Kromě dotace Fondu (700 000 
Kč) a do určité míry doložené podpory Moravskoslezského kraje (110 000 Kč) 
předpokládá podporu od partnerů filmu v celkové výši 460 000 Kč, přičemž většinu 
nějakým způsobem i dokládá a samotný žadatel pak deklaruje vklad v rozumné výši 126 
400 Kč, což lze pokrýt i z honorářů uvedených v rozpočtu.

–
2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Realizační strategie jsou také kvalitní. Je vidět, že film má již nějaký vývoj za sebou a také 
je jasná znalost cesty před sebou. Kromě pochopitelné strategie zaměřené na festivalový
okruh se snaží i oslovovat zejména mladé aktivistické publikum. Je otázka, do jaké míry 
bude tato snaha úspěšná. Osobně si myslím, že pokud dle vyjádření autora se jeho film 
„...nesnaží pobavit, ale přinutit diváka k zamyšlení...“, neměl by se na konci bát 
šokujícího vyústění. Rozdíl v počtu diváků bude marginální.

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

– Dosavadní kredit společnosti není nijak velký. Na druhé straně je určitě dostatečný k 
realizaci vývoje tohoto typu filmu a navíc je cítit zápal jak všech předkladatelů, tak jejich 
zkušenějších mentorů.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Animal Crusaders 

Evidenční číslo projektu 3357/2019 
 

Název žadatele GURU FILM 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Miroslav ADAMEC 

Datum vyhotovení 7.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
1. Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy) 

Xavery přeruší studia filozofie a vydává se na cestu (zastaví si stopa kamkoliv, aby na jejím konci našel 
smrt nebo smysl života! (autoři by nejraději kdyby obojí…!) Potká Rebeku, která je ekoaktivistka a má za 
sebou traumatizující zážitek z ochrany polských pralesů. Společně cestují do Prahy. Ubytují se v squatu a 
tam nachází pravdy a smysly života. Autor příběhu si nevzal  k srdci Formanovo poznání, že nejvíc nudní 
jsou Hippies: kouří, válí se na karimatce a čučí do stropu a kradou! Tihle si to vylepší klimatísní a 
veganstvím.  Xavery se stane ekoteroristou! Těhotná Rebeka antinatalistou.  Jejich rodičové a dědečkové 
a babičky, aby sháněli pásky, co že si to vychovali…. 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Silná stránka projektu je v synopsi, odhodlání tvůrčího týmu. Vybavili se dostatečně silnou generační 
filozofii a doufají,  že na této eko klima vega vlně někam dojedou, minimálně k premiéře! 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Slabá stránka je, že vyprávěčem je režisér, nikoliv scénárista. Chybí scénář, nebo aspoň chuť vyprávět o 
zajímavých postavách v silných situacích a poctivě namotivovat všechny zvraty (moc jich tam není, jeden  
poloviční u Rebeky, která zjistí své těhotenství a dle squatové filozofie by rodit neměla!) Příklad: na 
začátku seznámení hrdinů dívka vyhodí zlatou kartu rodičů stopaře Xavera. Myslím, že je to situace, u 
které se musí autor pozdržet a vytěžit ji. A takhle je to opakovaně. Rebeka se vyznačuje tím, že je stále 
víc otrávená a nerudná, a vyprovokovanou aktivitu u svého přítele odmítá. Xavery v sobě najednou  a 
šmahem nalézá bojovného ducha a vůdčí schopnosti!  Bezradný konec, (spoléhá se, že nacastingovaní  
neherci s chemickou maxivazbou ho spoluobjeví!?) je zakouzlený do mlhy a do představ vyživujících 
opakovaně  sebe sama.  Oč údernější by bylo, kdybychom v expozici poznali Xavera jako únosce 
kamionů s dobytkem na jatka. Na útěků před spravedlnosti v Bonnie Clydovském pojetí  hrdinové zažijí, 
co je to zasadit se celou svou životní váhou za ideály a ne se ve finále teatrálně  pověsit na hák 
v chláďáku a pocákat se barvičkami,  nebo se vydat na novou pouť do teplých krajů! Takže generační  
filozofie v závěru degraduje na vyprávěnku  o rozmazlených  útěkářích  od dospělácké  odpovědnosti. 
Zatím před námi leží snůška slibů, nadšení a neuchopených představ.  

4. Konečné hodnocení 

V této podobě si bohužel pracně na všechny strany nasmlouvaný projekt podporu nezaslouží. Téma: 

radikální ekoaktivismus…terorismus  je uchopený jen v poslední části příběhu. Je podivným vyvrcholením 

nepravděpodobné cesty mladíka, o kterém toho víme tak málo, že se může stát čímkoliv. Silná postava 

není  předvedena a  její přerod ve vůdčí osobnost spíš překvapuje, než potvrzuje  logický vývoj.  

Skupinová dynamika squatu je jen naznačena, houf unuděnců vyrazí nadšeně k jakékoliv akci. Klidně i k 

trestnému činu. Než se potkají s důsledky a vyrovnají se s nimi (v této části příběhu to ale nenastane), 

jsou osobní vztahové malichernosti hlavními dějovými motivy. A to je málo! 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

 

Zde několik postřehů, snad  budou pro tvůrce podnětné: 

Už základní úvaha je mylná: Nejzákladnější morální otázka dneška, jak tvrdí autor,  není, zda jíst 

zvířata, to skutečně ne! Ale může to být dobrá výchozí pozice pro zajímavé postavy. Z toho pak 

vychází další omyl: 

„Nejdůležitější     osobou,     se     kterou     se     na     své     cestě     setkávají,     je     „šaman“     

Baltazar,     který     žije    osamoceně     v lese     se     zvířaty.     Nabídne     jim     láhev     domácí     

pálenky,     která     je     mixturou     bylinek     a    halucinogenních    hřibů.“  To je  samozřejmě 

dramaturgický nesmysl. Nejdůležitější postavou kromě hrdinů by měl být protihráč. V tomto příběhu ho 

zkrátka nevidím. 

 Filozofie příběhu je jasná, obětování se pro vyšší účely – báječně, co víc pro dramo!! Pak tam ale 

musí být někdo, kdo tomu brání – rodiče, přítel… Společnost?  

 

Zasvěcení v Baltazarově domě – jedna epizoda - není krizí, stejně tak není krizí odhalení Rebeky, že 

je těhotná, tápeme s kým? Autor by to rád hodil na Xavera, ale to z vypravěčského času nevychází, a 

jestli je to dítě polského přítele, pak Rebeka veškerým svých chováním odhání Xavera, který by se jí 

rád ujal!  

 

O Xaverovi nevíme doslova nic, o Rebece, že bydlí s matkou v Praze (proto její  finále oslabuje 

v revolučním nadšení?) Příběh skutečně nemá vlastní motor, aby  se neobešel bez startéru shůry 

seslaného  setkání se šamanem Baltazarem  a jeho nápojem s houbičkami? 

 

Rebeka je od počátku daleko zajímavější, střelená, může vtáhnout diváka, jenže to negraduje. Rebeka 

brzo ztratí potenciál vyvolávat změny v jednání a uvažování, měnit charaktery, přestane  být 

strhující… když odhlédneme od svršků. 

   

 „Rebeka     je     jeho    rozhodnutím    zaskočená    a     zklamaná.    Vnímá    to tak,     že     chce     

Xavery     udělat     dojem     na     ni a    zapůsobit    na    zbytek    skupiny.    Sama    nesdílí tento    

radikální    čin a    svěřuje    se    s tím    Patricii,    která    jí    ukazuje    vypálený    znak    –zahojenou    

jizvu   na    svém    zápěstí.    Rebeka    je    zmatená….“ 

 Propána, vždyť Xaverovi zahodila kreditku, přivazovala se ke stromům. Z cejchu má být nadšená- 

nerozumím ji. 

Nerad kopírují původní texty,  ale zde mi to opět nedá: 

„  Xavery    pohledem    hledá    Rebeku,    ale    nemůže    ji    najít.    Od     někoho     ze     skupiny     

se     dozvídá,     že     Rebeka     si     sbalila     své     věci     a     odešla.     Nikdo     neví    kam.     

Xavery     je     z toho     na     rozpacích.    Odchází     na     pokoj ,    kde     si     lehá     na     matraci.     

Dívá     se     do    prázdna,    usíná…“ (Forman měl pravdu!)  na tohle bych jako divák nedal kačku, 

Fond bude doufám taky při smyslech.  

Film není filozofická eko přednáška. Film je o pocitech, které vzniknou na základě prožitku, který 

sdílíme při jeho sledování. Aby se prožitek dostavil, musíme chápat aspoň do  jisté míry hrdiny a  být 

provedení aktivním! příběhem a dá-li bůh a vypravěč, několikrát překvapeni v jeho vývoji. To zde 

nenastane a postavy se vznášejí jak listí ve větru. Ekotíseň  ubírá hrdinům na přitažlivosti, jejich 

frustrace není sexy ani dramatická. Co zůstává pro diváka, který si bez provinilého pocitu dá rád 

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

− Slibné personální zajištění je k ničemu, když chybí dobře postavený a vyprávěný příběh. 

 

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

− Přinos bude takový, jak silný bude hrdina, antihrdina a poselství.  Přínos zatím nevidím. 

−  

 
 

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

5. znaků) 

− Tak dokonalá parta a  tak málo šťávy ve vyprávění a spoléhání na souhru vnějších vlivů! Prosím ještě 

jeden pokus! 

−  

−  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Animal Crusaders 

Evidenční číslo projektu 3357/2019 

Název žadatele GURU FILM 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Předložený projekt je reakcí na radikální ekoaktivismus, který se momentálně šíří jako tsunami generací 

mileniálů. V dramaturgickém posudku se rovnou mluví o „přicházející ekologické katastrofě“ a dokonce o 

„naší apokalyptické budoucnosti“, vůbec ale není jasné, míní-li se to jako objektivní konstatování určitého 

směru společenského myšlení, anebo zda se s ním sami autoři také ztotožňují. Dokonce bych řekl, že si 

přímo protiřečí, když na jedné straně v žádosti mluví o přiživování se určitých společenských skupin na 

tématu klimatické krize a na druhé straně vyhlašují za svůj vzor Gretu Thunbergovou a věří, že jednou „z 

nejzákladnějších morálních otázek dnešní doby je to, zda-li máme jíst maso a v jaké míře“.  

 

To je pro člověka, který přežil téměř bezmasý socialismus, poněkud bizarní a hořké vyústění nabyté 

svobody... 

 

Daleko horší je ovšem to, že tento názorový zmatek a v nejlepším případě výraz jen přežranosti a 

rozmazlenosti dnešní západní konzumní civilizace, se přenáší i do samotného treatmentu. Autor vodí své 

postavy jak na provázkách od situace k situaci, jen aby na nich demonstroval své teze, jejich zázemí 

psychologické a sociální ale neexistuje, jsou to jen vyspekulovaná monstra žijící mimo čas a prostor. Možná 

samotný scénář jim dodá lidské rozměry a získá potenciálního diváka k porozumění pro jejich tápání, 

nepochopitelné rozhodování i patetická gesta, v zatímní podobě nejde ale o nic jiného než o okázalou 

dětinskou hru, která se veze na vlně módní hysterie.  

 

Nechci dědkovsky mentorovat, přiložený režisérův krátký film prozrazuje talent, ale doporučení podpory na 

jeho celovečerní debut by v podobě, jakou představuje treatment, bylo totální rezignací na jakékoli kritické 

myšlení. 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Každá mladá generace, najmě ta umělecká, prožívá fázi světabolu a rozčarování ze stavu okolní 

skutečnosti, kterou by tak ráda zreformovala do podoby svých ideálů. Ještě žádná generace nedošla ale tak 

daleko, aby z obav z jakési blížící se katastrofy začala popírat samu reprodukci lidstva a tím i jeho budoucí 

existenci. Na námitku, že je to prostě reálný fakt naší současnosti, poukazuji na to, jak se s hnutím hippies 

60. let vyrovnal Miloš Forman například ve filmu Taking Off. Heslo hippies „Make love not war“ bylo stejně 

krásné a stejně utopické jako představy dnešních ekoaktivistů, jen o poznání méně nebezpečné.  

 

Předložený námět pracuje s ekologickou problematikou bez odstupu a realistické korekce, přináší možná 

zajímavý pohled na to, kam až může i dobře míněná myšlenka zajít a změnit se v holý fanatismus a 

sektářství. Ale to je asi tak všechno, co lze zatím z treatmentu vyčíst. Postoj tvůrců se vybíjí na okázalých 

exkluzivitách, všechno se odehrává jako za sklem akvária, jehož prostředí ohrožuje postavy blázincem. 

Dovedu si na základě poskytnutého videa a moodboardu představit vizuální stylizaci filmu, ale co je to 

platné, když se tu žije jak na jiné planetě, širší souvislosti života postav zůstávají záhadou, osobní i 

společenské konsekvence jejich představ i konkrétních činů se nedomýšlejí. 

 

To, co vyhlíží jako úžasný boj za spásu lidstva, jeví se tak v reálu a bezděky i v tomto projektu jako prosté 

sobectví a sebestřednost. 

 

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

 

Autor a režisér v jedné osobě i žadatel se mohou vykázat řadou kladných referencí i přímou podporou, 

zatímní složení tvůrčího týmu nevzbuzuje pochybnosti o schopnosti projekt v budoucnu realizovat. 

Kamenem úrazu je ovšem současný stav látky a její autorská i dramaturgická explikace, které se potácejí v 

mnoha vzletných slovech a histriónských gestech, sotva si z nich ale lze udělat názor na to, co vlastně chce 

budoucí film říci. Neví to zřejmě ani sám autor, soudě aspoň podle dvojí varianty konce, jehož obhajobou se 

pouští do hodně přepísknutých souvislostí. Ale připouštím, že ve světě, do kterého se treatment noří, se 

hysterie může považovat za důležitější než obyčejná každodenní zodpovědnost. 
 

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

 

S mezinárodním přesahem se tu zjevně kalkuluje od samého počátku, látka má dozajista svůj univerzální 

rozměr, neboť ekologický aktivismus, ne-li přímo terorismus nabývá právě v poslední době na rozsahu a 

významu. Je zajímavé, s jakou samozřejmostí si jeho spasitelští aktéři berou za rukojmí málem celou 

planetu, aniž by se ptali na názor ostatních. Také tady „primární cílovou skupinou jsou vysokoškolsky 

vzdělaní občané větších měst“.  A proč ne ti, co jsou s přírodou v denním styku a kteří s ní obcují ve jménu 

zajištění existence těch ostatních? Obávám se, že tady z látky trčí intelektuálský utopismus a módnost, 

místo aby se držela kritického rozumu. 

 

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

znaků) 

 

Informace prezentované žádostí jsou poměrně rozsáhlé a detailní, v tom nejpodstatnějším, totiž v 

treatmentu, vykazují však nebývalou míru rozpornosti a neurčitosti. Nad věrohodnou konstrukcí charakterů, 

postav a dějů převažují pouhé emoce, látka neskýtá dostatečnou oporu k posouzení svého myšlenkového 

zakotvení. Přitom žadatel je nepochybně schopen na základě svých zkušeností projekt realizovat, dokonce s 

dosti skromným budoucím rozpočtem na výrobu. Naopak na vývoj je rozpočtována více než desetina této 

částky, většinu má ovšem pohltit development. Soudím, že než začnou být tyto peníze utráceny, měl by 

žadatel v tomto případě předložit hotový scénář, který by poskytl konkrétní představu o podobě projektu, 

jinak je to sázka na mrtvého žokeje. 

 



Odvolání expertních analýz – Animal Crusaders (3357/2019)

Odvolávám se ohledně rozhodnutí expertní analýzy pana Jana Lukeše a Miroslava Adamce,
který se týká projektu celovečerního hraného filmu Animal Crusaders, vedený pod evidenčním
číslem 3357/2019, se kterým se ucházím o dotaci v rámci vývoje celovečerního hraného filmu.

Pokusím se alespoň v několika bodech uvést věci, se kterými jako tvůrci absolutně
nesouhlasíme. Tento text je jednotný pro celý náš tvůrčí tým.

· Chybějící scénář – V povinných přílohách žádosti figuruje pouze treatment, který jsme
předložili. Scénář je nepovinná příloha, proto dožadování se hotového scénáře je
bezpředmětné. Jsme si vědomi (a dokonce jsme to v žádosti i uváděli), že nad textem
stále intenzivně pracujeme a ve fázi vývoje filmu počítáme s jeho intenzivním
přepisováním. Já osobně jsem si vědom svých limitů, a proto jsem navázal spolupráci
s dramaturgy Barborou Námerovou a Janem Jakubem Kolskim, o kterých se zmiňuji
v žádosti.

· Vezeme se na tsunami vlně okolo Grety Thunberg - Projekt Animal Crusaders začal
vznikat již v roce 2016, kdy povstala první verze treatmentu (mělo jít o můj
absolventský film). Jelikož však už v tomto roce bylo jasné, že to je projekt na
celovečerní film, natočil jsem mezitím film Tsantsa (viz přiložený film). V té době nikdo
ještě nevěděl kdo je Greta Thunberg a nebylo tak horko okolo globálního oteplování.
Samozřejmě si uvědomujeme, že v poslední době se toto téma stalo nebezpečně
módní a právě proto jej nechceme uchopit povrchně ba naopak součástí vývoje má
být terénní research atd., což jsme v žádosti uváděli.

· „To je pro člověka, který přežil téměř bezmasý socialismus, poněkud bizarní a hořké
vyústění nabyté svobody... Daleko horší je ovšem to, že tento názorový zmatek a v
nejlepším případě výraz jen přežranosti a rozmazlenosti dnešní západní konzumní
civilizace, se přenáší i do samotného treatmentu.“ – Jsme si vědomí kontroverznosti,
která se s tématem váže. Nyní, když vidíme, že náš příběh dokáže některé lidi vytočit
k sepsání takových extrémních slov, dává nám to za pravdu a utvrzuje v tom, že má
smysl v tom pokračovat. Snímek je v jistém smyslu generační výpovědí, kdy dochází ke
střetu mezi zakořeněnými kulturními postoji na jedné straně a adaptabilitou na
změnu, kterou si diktuje doba na straně druhé. Základ filmu, jeho téma, vychází ze
současné reality. Vnímám proto jako důležité, tvořit film o něčem, co se dotýká mnoha
lidí v dnešní době. Otázky, kterých se film dotýká (veganství, sebeobětování pro vyšší
cíle, plození dětí...) jsou pro mnohé lidi velmi důležité (viz například počty účastníků
Extenction Rebellion aj.). Zároveň však si myslím, že může být film zajímavý i pro ty,
kteří se tématem aktivně nezabývají, ale žijí v dnešní době obklopeni touto realitou.
Filmy vždy odrážely současný svět a jako tvůrce si stojím za tím, že chci dělat film
z vnitřní nutnosti, nikoli se podbízet.



· Přirovnání k Miloši Formanovi – Oba výše vyjmenovaní pánové souběžně použili
přirovnání k filmu Miloše Formana – Taking Off. Toto srovnání s tímto skvělým filmem
mistra Formana je pro mně velkou ctí. Vážím si toho a určitě při psaní nové verze
scénáře na to budu brát zřetel, má to však jeden háček. Taking Off je jeho pátým
filmem (když počítáme Konkurs mezi celovečerní filmy), kdežto můj projekt je
celovečerní debut. Miloš Froman taky nějak začínal, a kdyby mu bylo vyčítáno a
odepřeno natočit svůj debut, že ho nenapsal tak jako Eva tropí hlouposti od Martina
Friče anebo Holubice od Františka Vláčila, tak by k žádnemu Taking Off nedošel.

· Autor a režisér v jedné osobě – Zde bych opět rád tuto skutečnost vyzdvihl jako
výhodu celého projektu, nikoliv problém. Studium filmové režie jsem podstoupil na
prestižní mezinárodní filmové škole v Łódzi v Polsku, která klade důraz na autorskou
tvorbu. Vychází tak z dlouholeté tradice tvůrců píšících svůj vlastní text. Příkladem
můžou být Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, ale taky například
Paweł Pawlikowski. U nás byla velmi silná kinematografie v období nové vlny, kdy
všechny tyto filmy byly silně autorské. Zde se opět vracíme k osobnosti Miloše
Formana. Jsem přesvědčený, že česká kinematografie si zaslouží větší otevřenost i ke
zpracování témat, která nejsou konformní. V tomhle mám obrovskou podporu
v osobě dramaturga Barbory Námerové, která autorsky ve svých dílech (Špína,
Světlonoc) dokazuje, že je schopna dotáhnout náročný text do finální podoby.
Dokazuje taky svojí dovednost spolupracovat s mladými tvůrci (Tomáš Klein –
Retriever, anebo připravovaný film Citlivý člověk). Proto budeme nesmírně rádi, když
nám dáte šanci dokázat, že jsme schopni dotáhnout scénář do finální podoby ve fází
produkce. Scénář, který bude mít dotažené charaktery postav i děj a který diváka
nejenom vtáhne, ale přinutí k zamyšlení.

Takto bych mohl pokračovat ještě dále, ale pro opodstatnění mého odvolání se je to
postačující.

S výrazem úcty.

Režisér Robin Lipo V Dobraticích 23. 12. 2019
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Úsvit 

Evidenční číslo projektu 3358/2019 

Název žadatele Barletta s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Režisér a producent Matěj Chlupáček z produkční společnosti Barletta s.r.o. žádá o podporu vývoje 

celovečerního filmu Úsvit, jehož scénáristou je Miro Šifra. 

 

Jedná se kriminální drama, které se odehrává krátce před vypuknutím druhé světové války ve Svitu, slovenské 

„mutaci“ Zlína. Z předloženého treatmentu jsem byl osobně nadšen a myslím si, že se jedná o výborné téma 

a děj s potenciálem zaujmout nejenom v lokálních podmínkách. 

 

Proto je škoda, že žadatel nevěnoval více pozornosti představení své producentské strategie vývoje, k čemuž 

měl možnost v rámci popisu projektu.  

 

Ze žádosti se dozvíme, že se žadateli podařilo domluvit závaznou spolupráci s lokálním distributorem, že jedná 

o koprodukci s Českou televizí, ale nevíme nic o záměru mezinárodního šíření, přičemž si myslím, že Úsvit 

určitý mezinárodní potenciál v sobě nese. Také nejsou jasně představeny cíle vývoje. Něco se dozvíme 

z rozpočtu, ale ucelená strategie a cíle vývoje, které umožňuje právě producentská strategie v části žádosti 

„Popis projektu“ v žádosti nejsou. 

 

Přes tyto nedostatky jsem přesvědčen o podpoře tohoto projektu a domnívám se, že je žadatel schopný doplnit 

tyto informace při osobní prezentaci. 

 

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

 

Žádost je úplná a srozumitelná.  

 

Sice se v ní objevují drobné chyby, které by snadno žadatel odstranil při opětovné kontrole (v části A1 stojí 

jako adresa firmy: Kubelíkova 1ě58/43, správně 1258/43; v části B1 zase neúplné jméno režiséra: Matěj 

Chlupáče; v přiložené smlouvě se scénáristou stojí v bodě II. Odměna 1): „činí 350.000 Kč (slovy. dvě stě 

padesát tisíc korun českých)“). 

 

Žadatel adekvátně prezentuje projekt připravovaného celovečerního filmu, nicméně ale explicitně neříká, co 

je vlastně náplní a cílem vývoje tohoto projektu. Pravděpodobně vytvoření literárního scénáře, dokončení 

jednání s Českou televizí o koprodukčním vstupu, zajištění potenciálního slovenského koproducenta, 

obhlídky, casting apod. Lze jen hádat, neboť to v žádosti přímo nenajdeme („producentská explikace“ je na 

strategii vývoje velmi skoupá) a jelikož žadatel požádal o osobní prezentaci, tak bych žadateli doporučil, aby 

náplň a cíle vývoje projektu Úsvit radním Státního fondu jasně při této osobní prezentaci představil.  

  

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

 

Finanční plán se složen ze tří zdrojů: vlastního finančního vstupu producenta, dotace Státního fondu 

kinematografie a Kreativní Evropy – MEDIA, kam bude podána žádost na development na jaře 2020. 

 

Výše rozpočtu vývoje a jeho rozvržení odpovídá zamýšlenému projektu, ale více si netroufám říct vzhledem 

k žadatelově nejasné strategii vývoje. Alespoň se z rozpočtu dozvíme, že bude pravděpodobně ve vývoji 

akcentován casting a hledání vhodných lokací.  

 

 

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

 

Harmonogram vývoje je nastaven na jeden rok do prosince 2020, ale domnívám se, že by měl být nejméně 

o půl roku delší vzhledem k tomu, že žadatel anoncuje, že budou v květnu 2020 podávat žádost na vývoj u 

Kreativní Evropy, přičemž výsledky tohoto „callu“ budou pravděpodobně znát na podzim 2020 (cca 

říjen/listopad). 

 

Je nutné ocenit, že žadatel má v této fázi vývoje zajištěného lokálního distributora, ale bylo by zajímavé se 

také od žadatele dozvědět, zda má pouze lokální cíl exploatace, nebo je v jeho intencích s projektem pracovat 

i v mezinárodním měřítku (tím samozřejmě nemyslím pouze exploataci na Slovensku). 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Produkční společnost Barletta s.r.o. se za dobu od svého vzniku v roce 2012 etablovala jako úspěšná 

společnost, která má na svém kontě několik zajímavých celovečerních hraných filmů (Bez doteku, Hany, 

Polednice). Je zastoupena mladým a charismatickým režisérem a producentem Matějem Chlupáčkem a 

servisovala také řadu televizních seriálů.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Úsvit 

Evidenční číslo projektu 3358/2019 

Název žadatele Barletta 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 15. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní kriminální drama Úsvit, jehož scenáristou je Miro Šifra a režisérem 

Matěj Chlupáček. 

 
Příběh se odehrává na jaře roku 1937 v chudém regionu pod Vysokými Tatrami, v němž má vzniknout nová 
Baťova továrna a společně s ní také město Svit. Přímo v areálu fabriky je v hromadě písku nalezeno tělíčko 
novorozence – hermafrodita. Těhotná žena loajálního ředitele zdejší chemické továrny, devětadvacetiletá 
nedostudovaná lékařka Helena, začne pátrat po jeho rodičích. Mezi lidmi se začnou šířit různé fámy, jež by 
mohly firmu těžce poškodit. O případ se kvůli podezření ze sabotáže proto začne zajímat kontrarozvědka… 
 
Námětově neobvyklý příběh žánrově balancuje na pomezí kriminálního a psychologického dramatu. Zatímco 
v první rovině tvůrci sledují odhalování pozadí tajemné smrti „monstrózního“ novorozeněte, ve druhém plánu 
se zamýšlejí nad – i v současné době kontroverzními – otázkami genderové „normálnosti“ a „abnormality“, v 
tomto případě konkrétně nad intersexualitou.  
 
Žadatel, který v žádosti nezmiňuje, že by plánoval projekt přihlásit na nějaké workshopy či semináře, má již 
nyní konkrétní představu o případném koproducentovi filmu i o jeho distributorovi. Hlavní slabinou projektu 
v této fázi vývoje je ale jeho finanční zajištění. Vlastní zdroje tvoří k datu podání žádosti pouze 2 % nákladů, 
zbytek je předmětem této žádosti (cca 42 %) a žádosti nasměrované na program Kreativní Evropa – MEDIA 
(cca 56 %). Tato žádost však bude podána až v příštím roce. 
 
Udělení podpory s ohledem na výlučnost daného projektu doporučuji, avšak v přímé návaznosti na kladné 
vyřízení žádosti v rámci programu Kreativní Evropa – MEDIA. 

 

 

 

 

 

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) 

Ústřední myšlenka námětu bezesporu originální je, děj je srozumitelný a soudržný a charaktery postav do 

celkového pojetí filmu vcelku zapadají. Kriminální drama je zasazeno do předválečné doby odehrávající 

před osmdesáti lety, dotýká se ale témat, které rezonují i v současné době. Na pozadí vzniku baťovského 

městečka Svit – jednoho z nejmladších a rozlohou také nejmenšího slovenského města – se pod kriminální 

zápletkou autoři zamýšlejí nad otázkou genderové odlišnosti.  

 

Z tohoto pohledu by film mohl být poměrně provokativním příspěvkem do diskuze v době, v níž se i mnozí 

tuzemští politici populisticky ohánějí obsahově vyprázdněnými termíny typu „tradiční rodina“. Tabuizované 

téma hermafroditismu přitom tvůrci poměrně odvážně vnímají jako symbolický doklad, že mužské a ženské 

společenské role nejsou dané přírodou, ale společenskými konvencemi. 

 

Z treatmentu je znát, že tvůrci při vytváření kontroverzního příběhu pracovali s historickými rešeršemi, a to 

nejen s dobovými s materiály, týkajícími se fenoménu baťovského světa, ale i problematiky intersexuality. 

Zaměřují se přitom na zobrazení specifického baťovského sociálního světa, na rozdílné postavení mužů a 

žen v tomto systému. Život v konzervativní enklávě, odtržené od okolního světa, přitom dávají do kontrastu 

s emancipačním vývojem hlavní hrdinky, mladé lékařky Heleny. (Dosti výmluvná z tohoto pohledu je ukázka 

z příručky „baťovské školy práce“, definující hlavní pilíře výchovy mladé ženy). 
 

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

Pětadvacetiletý režisér a producent Matěj Chlupáček sice nevystudoval žádnou uměleckou školu, navzdory 

tomu již v osmnácti letech natočil celovečerní drama Bez doteku (2013). Film získal Grand Prix na festivalu 

v Tbilisi a hlavní cenu na festivalu v Oldenburgu. Pro HBO natočil v rámci třetí série Terapie (2019) epizody, 

sledující dějovou linku, která se zabývala genderovou tématikou (ta přitom v této řadě patřila k nejlepším). 

Režisérsky se v současné době podílí na seriálu Zrádci, který bude mít premiéru v České televizi příští rok.  

 

Scenárista Miro Šifra na sebe v minulosti upozornil kriminálním thrillerem Rudý kapitán (2016) a především 

televizní minisérií Redl (2019) – tedy kriminálními příběhy, v nichž důležitou roli hrálo vykreslení dobových 

reálií, v těchto případech na počátku devadesátých let dvacátého století. 

 

Oba tvůrci mají ve své filmografii projekty, které – bez ohledu na výhrady, jež k nim lze mít – patří k tomu 

pamětihodnějšímu, co v posledních letech v české filmové i televizní tvorbě vzniklo. Složení tvůrčího týmu 

(potvrzeni jsou i někteří další členové štábu) se tedy zdá dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Oba ústřední motivy příběhu – pohled na baťovský podnikatelský svět i téma intersexuality – jsou v kontextu 

tuzemské kinematografie výlučné. Přestože je látka svým tématem lokální (byť se odehrává převážně na 

Slovensku), zahraniční přesah v rámci evropské kinematografie je zjevný. Věhlas Baťovy (zdaleka nejen) 

obuvnické firmy byl celosvětový, a i „genderové téma“ může v současnosti upoutat pozornost dramaturgů 

na různých mezinárodních filmových festivalech.  

 

Projekt má zjevný potenciál pro zahraniční – především slovenskou – 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. Byť 

jsou některé přílohy napsány ve slovenském jazyce bez českého překladu, lze žádost správně posoudit.  

 

Žadatelem je produkční společnost Barletta, kterou založil v roce 2012 režisér Matěj Chlupáček (viz bod č. 

2). Filmař dosud producentsky zaštítil dva celovečerní filmy svých kolegů: formálně experimentální snímek 

Hany (2014) a hororové drama Polednice (2016). Společnost koprodukovala také kriminál seriál Profesor T. 

a připravuje několik dalších projektů určených pro kina nebo pro televizní obrazovky.  

 

Profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli odpovídají. Žadatel již nyní vstoupil do jednání s distribuční 

společností Falcon, LOC je součástí této žádosti. Probíhají rovněž předběžná jednání ohledně koprodukční 

účasti České televize na realizaci projektu. 

 

Náklady v této fázi vývoje zahrnují kromě přípravy literárního scénáře (především honorář pro scenáristu 
včetně licence), i náklady na Development – kompletní vývoj projektu. Ty tvoří téměř tři čtvrtiny celkového, 
více než dvoumilionového rozpočtu, zahrnující převážně honoráře pro členy filmového štábu, což se zdá 
poněkud neadekvátní vzhledem k tomu, že v této fázi vývoje není plánovaná výroba žádného pilotu, testu 
ani ukázky. Rozpočet zahrnuje například i položku Poplatky (trhy projektů, workshopy, festivaly), přestože 
žádný seminář, jehož se chce žadatel s projektem účastnit, žádost nekonkretizuje. 
 

Požadovaná částka 900 000 Kč tvoří v této fázi vývoje téměř 42 % předpokládaných nákladů. Vlastní zdroje 

činí pouhé 2 %. Zbytek rozpočtu by měly pokrýt prostředky z programu Kreativní Evropa – MEDIA, žádost 

však bude teprve podána v květnu příštího roku. Projekt je v této chvíli tedy realizovatelný pouze v případě 

udělení podpory ze zmíněného evropského programu v kombinaci s grantem SFK. Ten by ale bylo vhodné 

udělit právě až v souvislosti s kladným vyřízením žádosti v rámci programu Kreativní Evropa – MEDIA. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Úsvit 

Evidenční číslo projektu 3358/2019 

Název žadatele Barletta 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Rok 1937. Pod Vysokými Tatrami. kde vyrůstá podle Baťových plánů futuristické městečko a nová fabrika, je 

nalezeno mrtvé tělo novorozence – hermafrodita. Mladý vyšetřovatel se ale s podporou baťovců snaží 

případ ututlat. Patří mezi ně i český ředitel fabriky Alois. Jeho o deset let mladší manželka – lékařka se 

nechce smířit s výsledky vyšetřování, a povede se jí odhalit pozadí celého činu. Ambiciózní projekt se 

tematicky i svým pojetím výrazně vymyká průměru domácí tvorby a ladí se světovými trendy. Mezi jeho 

klady patří aktuální témata genderové odlišnosti a ženské emancipace, která jsou inovativně zpracována 

v žánru politického retro thrilleru. Tato kombinace je zajímavá, i když obsahuje jistá úskalí. Potenciál ale 

projekt má a se zkušeným dramaturgem, který by dokázal udržet obě roviny v rovnováze, má šance stát se 

originálním dílem. Zasazení filmu do doby a prostředí baťovského vzestupu na zaostalém Slovensku může 

být atraktivní tematicky i vizuálně. Autorem je talentovaný slovenský scenárista Miro Šifra. Žadatelem je 

poměrně mladá, ale ambiciózní společnost Barletta Matěje Chlupáčka, jenž se kromě role producenta chce 

ujmout i režie. Náročný projekt ovšem bude pro něj hodně velkou výzvou. O projekt už v tomto stádiu vývoje 

projevil zájem domácí distributor Falcon. Strategie vývoje je zatím nastíněna pouze stručně, žadatel má ale 

už poměrně jasnou představu o cílovém divákovi, potenciálu filmu, i o koprodukci s Německem a se SR, kde 

se bude film natáčet.   

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Jedná se o žánrový hybrid, který kombinuje thriller s vážnějšími a dnes hodně traktovanými tématy. Patří 

mezi ně téma genderové odlišnosti, sexuální identity a orientace a ženské emancipace. Hlavní hrdinka 

odhalí, co se skrývá za mrtvým dítětem a poznává člověka, který žije ve zmatku způsobeném jeho 

genderovou odlišností – hermafroditismem. Sama si přitom začíná uvědomovat svou ženskost a osud, který 

ji po očekávaném porodu dítěte čeká: žena v domácnosti sloužící kariéře manžela. Thrillerová rovina 

pracuje také s několika různými prvky, a to i s dobovým politikem, kdy ještě stále mladá republika se cítí být 

ohrožena z mnoha stran: Maďarskem i nastupujícím fašismem. Zasazení filmu do této doby a prostředí 

baťovského vzestupu na zaostalém Slovensku může být atraktivní tematicky i vizuálně. Kombinace mnoha 

elementů je zajímavá, má ale svá úskalí. Díky hybridnímu žánrovému pojetí se může stát, že projekt 

spadne takzvaně mezi dvě židle a nebude ani thrillerem, ani vážným snímkem. Potenciál ale projekt má a 

se zkušeným dramaturgem, který by dokázal udržet obě roviny v rovnováze, tak, aby se vzájemně 

neoslabovaly, ale naopak posilovaly, má šance stát se originálním dílem.      

 

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

Autorem scénáře je nadějný slovenský scenárista Miro Šifra, jenž profesionálně debutoval již svou 

absolventskou prací Plukovník Redl, kterou pro ČT režíroval Jan Hřebejk. Už předtím byl ale spoluautorem 

na 2 slovenských TV seriálech a také na filmu Rudý kapitán. V současnosti vzniká podle jeho scénáře 

minisérie Zrádci pro ČT (spolurežie Matěj Chlupáček). Jeho tvorbu charakterizuje znalost žánrů a jejich 

prolínání. Režie se chce ujmout sám žadatel Matěj Chlupáček. Ten na sebe upozornil v roce 2013 svým 

celovečerním debutem Bez doteku. Jednalo se ovšem o lowbudgetový projekt. Od té doby se věnoval spíše 

produkci. Jako spolurežisér natočil VCR film, samostatně pak seriál pro HBO (Terapie III.) Jako producent 

má ve vývoji řadu dalších projektů, ze kterých chce některé i režírovat. Úsvit pro něho ale bude ve srovnání 

s jeho dosavadní tvorbou mnohem větší výzvou.  

 

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

 
Projekt svou retro poetikou a důrazem na genderová témata a předsudky dané doby připomíná pozdější 

snímky Todda Haynese, i když si to autor možná ani neuvědomuje a v referencích odkazuje na různé jiné 

filmy. Díky aktuálním tématům a jejich inovativnímu spojení s retro thrillerem a také díky svému 

univerzálnímu poselství má projekt silný mezinárodní potenciál. Zajímavé je i spojení s baťovstvím a jeho 

filozofií. Režisérovi to otevírá možnosti pohrát si s futuristickými vizemi té doby v kontrastu se zaostalostí 

slovenského venkova 30.let.  

 

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

znaků) 

 

Žadatelem je společnost Barletta Matěje Chlupáčka, jenž se kromě role producenta chce ujmout i režie. 

Jeho společnost se rychle etablovala a od svého vzniku v roce 2012 má na svém kontě už řadu krátkých 

filmů, celovečerních snímků i televizních seriálů. O projekt už v tomto raném stádiu vývoje projevil zájem 
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domácí distributor Falcon. Strategie vývoje je zatím nastíněna pouze stručně, žadatel má ale už představu 

o koprodukci se SR, kde se bude film natáčet (společnost DNA, se kterou žadatel i scenárista už v minulosti 

spolupracovali) a s Německem. V Německu chce najít partnera díky kontaktům, které získal na 

připravované minisérii Zrádci, o niž projevili zájem němečtí Warner Bros. Žadatel má poměrně jasnou 

představu o cílovém divákovi i o potenciálu filmu. Rozpočet vývoje byl vyčíslen na 2,15 mil Kč. Vedle 

vlastního příspěvku žadatele 50 000 Kč stojí finanční strategie na 2 hlavních zdrojích: příspěvku SFK 

900 000 Kč a zatím jen hypotetickém grantu z programu Creative Europe / MEDIA 1 200 000 Kč. Většina 

položek v rozpočtu je akceptovatelná (scénář, dramaturg, režisér), vysoká je položka pro casting – 200 000 

Kč, vývoj počítá s aktivním zapojením i dalších členů tvůrčího týmu (architekt, kostýmní výtvarník, 

kameraman), jejichž honoráře se pohybují mezi 60 a 70 000 Kč. S natočením pilotu se ale přitom nepočítá, 

což je mimochodem vzhledem k mezinárodnímu potenciálu projektu škoda.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      Můrka 

Evidenční číslo projektu       3359 - 2019 

Název žadatele      SILK Films s.r.o  Alžběta Janáčková 

Název dotačního okruhu      Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

 

Číslo výzvy      2020 – 1 – 1 - 3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy       Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      7.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  
     Režisér a scenárista Tomáš Kratochvíl společně s kolegy Ondřej Mataj a Ondřej 
Kopřiva společně  s  dramaturgem Janem Gogolou ml., vytvořili scénář filmové 
pohádky  Můra.   
Pohádka, pod původním názvem Dívka z čarodějných hor , získala již v minulosti 
podporu Fondu na  vývoj scénáře.   
V příběhu se prolínají dva světy. Pohádkový ,kde 9-letá dívka s jménem Můra je na 
půl nadpřirozená bytost,žijící v čarodějných horách,  se prolíná se současností, kde 
v lidském světě je jejím protějškem  dívka Adélka s celou  svou rodinou. 
Relativně technicky náročný scénář se spoustou triků je náročný a to  i v dějové ose. 
. 
Rozpočet vývoje – 1,150.000Kč , žádost o podporu Fondu 740.000Kč. 
Harmonogram – příprava 1.1.,2019, práce na komplet.vývoji od 1.1. 2020 do 
31.1.2021. 
Producent Alžběta Janáčková má průběh vývoje promyšlený. Na podkladě řady 
workshopů hodlá získat evropské koopartnery.. Polský  a slovenský je již v jednání.  
V období vývoje hodlá natočit zkušební snímek, vybrat lokace, sestavit štáb a 
 herecké obsazení. 
 Finančních zdroje pro etapu vývoje , má již předběžně, ale reálně domluveno. 
 
Nevýhodou realizace projektu je poměrně málá zkušenost tvůrců s realizací 
náročného celovečerního filmu. 
 
Přesto však doporučuji Fondu podpořit vývoj pohádky , kterých je stále málo. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji   

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je pečlivě a srozumitelně sestavena a obsahuje všechny požadované 
přílohy. 
       

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

 

       Na vývoj scénáře byla již v minulosti poskytnuta podpora Fondu 150.000 Kč 
Rozpočet vývoje  ve výši 1,5 milionu Kč je reálně sestaven – 130 tisíc scenář 

960.000Kč příméí náklady vývoje. 
Požadovaná podpora    Fondu 740.000Kč je adekvátní.  
 Aproximativ rozpočtu výsledného 90 minutového filmu je 40 mil.Kč 
Současné zafinancování vývoje – 90.000Kč Jihomoravský nadační fond, 
koproducent CT140.000 ,FilmTalent Zlín 80.000Kč,vlastní vklad žadatele 70.000Kč 
 a Fond 740.000Kč   / vše v reálných příslibech/ 
Pro realizaci výsledného filmu je předpokládaná značná zahraniční spolupráce. 
Časový plán realizace vývoje filmu je reálný /ukončen koncem roku 2021/. 

 

 

 

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

    Strategie a marketingové úvahy producenta jsou v žádosti reálně naznačeny. 
Zahraniční workshopy, festivaly a přehlídky, s ukázkovým filmen  - zajištění 
koproducentů a sponzorů. 
Přednostní skupina diváků – děti základních škol a jejich rodiče     

 

 

 

 

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

 

     Ing.,MgA Alžběta Janáčková absolvent  VŠE  a FAMU Praha ,společně 
s producenty Martina Štruncová a Kamila Dohnalová, založily v roce 2016 filmovou 
společnost STILK films s.r.o. Realizovaly řadu studentských filmů, dokumentů a 
krátkých filmů pro školu a ČT Praha.  V letech 2011-17 Alžběta Janáčková pracovala 
na produkčních postech v UP Produktcion s.r.o. 
V současnosti společnost realizuje celovečerní film J.Havelky Pérák a film režiséra 
Jana Vejnara  
Na filmu dále spolupracují –  režisér a autor Tomáš Kratochvíl,  storyboart Kurt Van 
der Bach, grafika Jan Saska,pohádkové loutky Vojtěch Kiss, kostýmní výtvarník Eva 
Kotková,kameraman Ivo Miko nebo Tomáš Juříček 
 Téměř všichni spolupracovali  na minulých projektech. 
Slovenský koproducent – v jednání – Silvie Paláková – Arina film 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Můrka 

Evidenční číslo projektu 3359/2019 

Název žadatele Silk Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3  

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 20-12-2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

V rozpravkovom pribehu Murka sa prelinaju dve pribehove linie: jedna prebieha v nasom 
realnom svete, ta druha vo svete rozpravkovom, do ktoreho sa dve hlavne postavy, surodenci 
Adelka a Honzik dostavaju pomocou citania carovnej knizky, ktoru im zanechala ich mama 
ked ich opustila. Pomocou carovnej knizky a carovneho sveta Adelka a Honzik sleduju pribeh 
dvoch sestier – carodejok Murky a  Havranky (ktora je vlastne ich mamou) a dozvedaju sa 
ako sa stretli ich rodicia a kde vlastne ich mama teraz je (carodejnik Sagitarius ju premenil na 
kamen, ako aj vsetky ostatne carodejnice, chce mat magicku moc len sam). Cize sa 
dozvedaju o pribehu lasky medzi obycajnym clovekom a carodejnicou. Otec je policajtom a 
svojim detom az do konca neveri, ked sa mu snazia vysvetlit co sa s mamou stalo a ake 
nebezbecenstva na nich este cihaju. Takisto ako babka, ktora je riaditelkou skoly, do ktorej 
Adelka chodi. Vela nametov, ktore sa v predlozenych materialoch objavuju pocitujem akoby 
kopirovane z Divky na kosteti (a inych rozpravok), teda neoriginalne. Napriklad Murka, ktora 
je schopna carovat a nabera rozne podoby v pripadoch nebezpecenstva, lieta na metle a 
dopada cez okno do detskej izby, Sagitarius, ktory tiez prichadza z carovneho sveta do 
ludskeho, aby Murku odviezol naspat, situacie v skole, kde Murka pride ako nova ziacka a je 
„divna“, hlavne kvoli svojmu obleceniu, atd. V ziadosti je uvedene, ze scenarista/reziser  
Tomas Kratochvil uz získal na pisanie scenara financnu podporu v roku 2018 a scenar ma 
tretiu verziu. Pripojeny je text, ktory ma 27 stran a mozeme ho povazovat za literarny scenar. 
Tento text, ako i cela ziadost tiez vo mne utvrdzuju dojem, ze scenarista/rezisera, ale podla 
mna ani producent nemaju uplne jasne a do hlbky tento komplexny projekt vypracovany 
natolko, aby mohli vojst do dalsieho stadia vyvoja. Odporucala by som prizvat k spolupraci 
profesionalneho scenaristu, nielen dramaturgov. 
 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Tak scenarista ako aj producentka uvadzaju vo svojich explikaciach svoj velky obdiv ku 
klasickym ceskym rozpravkam ako Arabela, Divka na kosteti, reziser navyse uvadza diela 
svetovych klasikov detskeho filmu ci rozpravok ako H.Miyazaki, R.Dahl ci J.Rowling a pod. 
Tri hlavne temy, ktore chce reziser podla vlastnych slov vo svojom pribehu pre deti (a 
rodicov) obsiahnut su deti, magia a rodina. Posolstvom ma byt to, ze clenovia rodiny sa maju 
respektovat taki, aki su, vo svojej rozlicnosti aby fungovala a to iste plati pre kazde 
spolocenstvo. Prilozene texty, ako aj explikacie rezisera ma nepresvedcili o originalnosti 
nametu, ani o tom, ze by reziser mal tento komplexny material dostatocne zvladnuty. Zaner 
detskych filmov ci rozpravok moze vyvolavat falosny dojem „jednoduchosti“, ale to je 
zavadzajuce. V prelozenom literarnom scenari je niekolko zaujimavych nametov, ale je tam 
podla mna toho vela a odporucala by som ho zjednodusit v sulade s heslom „menej je viac“. 
A kdeže je reziser aj debudantom hraneho celovecerneho filmu a navrhovany projekt je dost 
komplexny, odporucala by som tiez prizvat k spolupraci profesionalneho scenaristu. 
Z explikacie rezisera je mozno vycitit jeho zapalenost pre detskych hrdinov, ako aj pre namet 
a celkovo pre zaner rozpravky s prvkami magie a odohravajucim sa doma a v skole, ale 
podla mna robit film pre deti je obrovska zodpovednost, do ktorej musi aj filmovy profesional 
dozriet. 
 

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

Reziser a producentka sa poznaju uz dlhsie a na projekte spolupracuju a spolocne ho 
vyvijaju. Zda sa, ze su obaja rovnako zapaleni pre vec a odhodlani projekt zrealizovat. 
V explikacii producentky mi vsak chybaju uz konkretnejsie kroky a plany celkovej produkcie. 
Spomina sice zaujem zo strany slovenskej producentky Silvii Panakovej, cize pojde prioritne 
o cz/sk koprodukcie a tiez spomina moznu koprodukciu s Polskom. Co mi vsak osobne 
chyba je predstava o celkovej producentskej strategii, pretoze ide o dielo narocne na 
produkciu, ktore si vyzaduje uz v tomto stadiu preciznu predpripravu. Reziser sice spomina 
vo svojej explikacii zamery co sa tyka rezie, kamery, hercov a ich vedenia, dokonca 
kostymov a hudby, vsetko len okrajovo. Nespomina sa tu jedna z najdolezitejsich profesii – a 
to je strihac (-ka), ktory by pomocou konzultacii tiez mohol (-la) pomoct zabezpecit kontinuitu 
jednotlivých scen a obrazov.	

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

Zaner rozpravky, ci detskeho filmu su urcite ziadane a obohacuju ponuku zanrov kazdej 
narodnej kinematografie. Zaner ceskej filmovej rozpravky je postaveny na silnych zakladoch 
z minulosti a preto je asi velmi tazke prist s niecim originalnym. Projekt Murka vnimam skor 
ako blizsi k fantasy thriller s takmer ziadnym presahom do sucasnosti, hoci reziser ma zamer 
integrovat do pribehu i urcite posolstvo. V stadiu vyvoja, v akom sa momentalne pribeh 
nachadza zatial nevnimam projekt ako vynimocny, hoci mu nepopieram urcite zaujimave 
elementy. Z explikacie rezisera mi tiez nevyplyva, ze by mu islo o nejaky inovativny pristup 
k materialu. 
 

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

Reziser  Tomas Kratochvil je dokumentaristom bez skusenosti s hranych filmom a tu ide 
podla mna o urcite riziko, kedze rezia a vedenie detskeho herca  budu pre film dolezite. 
Produkcna spolocnost Silk Film ma urcite portfolio hlavne co sa tyka TV, dokumentarnych a 
kratkometraznych filmov. Co sa tyka projektu Murka, ktory sa mi javi ako dost komplexny a 
narocny na predpripravu ako aj samostnu vyrobu – pocitujem v ziadosti nedostatok 
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konkretnych krokov zo strany producentky co sa tyka strategie vyroby. Kedze uz bol projekt 
raz podporeny SFK, predpokladala by som v tomto stadiu prezentaciu projektu, ktora by 
mohla byt prelozena do anglictiny a poslana (synopsa, treatment atd) na rozne 
specializovane trhy (okrem Zlina a Varsavy by som odporucila aj Cinekid Amsterdam). 
V danom momente sa producentka spolieha na najvacsi prispevok zo SFK – ide az o 64,35% 
a dalsia strategia vyroby a financovania nie je jasne uvedena. Vsetky spominane moznosti 
zneju zatial skor hypoteticky ako presvedcivo. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Můrka 

Evidenční číslo projektu 3359/2019 

Název žadatele Silk Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  
 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je původní celovečerní hraná pohádka Můrka. Autorem jejího scénáře i budoucím 

režisérem je dosavadní tvůrce dokumentárních filmů Tomáš Kratochvíl.  

 

V příběhu se prolínají dvě časové roviny. Hrdinkou „příběhu z minulosti“ je devítiletá čarodějnička Můrka, 

která žije v kouzelných horách. Pečuje o ni o sedm let starší sestra Havranka, která touží poznat svět lidí. 

V něm se Havranka zamiluje do mladíka Petra, s nímž posléze přivede na svět holčičku Adélku. A právě ta 

je aktérkou „příběhu z přítomnosti“. Osmiletá dívka má zvláštní předtuchu, že kdesi existuje kouzelný svět. 

Jednoho dne Adélčina maminka zmizí, a naopak jí vyhledá malá čarodějka Můrka... 

 

Pohádkový příběh Můrky vzdáleně vstřebává ozvuky české pohádkové klasiky typu Dívky na koštěti nebo 

Arabely. Tedy příběhů, v nichž se vzájemně prolínají kouzelné říše s lidským světem. Ze scénáře je znát 

výrazná imaginace jeho tvůrce i mimořádná pečlivost, s jakou na pohádkovém příběhu dlouhodobě pracuje. 

 
V této fázi vývoje tvoří vlastní zdroje žadatele pouze 6 % nákladů. Požadovaná částka od SFK tvoří více než 
64 % rozpočtu, zbytek by mělo pokrýt vícezdrojové financování převážně z veřejných zdrojů. Nicméně vše je 
zatím ve stadiu jednání. 

 

Magická pohádka byla pod názvem Dívka z Čarodějných hor již v roce 2018 podpořena SFK v rámci vývoje 

první verze scénáře. K této žádosti je přiložena třetí verze scénáře. Ačkoli má projekt několik slabších míst 

(zbytečně překombinovaný příběh působí místy roztříštěně, samotný projekt není dosud finančně dostatečně 

zajištěn), doporučuji jej v této fázi vývoje přesto částečně 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) 

Příběh se odehrává ve dvou časových rovinách a ve dvou světech – ten současný se prolíná s příběhem 

z minulosti prostřednictvím příběhu z obrázkové knihy, do které se lidská holčička znovu a znovu začítá. 

Tato koncepce podle slov autora pohádky odkazuje na strukturu filmových příběhů popsaných v knize Lindy 

Aronsonové Scénář pro 21. století.  

 

Je ale otázka, zda je tento komplikovaný způsob vyprávění vhodné aplikovat právě pro pohádkový příběh, 

určený dětem ze základních škol. Podepisuje se totiž na soudržnosti příběhu, respektive přispívá k jeho 

jisté roztříštěnosti (oproti treatmentu je poslední verze scénáře již příběhově sevřenější a „přehlednější“). 

 

Ústřední motiv dějově zatím poněkud přebujelého příběhu neskrývá určité inspirace pohádkami typu Dívka 

na koštěti či Arabela. Autor uvádí rovněž řadu zahraničních inspirací, jež jsou svým charakterem i stylem 

však značně odlišné od oněch „domácích“ (Cesta do fantazie, Zámek v oblacích, Harry Potter aj.). Zřejmě 

také proto některé motivy ve scénáři zatím nepůsobí zcela kompatibilně. 

 

Jednotlivé charaktery postav do celkového pojetí příběhu zapadají. Soudě z autorské explikace, scenárista 

a režisér v jedné sobě velmi detailně propracoval charaktery i „rodinnou historii“ jednotlivých postav, a má i 

detailní představu o klíčových lokacích (včetně konkrétních exteriérů, kde by chtěl natáčet). Z explikace je 

také zřejmá autorova zcela konkrétní představa o vizuálním pojetí filmu, a dokonce třeba i o zvolené hudbě. 

 

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

Tomáš Kratochvíl, jenž absolvoval Fakultu humanitních studií UK a rok studoval katedru střihu na FAMU, se 

jako filmový režisér doposud věnoval převážně dokumentární tvorbě zaměřené na sociálně-společenskou 

problematiku (Gadžo, Čechy proti Čechům, Uprchlíci aj.).  

 

Od třetí verze scénáře spolupracuje s režisérem, střihačem a scenáristou Andym Fehu (hororová komedie 
Nenasytná Tiffany, seriál Pěstírna). Pohádku by měl dramaturgicky zaštítit zkušený režisér a producent Jan 
Gogola ml., který poslední verzi scénáře již také připomínkoval. 
 
Vzhledem k tomu, že projekt Můrka je hraný režisérský i scenáristický debut Tomáše Kratochvíla, není nyní 
možné objektivně posuzovat, zda je, či není jeho jméno dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 
Je však zcela zřejmá jeho mimořádně pečlivá a dlouhodobá příprava celého projektu, včetně předběžného 
výběru členů filmového štábu (od kameramanů přes kostymérku až po představu o některých hercích). 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Látka se svým tématem zdá spíše lokální, zřejmě bez většího zahraničního přesahu. V kontextu daného 

žánru v rámci domácí kinematografie jde o pohádku velmi ambiciózní, která vytváří skoro přímý protiklad 

k uhlazeným televizním pohádkám, které chtějí vidět televizní diváci během Štědrého večera.  

 

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

znaků) 

Informace obsažené ve velmi pečlivě a podrobně připravené žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují 

žádné rozpory ani protichůdné informace, a umožňují tedy žádost správně posoudit. 

 

Žadatelem je produkční společnost Silk Films s.r.o., kterou založily v roce 2016 tři nezávislé producentky 

Alžběta Janáčková, Kamila Dohnalová a Martina Štruncová. V současnosti se jejich společnost v různých 

stádiích vývoje podílí na několika potenciálně zajímavých hraných i dokumentárních projektech (například 

Pérák v režii Jiřího Havelky, respektive Rapstory od Šimona Šafránka). Pohádkový projekt mezi nimi je jen 

jeden (Šťastně až do smrti).  

 

S ohledem na dosavadní činnost společnosti nelze zatím objektivně hodnotit, zda je žadatel schopen daný 

projekt zrealizovat, byť jednotlivé producentky se již v minulosti samostatně podílely na několika zajímavých 

projektech (například Kamila Dohnalová produkovala oceněné famácké filmy Furiant či Happy End). 

 

V rámci kompletního vývoje je plánovaná výroba ukázky a testu, jejíž náklady vytvářejí většinu rozpočtu. 

Náklady na literární přípravu scénáře zohledňují předchozí podporu od SFK. V rámci hledání zahraničních 

koproducentů (Slovensko, Polsko) se žadatel plánuje zúčastnit koprodukčních trhů Berlinale a Connecting 

Cottbus, případně Varšavského mezinárodního filmového festivalu.  

 
Vlastní zdroje žadatele jsou minimální (6 % rozpočtu k datu podání žádosti). Žadatel počítá s vícezdrojovým 
financováním (Jihomoravský filmový nadační fond/Jihomoravský kraj, Nadační fond FILMTALENT Zlín pro 
začínající filmaře, Česká televize), žádost však žádné LOI či LOC neobsahuje. Téměř dvě třetiny rozpočtu 
v této fázi vývoje (64 %, tj. 740 000 Kč) jsou předmětem této žádosti. Osud celého projektu je v současné 
době prakticky zcela závislý na podpoře od SFK. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Balaklava 

Evidenční číslo projektu 3360/2019 

Název žadatele Masterfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 16. prosince 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předmětem žádosti je vývoj romantické komedie z pera scénáristy Adama Geberta, na podnět producentů 

Jakuba Mahlera a Tomáše Michálka, v režii zkušeného Jana Hřebejka. 

 

Jak producentský záměr, tak předložený námět směřují k novému uchopení tradičního českého filmového 

žánru, k pokusu žánr posunout, vymanit se z domácích filmových stereotypů a přitom zachovat potřebné 

ingredience žánru a tedy jeho diváckého potenciálu.. Už předchozí celovečerní Chata na prodej z dílny 

Master filmu zaujal svým pokusem o chytrou diváckou komedii s citem pro detail, zajímavé obsazení i 

uvěřitelnou rodinnou zápletku. 

 

Přehledně a srozumitelně zpracovaná žádost s renomovaným režisérem je relevantním pokusem o 

zpestření domácí divácké produkce o kvalitní mainstreamovou nabídku i s širšími festivalovými ambicemi. 

Projekt deklarativně navazuje na předchozí distribuční spolupráci se společností CinemArt. 

 

Sympatická je standardní opční scénáristická smlouva, spolupráce dramaturga i snaha pracovat již od 

vývoje s distributorem. 

 

Vzhledem k charakteru projektu je financování vývoje zaměřeno na výhradně domácí finanční zdroje, 

žadatel ale hledá i zdroje mimo Fond kinematografie (Jihomoravský filmový fond) a vstupuje do vývoje i 

vlastními finančními prostředky. 

 

Požadovaná výše podpory představuje 66% plánovaných nákladů, nicméně budoucí financování výroby je 

plánováno jako bilaterální mezinárodní koprodukce (předběžně uváděn B-film na základě dosavadní 

spolupráce, případně PubRes). 

 

Projekt doporučuji k podpoře i s ohledem na rozšíření podpory Fondu na žánrovou, a přitom divácky 

potenciálně atraktivní českou tvorbu. 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je zpracována přehledně, s jasnou opční autorsko-licenční smlouvou a kvalifikovanou 

dramaturgickou i producentskou představou o dalším vývoji. Otázkou je, zda zamýšlený žánr i cílený 

distribuční potenciál nesměřují k oslovení jiného než veřejnoprávního broadcastera, jak ho v tuto chvíli 

deklaruje žadatel na české straně, kdy naopak na slovenské straně vedle RTVS probíhají úvahy i o 

komerčních partnerech. 

 

Producent předpokládá prezentaci projektu na trzích Berlinale a na festivalech v Terstu nebo KV IFF. Zde 

bych uvítal upřesnění, jaké jsou cíle těchto prezentací, kdy producent v rámci vývoje předpokládá 

dvoustrannou mezinárodní koprodukci se slovenskou stranou. 

 

Pro další posuzování by byla vítaným doplněním i dramaturgická explikace Jaroslava Stuchlíka ze 

společnosti CinemArt, jinak je ale žádost promyšlená a funkční ve všech stávajících parametrech. 

 

Jediným nedostatkem v žádosti je absence deklarované přílohy 1. opční smlouvy (Nabídka), na kterou 

opční smlouva ze dne 27. 10. 2019 (uzavřená až na 3. verzi díla) odkazuje, ale která není součástí 

předložené dokumentace k žádosti. 

 

–   

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

Rozpočet je nastaven na standardních paušálních částkách, bez výroby případné ukázky nebo 

upoutávky, ale spíše s cílem maximálně film připravit do preprodukční fáze (casting, obhlídky) pro co 

nejlepší realizační strategii a rozpočet. 

 

Financování je realistické, pouze producent nedokládá financování z vlastní strany. 

 

Celková snaha financovat vývoj realisticky, bez zbytečných komplikací a s akcentem na předpokládaný 

komerční potenciál projektu. Harmonogram je nastíněn realisticky, počítá s možným scénáristickým i 

producentským vývojem do října 2021, což odpovídá předkládaným záměrům a cílům. 

Sympatická je snaha o zapojení regionálního financování, výsledky Jihomoravského fondu i případný 

zájem Innogy by byly dalším doplněním pro rozhodování Rady. Stejným benefitem by bylo předložení 

alespoň základní režijní explikace Jana Hřebejka, který je už do projektu zapojen. 

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

Celková strategie projektu je propracovaná, vychází ze zkušenosti s předchozím filmem Chata na prodej 

a snaží se na jeho divácký úspěch navázat a dále jej rozvinout v žánru kvalitního mainstreamu. 

Žadatel má proto jasnou představu o všech krocích vývoje i jeho zasazení do časového rámce, výhodou 

je i zapojení do spolupráce s velezkušeným Janem Hřebejkem. 

K zvážení a vysvětlení je volba názvu filmu, který sice může odkazovat k typické kukle, ale také 

k dalším, spíše matoucím geografickým významům (ukrajinské město, jež bylo známou částí krymské 

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

Mladá producentská společnost má zkušenosti s dokumentární, animovanou i hranou tvorbou, včetně 

minoritních koprodukcí. Nejviditelnějšími počiny byly filmy Plody mraků Kateřiny Karhánkové, Vlk 

z Královských Vinohrad nebo divácky úspěšná hořká komedie Chata na prodej v režií Tomáše Pavlíčka. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Balaklava 

Evidenční číslo projektu 3360/2019 

Název žadatele Masterfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Projekt Balaklava vychází z motivu nenaplněné lásky programátora k někdejší spolužačce, jejž následně 

rozvíjí v modelové struktuře vyprávění romantické komedie. Klíčovým přínosem projektu je snaha využít 

klasický a divácky úspěšný žánr k redefinici a aktualizaci. Přestože vyprávění formálně naplňuje standardní 

narativní model i motivické prvky romantických komedií, současně zajímavě potlačuje či redefinuje základní 

rysy žánru, totiž romantično a zčásti i komično. Projekt připravují zkušení tvůrci (scenárista Adam Gebert s 

dramaturgyní Kateřinou Kačerovskou a režisér Jan Hřebejk) v produkci dnes již etablované společnosti 

Masterfilm. Přestože nadnárodní přesah projektu spíše nepředpokládám, především s ohledem na to, jak 

málo "cestují" konkrétně (středo/východo) evropské romantické komedie, v lokálním rozměru lze na projektu 

ocenit vítanou snahu diverzifikovat pole žánrové kinematografie.  

 

Projekt pokládám za velmi dobře připravený k vývoji a doporučuji jej k podpoře bez výhrad.  

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 vychází z ambice nabídnout alternativu k současné produkci divácky úspěšných tzv. romantických 

komedií. Producentské a tvůrčí gesto vychází z kritiky tohoto trendu a snaží se v určitých aspektech 

tradiční model komplikovat.  

Vyprávění se současně drží modelové struktury "romcom": muž potkává ženu, různé překážky jim brání být 

spolu, množí se komplikace a náhody, závěr je nicméně šťastný a naplňuje původní cíl - sblížení 

heterosexuálního páru. Dodrženy jsou současně další typické rysy žánru: převleky a záměny identit (viz 

samotný název), využívání víceúhelníku přátelských vztahů, honičky, včetně formulativního momentu 

romantické komedie "meet-cute" , kdy k prvnímu setkání heterosexuálního páru dochází za specifických 

podmínek - často v okamžiku ztrapnění jedné z postav. Vyprávění se soustředí primárně na hlavní pár, 

umně nicméně pracuje s distribucí informací divákovi a především v závěrečné části přináší překvapivé 

zvraty i rozuzlení. I přesto je velmi úsporně nakládáno jak s romantickým, tak s komickým rozměrem. I 

přes jednoznačnou motivaci v touze po Ladě směřuje Martinův dobrodružný kousek k pomstě 

Nechanickému (vykradení trezoru) nikoli k získání Lady - k tomu dojde až náhodou, během únosu a 

Martin jej nepromění v romantickou příležitost, ale zůstane pod maskou, a tedy i v narativu únosu.  

Zdrojem komiky pak jsou v Balaklavě primárně nedůvtipnost, nešikovnost či neobratnost hrdinů (zejména 

Jarošek) a jejich důsledky, dále pak bizarní rekvizity (přístroje na chatě). Teprve ze scénáře bude 

patrnější, jak bude v tomto smyslu fungovat slovní humor a inscenační komika. 

Z aktuálního treatmentu vyznívají obě hlavní postavy jako dobře promyšlené, naopak sekundanti - 

Nechanický, Jarošek a Blažek vyznívají karikaturně. Prohloubení těchto postav by, domnívám se, ještě 

posílilo inovativní možnosti díla. 

V tomto stádiu vývoje se Balaklava od tradičních romantických komedií odlišuje (krom výše zmíněného) ve 

dvou, vzájemně provázaných aspektech. Jednak prací s hlavní ženskou postavou, jednak aktualizací 

prostřednictvím herního průmyslu. Motivy virtuálního života a virtuální touhy, spojené s postavou Martina, 

umožňují konfrontovat běžný život s virtuálním a přenášet do běžného života prvky hry a herních postupů 

a vytvářet zajímavé momenty zrcadlení. "Romantično" je v tomto smyslu také velmi silně spjato s 

Martinovým dobrodružstvím mezi hrou a realitou a Ladě zůstává po dlouhou dobu romantické pozadí 

celé akce skryto. Přesto je to v závěru ona, kdo celou peripetii rozřeší a zařídí zmiňovaný happy end. 

 

Jak patrno z výše uvedeného, pokládám projekt za slibný základ kvalitního žánrového díla. 

 

 

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

Projekt připravují zkušení profesionálové. Adam Gebert a dramaturgyně Kateřina Kačerovská, pracují na  

scénáři pro režiséra Jana Hřebejka. Hřebejk se k žánru romantické komedie částečně přiblížil již ve 

filmech Kráska v nesnázích či Nevinnost, producent současně očekává jeho zásadní vklad v otázce 

castingu. Celkově je projekt velmi dobře personálně zajištěn. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Ve vývojové fázi je obtížné předvídat přínos pro evropskou kinematografii, není-li známo režijní pojetí, 

stylistické a výtvarné řešení či herecké obsazení. Osobně předpokládám prioritně lokální význam, 

plynoucí z ambice přispět tímto snímkem k diverzitě kvalitní české žánrové produkce.  
 

 

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

znaků) 

Produkční společnost Masterfilm má za sebou úspěšné žánrové filmy (Chata na prodej), spolupráci s 

filmovými legendami (Jan Němec), i řadu drobnějších, a přesto výrazných produkcí (Rekonstrukce, Plody 

mraků). Projekt je kvalitně a srozumitelně připraven, nevzbuzuje pochybnosti o tom, že by nemohl být 

realizován.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Baklava 

Evidenční číslo projektu 3360/2019 

Název žadatele Masterfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu a formulář 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Baklava je v producentském záměru a treatmentu líčena a uchopena jako značně černá (až místy absurdní) 

komedie, která propojuje realitu s fikčním světem a prostředím počítačových her. Literární příprava už nyní 

poměrně funkčně balancuje na pomezí několika žánrů a na pomezí střetu reality s tím, jak bychom si realitu 

(ne)chtěli představovat. Zatím mi schází dramaturgicky funkčnější využití záliby hlavního hrdiny v hraní 

počítačových her, neznamená to však, že by s tímto motivem tvůrci už nyní nepracovali. Bude zajímavé 

sledovat, kam se v detailnějším rozpracování scén (a pak i ve vizuální koncepci filmu) tvůrci posunou, jak 

moc budou film stylizovat, aniž by se jim látka neroztříštila do efektních honiček a absurdních scének. Zatím 

nelze úplně předjímat, kudy bude scénář kráčet co do výstavby dialogů, ale s ohledem na fázi (resp. výzvu), 

v níž se látka nachází, bych projekt nyní doporučil k podpoře, neboť by mohla vzniknout poměrně hravá 

žánrová podívaná, v režijním vedení Jana Hřebejka však dostatečně kompaktní a inteligentní. 

 

 

 

 

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) 

 

Líbí se mi posun těžiště, kdy se v první části filmu díváme spíše na zápletku očima Marina, aby poté 

převážila ženská figura, Lada. Oceňuji také bohatost scén, zvratů, i když až scénář ukáže, zda rytmus bude 

funkční i poté, co se dostaneme k látce v její celistvosti – včetně dialogů. Také se ukáže, zda budou 

jednotlivé scény spíše scénkami, nebo budou lépe fungovat jako kompaktní celek, jako cesta z jednoho 

budu do druhého, nejen jako hra, ale i jako skutečné vyprávění, příběh o lidech. A tedy nejen o postavách-

figurkách. Právě v tom cítím jisté riziko. Že nakonec budou hrdinové spíše figury z počítačové hry, nežli 

dostatečně uvěřitelní lidé, jimž rozumíme a (snad) i fandíme. 

 

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

Především v osobě režiséra je slibný potenciál filmu. 

 

 

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

Zatím úplně nedokáži předvídat. 

 
 
 

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

znaků) 

Žádost je pečlivě připravená a rozpočet adekvátní. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu V bouři a větrech 

Evidenční číslo projektu 3361/2019 

Název žadatele Kuli Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 1.12.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
 

 

Neobvyklé téma spirituálního dramatu s takřka dobrodružnými prvky. Jeví se zde možnost další spolupráce 

producenta se severskými kolegy, t.j. navázání na dosavadní ceněnou spolupráci.  

 

Žádost neobsahuje žádné sporné materiály a neobjevil jsem žádné slabé stránky projektu vyjma 

neokomentování Finančního plánu, eventuelně jeho doplnění LOI budoucích českých partnerů či 

potenciálních koproducentů. To lze samozřejmě doplnit při Slyšení. 

 

 

Projekt je připraven k realizaci a žadatel bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě. 
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Udělení podpory Doporučuji 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

– Žádost i její povinné přílohy jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace. 

 

– Chybi LOI poenciálních koproducentů, distribuce,  včetně vlastního Čestného prohlášení o vkladu. 

 

– Žádost je možno správně  a korektně posoudit.  

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

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodněna cílem vývoje v prod. explikaci. 

– Představa o financování je realistická, nároky na SFK jsou poněkud vyšší než je obvyklé, toto je též 

zdůvodněno v prod. explikaci. 

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný, pokud Rada SFK 

připustí argumenty producenta. 

– Projekt jednoznačně má potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento typ projektu. 

 

– Žadatel má jasnou představu o marketingové strategii a uvažuje již i o distribuci. 

 

– Časový harmonogram je zvládnutelný. U Harmonogramu je nutno opravit řádek 5, kde jsou přehozeny 

dny/měs., u Žádosti uvedeno správně. 

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

– Nová společnost navazující na úspěchy Produkce R. Procházky, její profil odpovídá projektu a 

finančním možnostem spol. a pokud projekt bude podpořen povede k zvolenému cíli. 

– Produkce R. Procházky patřila ke zkušeným producentským centrům s řadou úspěchů, lze tedy 

předpokládat stejný startus i u následnické společnosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu V bouři a větrech 

Evidenční číslo projektu 3361/2019 

Název žadatele Kuli Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Miroslav ADAMEC 

Datum vyhotovení 5.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

1. Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy) 
Čeští bratři v roce 1733 se vydávají do Grónska šířit křesťanství mezi eskymáky. Je to tak 
nesmyslný nápad, že nás může zajímat, jak to dopadne. 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Zaujetí látkou, zaujetí vírou, zaujetí realizací. To platilo jak pro  tehdejší misionáře, tak i pro nynější 
realizátory projektu. 

3. Hlavní slabé stránky projektu 

Monotónní konflikt síly a slabosti ve víře, splývání postav, protivník, proti kterému se špatně staví 

příběh– nepřízeň osudu. Fanatici v jakékoliv době nejsou zajímavé dramatické postavy, protože 

nemají potenciál změny, mají jenom pravdu! Takže drama = nemoci, počasí,  přichází hlavně 

zvnějšku, ve větší míře než z niter postav. Bratři jedné z postav - Davidovi vyčítali, že na ně 

nakládá víc práce než na sebe, ale zároveň se cítili vinni z toho, že ho málo respektují… asi 

nejenom já vnímám,  že film by hlavně  o tomto být neměl!  
 

4. Konečné hodnocení 
Vzhledem k tomu, že autoři i producent přesně vědí, koho oslovují, na co  kinematograficky navazují 
a disponují realizačním zázemím, i vzhledem  k tomu, že  je to historická látka, které má v sobě 
potenciál realistického pohledu na  exotické prostředí a na neprostudovanou kapitolu českých misií, 
doporučuji podporu Fondu pro tento projekt. I přes silné obavy, že slibnost projektu se rozplyne 
v propsání do scénáře, kde se  může  ukázat, že potenciál látky byl přeceněný a diváka 
neukovaného ve víře,  čekají hlavně přírodní prima zoom motivy a hlady a zimou třesoucí se 
nakostýmované postavy v dnes již  neuchopitelné motivaci….! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Máme před sebou látku, která může být umělecky kvalitní, protože obsahuje  všechny 
atributy. Zanícené postavy prosazující si svou navzdory prostředí a vůli ostatních postav ve 
světě misionářů 18.století. 
  
Největší defekt hrozí, že trojice misionářů splývá a nemají divákovy sympatie ani jeden. Jestli 
se nezrodí konflikt mezi misionáři (přitáhli neštovice…) a místními, pak nebude brzo co 
vyprávět. Nikoho nebude bavit sledovat, jak se bratři natrápili při stavbě. Věřím, že autoři 
jsou poučení z ostatních filmových referencí a tuto chybu neudělají.  
 

 

 

 

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

− Personální zajištění projektu je  na vysoké úrovni, cítím potenciál ve všech tvůrcích i organizačním 

zázemí. Jsem udiven jak směšnou částku nabídl producent za sepsání synpse, ale jistý asketismum 

tomuto projektu sluší. 

−  

 

 

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

− Toto je projekt, který může posunout českou  kinematografii umělecky i lidsky do zajímavých světových 

směrů. 

−  

 
 
 
 

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

znaků) 

 

− Projekt je zpracován jedinečně,  věřím v jeho  úspěšnou realizaci. 

−  

−  

 



 
 

Strana 1 
 
 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu V bouři a větrech 

Evidenční číslo projektu 3361/2019 

Název žadatele Kuli Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 19-12-2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Projekt V bouri a vetrech je celovecernycm hranym debutom rezisera Lukasa Masnera, 
predstavitela „olomouckej novej vlny“ v spojeni so skusenym producentom Radimom 
Prochazkom, scenaristom Vitom Polackom a dramaturgom Janom Bustom. Pojde o zaner 
dost nezvykly v Cesku – spritualnu dramu na historickom pozadi. Pribeh sa vyvija okolo misie 
trojice uprchlikov, misionarov z Ciech a Moravy, ktori sa vydali v roku 1733 do Gronska. 
V treatmente je tento komorny pribeh rozdeleny do prologu, troch casti a epilogu, uvadzane 
su citatmi v obraze. Pribeh sleduje prve tazke kroky usidlovania sa, ucenia sa jazyka, prvotnu 
nedoveru domacich Inuitov, ale tiez nevrazivost miestneho pastora Egedeho. Neskor 
prekonavanie prekazok, priblizovanie sa s domacim obyvatelstvom a nakoniec pomoc po 
vypuknuti smrtiacej epidemii a narastanie napatia medzi misionarmi. Rezisera na pribehu 
fascinuju hlavne temy ako objavovanie noveho sveta, strety novych civilizacii a kultur. Ide mu 
tiez o zobrazenie osobnych dram jednotlivcov, ktori sa stretavaju s nehostinnostou přírody a o 
vyzvu prekonavania prekazok.  
Fotograficke prilohy vyzeraju slubne a spolu s pouzitymi citaciami z inych filmov ilustruju 
zamer rezisera impresivne zachytit vizualne unikatnu krajinu, jej svetlo a jej rytmus. 
Koprodukcia je v pripade tohoto projektu nevyhnutna a moze k nej dost len vtedy, ak projekt 
dostane podporu z domacich zdrojov, ako spravne uvadza producent. Dramaturg projektu si 
uvedomuje, ze su len na zaciatku procesu, ale predlozeny projekt, vizia formalnej stranky 
rezisera, ako aj vypracovany treatment naznacuju, ze tvorcovia su na dobrej ceste a celkovo 
projekt budi dojem zaujimaveho a novatorskeho diela, ktore by v spolupraci so 
skandinavskymi koproducentami mohlo byt uspesne produkovane a uspesne uvedene vo 
festivalovej (ale aj vybranej kino-)distribucii. 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

Namet troch ceskych misionarov, ktori sa v 18.storoci snazia prezit krute podmienky a 
zaviest krestansku vieru je nametom zalozenym na historických faktoch, ktore nie su velmi 
zname, aj preto je unikatnym. Chce tuto vyraznu cesku stopu v Gronsku zachytit a podat 
ceskym, ale aj medzinarodnym divakom. Ceski misionari zohrali dolezitu ulohu v historii 
Gronska a film sa snazi divakovi priblizit dolezite momenty tohoto poslania. Pribeh bude 
minimalisticky a vizualne poeticky. Podla slov rezisera sa bude snazit o zachytenie krasy, ale 
aj tvrdosti prostredia a jeho unikatneho svetla, o podanie stretu novych kultur a o dramu 
prezivania cloveka v krutych podmienkach panensky krasnej prirodnej krajine. Z pripojenych 
ilustracii projektu mi vyplyva, ze rezisera ma dost vyvinutu predstavu o tom, ako chce pribeh 
vizualne spracovat, o style a filmovom jazyku, ktory chce pouzit. Treatment je vypracovany 
dostatocne na to, aby mohol byt prelozeny do anglictiny a predkladany moznym 
koproducentom. V scenari vsak podla mna budu musiet byt dramaturgicke linie viacej a 
detailne vypracovane, aj ked pojde len o minimalisticky pribeh. To je samozrejme otazka na 
scenaristu a dramaturga, aby divaka prekvapili novymi a neocakavanymi prvkami. Explikacie 
tvorcov su presvedcive a vyzaruju zapal pre temu i projekt celkovo. Zanrovo je projekt 
v mojich ociach zaujimavy a vynimocny  a splna podmienku vyzvy, ktora sa snazi obohatit 
ceske kinematograficke diela.  
 
 

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

 
Kuli Film je novozalozena firma vedena skusenym producentom Radimom Prochazkom, 
ktory sa neboji investovat do debutanta s takymto nezvyklym nametom a tiez nezvyklym 
profesionalnym backgroundom. Explikacia producenta je profesionalne a realistiscky 
vypracovana, producent tiez zabezpecil prve najdolezitejsie profesionalne zlozky, ktore su 
k vyvoju scenara a projektu potrebne: od rezisera cez scenaristu az po dramaturga. Zaroven 
ma aj jasnu predstavu o dalsich krokoch co sa tyka casovej linie a medzinarodnej 
koprodukcie. Uvedomuje si „rizika“ takehoto umeleckeho debutu, je si vedomy cielovej 
skupiny divakov ako aj dolezitosti koprodukcie, strategie uvedenia filmu na festivaloch a jeho 
moznej distribucii. Kvalitnym umeleckym debutom chce prispiet k obohateniu a tiez „vychove“ 
ceskeho divaka. Jeho strategia v jednotlivých bodoch posobi presvedcivo. 
	

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

Ak bude namet spracovany vynimocne a vyhne sa moznym uskaliam „uz videneho“, verim 
tomu, ze pojde o vynimocne kinomatograficke dielo schopne zaujat divaka tak zahranicneho, 
ako aj domaceho. Poeticka krasa krajiny a prirody Gronska sa priam ponukaju na 
sfilmovanie, hoci praca v tychto podmienkach asi nebude lahka, aj ked tim bude tiez 
minimalny. Zamyslana koprodukcia filmu tiez urcite prispeje – nielen ze pojde o neobvyklu 
koprodukciu, ale tiez o neznamy historicky fakt, pribeh moravských misionarov, ktori zohrali 
svoju historicku ulohu v tejto odlahlej a nedostupnej krajine. Navrhovany styl a vizia rezisera 
sa radia k modernemu a mladému europskemu filmu a jeho trendom a ma potencial prinosu 
inovacie. Podla mna bude jednym z najdolezitejsich krokov najst kameramana, s ktorym si 
reziser porozumie a spolocne s nim jeho viziu zrealizuje. 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 
znaků) 
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Ziadost je vypracovana profesionalne a zrozumitelne, verim tomu, ze je producent schopny 
vytvorit  uspesny projekt medzinarodnej koprodukcie, co sa moze udiat az v 2.faze vyvoja 
projektu, po ziskani podpory z domacich zdrojov. Osloveni mozni koproducenti su: Gronsko- 
Emile Peronard, Dansko-Bullitt Film, islandsky Sagafilm. Zamerom pokrytia celkového 
rozpoctu filmu bude tiez podat projekt na Eurimage. Z domacich zdrojov (51%) pocita 
producent s podporou SFK, CZ TV, svojim vkladom a inymi zdrojmi. Rozpocet na vyvoj je 
potrebny hlavne na pisanie scenara, idealne na to, aby sa scenarista a reziser zucastnili 
workshopov ako Midpoint, ci mozno Torinolab (?), LIM a pod. Dalsou dolezitou položkou je 
financovanie cesty, stretnutia s tamojsimi profesionalmi, dalsieho researchu v Gronsku a 
natocenie teasera (co si uz bude vyzadovat kameramana). Celkovo na mna ziadost posobi 
presvedcivo, je vypracovana profesionalne, vratane casovej linie pripravy a realizacie filmu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Studna 

Evidenční číslo projektu 3363/2019 

Název žadatele LUMINAR Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu   

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 28.11.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Velmi dobře připravená žádost o podporu se týká vývoje celovečerního (100 min.) filmového 
drama. Autorem scénáře, který zřejmě existuje ve značně pokročilé verzi, je Miro Šifra, 
režisérem Peter Bebjak. Spolu s ostatními designovanými členy tvůrčího štábu (kameraman 
Martin Žiaran, architekt Jan Vlasák, kostýmní výtvarnice Simona Rybáková, dramaturgem je 
Ivo Trajkov) jde o hvězdný tým na vrcholu svých tvůrčích sil a možností. 
 
Fáze vývoje je ohraničena (v Popisu projektu i Realizačním harmonogramu) intervalem 
5.11.2019 až 30.5.2020. 
 
Rozpočet na tuto fázi (vývoj) činí poněkud (detaily viz níže) rozmáchlých 1 727 700 Kč, 
požadovaná podpora Fondu pak 1 100 000 Kč. 
 
Aproximativ celkových nákladů na celovečerní film uvedený žadatelem činí 35 000 000 Kč, 
avšak bez vročení vlastní realizace (z podkladů lze vyčíst pouze odhad období premiéry – 
podzim 2021). 
 
Z všech (i níže) popsaných důvodů udělení podpory jednoznačně doporučuji, avšak v mírně 
upravené podobě/výši. 
 

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

 
V relativně časově omezeném rámci vývoje má žadatel v úmyslu již nalézt distributora resp. 
sales-agenta, neboť dle jeho názoru angažmá distributora úzce souvisí se strategií 
financování filmu. 
 
Podle žadatele má film Studna velké mezinárodní festivalové šance vzhledem ke zvolenému  
žánru psychologického thrilleru. V žádosti píše o jednání vedeném s partnery ve Varšavě a  
na MIPCOM v Cannes (pozor, primárně televizním trhu, ač přítomni jsou všichni), ale  
z kontaktovaných a vyjmenovaných subjektů (Film Produkcija Sp. z o.o., Proppeler Film Sp. 
z o.o.) zřejmě žádný písemně nereagoval. 
 
Případnými koprodukčními partnery proto zůstávají pouze bratislavská společnost D.N.A.  
s.r.o. a Česká televize, jejichž zájem je doložen LOI. 
  

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

 
Některé položky Rozpočtu neodpovídají časovému rozměru fáze vývoje a nevyhlížejí 
úsporně, některé, např. pol. 02-15 casting ve výši 190 000 Kč se u toho scénáře jeví 
přehnaná (ač lze potvrdit citaci z Popisu projektu: „za důležité považujeme výborné herecké 
obsazení. Shodujeme se na základní myšlence, že obsazení herců proběhne tak, aby co 
nejlépe odpovídali roli a požadovanému výkonu bez ohledu na mediální znalost tváře. Film 
bude pro herce náročný“. Domnívám se však, že tento úkol nikdo z (výborného) režiséra 
nesejme, ani nákladný casting. 
 
Na druhé straně je nutno producenta ocenit, neboť nechystá již zaběhlou výrobu 
ukázek/traileru/testů, která běžně zatěžuje rozpočty fáze vývoje. 
 
Finanční plán: přes přiložené LOI (bez příslibu účasti na vývoji) nejsou náklady fáze vývoje  
příliš diverzifikovány. Zdroje jsou jen dva, vlastní žadatele a značná částka požadovaná od 
Fondu tvořící celých 63,67 % podílu plnění na nákladech fáze vývoje (1 100 000 Kč). Takový 
stav zdrojů by měl producent promítnout i do kalkulace nákladů, např. redukcí položek 03-01 
a 03-02, které však naopak rozpočtuje takřka v maximální možné výši.   
 

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

 
Žadatel oznamuje dohodnutou účast na Industry Market (European Film Market?) při 
Berlinale 2020.  

 

Anticipace cílové skupiny v žádosti není jednoduchá, obsahuje celou skupinu 18+ s důrazem  
na znalce seriálu o majoru Zemanovi resp. dílu Studna s odhadem, že jde o diváka 40+. 

 
Žadatel má i jakousi představu o předpremiérové kampani a píše o uvedení na „vhodném  
festivalu“. Součástí vývoje má být i nastavení festivalové strategie.  
 
Všechny tyto úvahy lze shledat diskutabilními, ale bez nabízejícího se kategorického soudu. 
 

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

 
Mladá a velmi agilní zlínská producentská firma, která pracuje v současném  
personálním obsazení (JUDr. Martin Růžička a Jindřich Motýl) od počátku roku 2018. Její  
portfolio je však již za relativně krátkou dobu zajímavé. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Studna 

Evidenční číslo projektu 3363/2019 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 18. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Zpracování legendárního příběhu rodinné vraždy Studna v žánru hororu či na pomezí hororu a sociálního 

thrilleru volí originální perspektivu vyprávění. Vývoj je již v pokročilém stádiu, autor absolvoval průzkum 

historických pramenů a vyslechl zprostředkovaná svědectví. Se značným kritickým čtením jak dostupných 

historických zdrojů, tak předchozích zpracování Studny, předkládá námět na sofistikovaný žánrový film. 

Připravuje ho silný a zkušený tvůrčí tým, rozpočet je spíš vyšší a harmonogram dává krátký čas na přípravu 

scénáře. Avšak vzhledem k promyšlenosti projektu a propracovanosti podkladů a silnému tvůrčímu týmu se 

domnívám, že je realizovatelný 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) 

 

Za dramaticky funkční považuji klíč, který vyzdvihuje i dramaturg a prakticky všichni spolupracovníci: 

zaměření na oběť, manželku vraha Máňu. V tom je jasné odlišení připravovaného díla od předchozích 

dramatizací tohoto případu a zároveň umožňuje, skrz rozvíjené linky zvyšující se izolovanosti, rozvinout i 

další nosné roviny vyprávění – šířeji sociální a hluboce emocionální. 

Autor absolvoval obsáhlé rešerše, čímž také zjistil, které prameny k dispozici nejsou a co jsou tím pádem 

informace, které se mu z archivních zdrojů rozkrýt nepodaří. Mluvil také s pamětníky, resp. jejich 

příbuznými, kteří však mohou poskytnout obraz, který je pouze zprostředkovaný (vedle ještě všech 

dalších úskalí příznačných pro orální historii – subjektivnost, selektivnost a nespolehlivost paměti). 

Značnou část vývoje tak už autor absolvoval. Oceňuji jeho realistický náhled na to, v čem se může opírat 

o (zdramatizovanou) skutečnost a v čem je nutná fikcionalizace. Reflexe tohoto půdorysu ukazuje na 

citlivost vůči reprezentaci skutečnosti a jejím úskalím. 

V žádosti je naznačena i základní představa o stylu, což oceňuji. I když na mně prozatímní záměr použití 

ruční roztřesené kamery (v protikladu ke statickým záběrům) působí jako hrozba určitého klišé, pokládám 

za podstatné, že úvaha o obrazu a práci kamery už teď existuje, a jistě ji je možné dále promýšlet ve 

vztahu k upřesňujícímu se scénáři. 

U hororu bych se obávala pouze toho, do jaké míry určitá nadsázka, resp. nutné zveličení, které je nutné 

kvůli emocionální působivosti jednotlivých žánrových prvků (zejména vytvoření ústředního monstra), 

ovlivní vyznění příběhu a do jisté míry subtilní motiv emocionálního světa Máni. Avšak podle autorské 

explikace i dramaturgické koncepce usuzuji, že by se spíše mělo jednat o hodně veristické zobrazování, 

žánrovou hranici se sociálním thrillerem, což ukazuje na sofistikovanou podobu hororu, která by byla 

schopná psychologickou propracovanost postav udržet. To je náročný a ambiciózní úkol, avšak kdyby se 

podařil, domnívám se, že by se mohlo jednat o výjimečný film v kontextu domácí kinematografie, a díky 

realistické předloze a síle takovéhoto ztvárnění také s mezinárodním potenciálem. 

  

 

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

 

Režisér oceňovaných slovenských filmů Čiara a Trhlina si žánr thrilleru na hranici s hororem vyzkoušel 

v celovečerní Trhlině. Miro Šifra patří k mladé generaci scénáristů a jeho televizní tvorba byla opakovaně 

kriticky oceněna. Ivo Trajkov je jeden z nejzkušenějších dramaturgů v ČR, a jeho zkušenost je jak s vlastní 

tvorbou, tak se scénáři a dramaturgií, a to v mezinárodním kontextu (jedná se pravděpodobně o českého 

dramaturga, který vůbec nejvíce pracuje se zahraničními tvůrci). Tento silný tvůrčí tým je podle mého 

názoru zárukou kvalitní realizace projektu a vzniku výjimečného scénáře.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Domnívám se, že v rámci každého žánru mohou vznikat díla propracovaná, výjimečná způsobem použití 

výrazových prostředků, propracovaná z hlediska tématu, dramaturgie a způsobu vyprávění. Studna má podle 
mě potenciálním stát se právě takovým hororem. Pro různorodost české kinematografie by to byl značný 
přínos, a v případě výjimečného zpracování by film mohl oslovit i zahraniční publikum. 

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

znaků) 

 

Rozpočet je v položce honorářů (scénář, režie, casting) relativně vyšší, a tedy celkově mírně 

nadstandardní. Finanční plán pracuje pouze s dotací fondu a vkladem producenta, koproducenti ve 

finančním plánu nefigurují. Realizační harmonogram počítá s velmi krátkou dobou na napsání scénáře. 

Z popisu žádosti je zjevné, že velká část výzkumu a průzkumů k projektu již proběhla, avšak půl roku na 

napsání kvalitního scénáře je velmi ambiciózní a nejsem si jistá, zvlášť při náročnosti námětu i žánru a 

tvůrčích cílů autorů, zda je v tomto časovém rámci realizovatelný na nejvyšší možné úrovni 

promyšlenosti.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Studna 

Evidenční číslo projektu 3363/2019 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 10. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je česko-slovenský projekt scenáristy Mira Šifry, režiséra Petera Bebjaka, dramaturga 

Ivo Trajkova a producenta Martina Růžičky. Silný tvůrčí tým přichází se silným námětem podle skutečných 

událostí z roku 1968 – psychologickým dramatem na půdorysu patologických rodinných a sousedských 

vztahů ústícím do vraždy a sebevraždy. 

 

Projekt obsahuje přesvědčivou a cílevědomou realizační strategii v producentské i v autorsko-umělecké 

části. Staví na vysoké míře autorské odpovědnosti, která se projevuje jak v přípravě (spolupráce 

s pozůstalými a s odborníky), tak v uměleckém pojetí založeném na důmyslné žánrové konstrukci a na 

minimalistickém, realisticky motivovaném způsobu vyprávění. Film je promyšleně koncipován jako umělecké 

dílo určené pro kina a s mezinárodním a festivalovým potenciálem. V domácím rámci se autor vyrovnává 

také s předchozím zpracováním téhož námětu ve 30 případech majora Zemana, na jedné straně přitom 

navazuje na zdejší tradici psychologického hororu a fanouškovskou základnu seriálu, na druhé straně 

přepisuje normalizační televizní verzi estetikou uměleckého kinematografického filmu a hlediskem oběti. 

 

Uměleckým ambicím odpovídá producentská strategie směřující k vícestranné a mezinárodní spolupráci, do 

níž je zapojena Česká televize a slovenský koproducent (doloženo LOI), další jednání probíhají v Polsku, 

předpokládá se společná žádost o podporu Eurimages. Součástí vývoje je také plánovaná účast na Berlinale 

2020 – Industry market. Producentem je zlínská společnost, která sice nevykazuje žádný dokončený 

samostatný projekt, nicméně koprodukované nebo rozpracované projekty (Krajina ve stínu Bohdana Slámy 

nebo Konec světa Ivana Zachariáše) vytvářejí velmi zajímavé portfolio. Rozpočet přes 1,7 mil. odpovídá 

náročnosti projektu. Finanční plán předpokládá poměrně vysokou a nadlimitní, nicméně kulturní náročností 

projektu oprávněnou podporu 1,1 mil., dalším zdrojem je už jen vlastní vklad žadatele (doložený čestným 

prohlášením), slabé rozložení zdrojů představuje slabší stránku projektu. Otázku vzbuzuje také 

harmonogram – projekt má být ukončen během půl roku, což zejména s ohledem na potřeby vývoje scénáře 

vypadá jako napjatý termín, který navíc postrádá zdůvodnění. 

 

Projekt je tematicky, umělecky, personálně i produkčně dobře připraven k úspěšné realizaci. Lze očekávat 

umělecky výrazné dílo s naléhavým příběhem a s mezinárodním a festivalovým potenciálem. Projekt 

naplňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt má silný tematický a umělecký potenciál opřený o přesvědčivý autorský a žánrový koncept. 

Předložený treatment ukazuje na schopnost důmyslně budovat dramatické a psychologické napětí, 

evokovat stísněnost, pracovat s konkrétními detaily a situacemi a současně držet celkovou strukturu.  

Zatím se lépe daří kresba prostředí, zatímco kresba postav zůstává u schematického náčrtu, chce to 

propracovanější motivace a věrohodnější vývoj, dopracovat je třeba závěr – Standův útěk, který vyznívá na 

pozadí tragédie rozpačitě.  

Z dramaturgické i režisérské explikace plyne soulad s autorským konceptem a také sdílená představa o 

autentickém a minimalistickém vizuálním pojetí. 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy: rozšiřuje rozmanitost a kvalitu české kinematografie, přináší 

koncepční spolupráci autora, dramaturga a producenta a rozvíjí mezinárodní koprodukce.  

 

 

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

Personální obsazení tvoří výrazné osobnosti a je zárukou úspěšné realizace projektu. 

 

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

Projekt přináší osobité a žánrově poučené dílo se společensky závažným tématem, které má divácký, 

mezinárodní i festivalový potenciál. 

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

znaků) 

Projekt je celkově dobře připraven k realizaci, výhrady se týkají slabší finanční základny a napjatého 

harmonogramu. Každopádně projekt je s danou realizační strategií a finančním plánem uskutečnitelný. 

Projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Na šňůře 

Evidenční číslo projektu 3385/2019 

Název žadatele Global Relations 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorský 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Náhoda zariadila, že tento projekt dostávam na hodnotenie už druhý krát, potom, čo v predošlej výzve 

neuspel. Napriek tomu, že námet aj kreatívny tím hodnotím rovnako pozitívne, ako predtým, s ľútosťou 

konštatujem, že formálne nedostatky, ktoré som žiadosti vytkol pred pol rokom, nielenže neboli odstránené, 

ale pribudli ďalšie. Záver nech si rada vyvodí sama, tu je zoznam spomínaných nedostatkov:  

• nie je jasný právny vzťah medzi žiadateľom a "najatým producentom" - chýba zmluva. Túto 

rozpoltenosť je badať aj v opčnej zmluve so scenáristom, kde garancie na seba preberá producent, 

ale zmluvu podpisuje žiadateľ. Kto preberá záväzky voči SFK? 

• finančný plán stojí len na podpore SFK a vlastnom finančnom vklade (predpokladám, že žiadateľa, 

ale neviem, možno producenta, lebo ťažko povedať, kto žiadosť píše). Vlastný vklad však nie je 

nijak doložený, ani čestným prehlásením, ani bankovým výpisom a už vôbec nie sú vymenované 

položky rozpočtu, ktoré má tento vlastný vklad vo výške 50% výdavkov pokrývať. 

• cieľová skupina je stále rovnako nepresná: "Naší cílovou skupinou jsou v zásadě všichni diváci 18+" 

 

Novinkou v zozname formálnych nedostatkov je zle vyplnený rozpočet, keďže stĺpec B zo záhadného 

dôvodu vyšiel nižší o 350.000 Kč ako stĺpec A. 

 

Na druhej stane, aj keď nedošlo k žiadnemu posunu v treatmente ani v dramaturgickom posudku (chápem, 

že bez financií sa nepracovalo), došlo k akémusi autorskému posunu u režiséra aj producenta, v podstate 

rovnakým smerom. Režisér začal vnímať príbeh cez optiku otca, ktorý si znovu nájde cestu k svojmu synovi 

tým že prijme jeho inakosť. Producent tým, že už film necieli na punkáčov na punkových festivaloch, ale na 

bežného diváka, pretože ide v konečnom dôsledku o veľmi ľudský príbeh medzi otcom a synom, ktorý je 

nezávislý od prostredia, v ktorom sa odohráva. Rovnako pozitívne hodnotím, že sa rozpočet znížil o 20% 

voči predošlej žiadosti, čím sa dostal do akceptovateľných hodnôt. Tak ako predošlí krát, odporúčam Rade 

dať projektu šancu dokončiť scenár a vývojovú prípravu, za podmienky, že pri osobnej prezentácii dokáže 

žiadateľ vysvetliť nejasnosti. 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Zaměřte se na formální stránku žádosti: 

 

Žiadosť obsahuje formálne nedostatky, ktoré sú uvedené v úvodnom texte. Žiadosť je možné posúdiť 

napriek tomu, pokiaľ žiadateľ pri osobnej prezentácii chýbajúce informácie vysvetlí. 

  

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentý a výška nákladov je v poriadku, v súlade so štandardmi filmového priemyslu.  

 

– Je představa o financování realistická? 

Predstava financovania je realistická, chýba však formálne preukázanie finančnej schopnosti a záväznej 

vôle realizovať vlastnú finančnú investíciu žiadateľa, ako aj konkretizovať, o ktoré položky v rozpočte by šlo. 

 

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

Výška požadovanej podpory je v poriadku, zodpovedá priemerným nákladom na tento typ filmu v štádiu 

vývoja. Celkový podiel na nákladoch je v poriadku. 

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

V tomto momente sa projekt nesnaží o viaczdrojové financovanie, čo je škoda, mal by. V budúcnosti má 

pravdepodobne potenciál získať viaczdrojové financovanie, pokiaľ budú producenti aktívnejší, ako v tejto 

fáze vývoja. 

 

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

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

Producentská stratégia sa určite nedá považovať za prepracovanú, a je preto ťažké posúdiť, či je vhodne 

zvolená. Projekt dáva pocit, že je to celé na režisérovi, scenáristovi a dramaturgovi. To je dobrá trojica, 

ktorá má potenciál pripraviť kvalitný scenár. Napriek tomu bude v blízkej budúcnosti producentská stratégia 

nevyhnutná. 

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Marketingová stratégia sa v porovnaní s minulou žiadosťou už nesústredí primárne na punkáčov, čo je 

dobré. Veď nakoniec ide o v podstate mainstreamový kvalitný komediálny námet založený na ľudskom 

príbehu vzťahu otca a syna, čo dáva predpoklad na relatívne široké publikum. Avšak s istotou nie tak 

široké, ako uvádza žiadateľ: " Naší cílovou skupinou jsou v zásadě všichni diváci 18+".  
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V texte je uvedené, že na projekte spolupracuje distribútor Cinemart. Pre ďalší vývoj projektu by bolo 

vhodné, keby žiadateľ (alebo producent), spolu s režisérom a spolu s distribútorom definovali spoločne 

parametre distribučného potenciálu tohto filmu a od toho odvodili konkrétnu marketingovú stratégiu. Pre 

ďalšie financovanie projektu to bude potrebné. 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Projekt počíta s 20 mesiacmi pre dokončenie fázy vývoja, čo je realistický horizont. 

 

 

 

 

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

Spoločnosť žiadateľa nemá skúsenosť s realizáciou filmových projektov, preto sa nedá hodnotiť, či jej profil 

a finančné možnosti zodpovedajú zvolenému cieľu. Producentský kredit prináša kreatívny producent Jan 

Štern. Vzťah žiadateľa a kreatívneho producenta však nie je jasne vysvetlený. 

 

– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele. 

Žiadateľ skúsenosti, ocenenia ani úspechy vo filmovom priemysle nemá. Kreatívny producent má rozsiahlu 

skúsenosť najmä v oblasti TV produkcie a priniesol zo svojho tímu renomovaného dramaturga. Režisér 

má dobré meno aj skúsenosť aj významné ocenenia, napríklad cenu Českej kritiky za najlepší film. 

Scenárista má z kreatívneho tímu asi najslabší kredit, zato má ale autentickú skúsenosť s témou a 

prostredím, o ktorom píše. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Na šňůře 

Evidenční číslo projektu 3385/2019 

Název žadatele Global relations 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy  
2020-1-1-3 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 20. 12. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu1 
Příběh navrhované filmové komedie vypráví o týdenním turné amatérské punkové skupiny 
mladých dělníků, v jejichž dodávce nedopatřením končí o generaci starší otec jednoho z nich 
a absolvuje s nimi celou týdenní šňůru po bezvýznamných provinčních kulturácích a 
hospodách. Z umolousaného taťky, který přemýšlí o sebevraždě kvůli odchodu manželky, se 
za týden stane skoro pankáč, jemuž vlije krev (a alkohol) do žil venkovský punk, parta 
kamarádů jeho syna a členka kapely Dita. Až ho z toho na závěr porazí auto, je pohřeb a 
kapela jeho syna zahajuje koncert songem, který otec napsal pro Ditu, ale i matka si myslí, že 
byl pro ni. 
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Projekt je personálně obsazen hvězdami české kinematografie, respektive režisérem a 
producentem a dramaturgem, kteří mají portfolia plná úspěšných hraných i dokumentárních 
projektů. Pro režiséra a producenta jistě nebude problém získat velmi atraktivní herecké 
obsazení. Dějová linie příběhu má potenciál vyústit v autentický, upřímný příběh v kulisách 
kulturního prostředí a životního stylu, které kombinují vhled do sociálně znevýhodněných 
lokalit se současnou punkovou subkulturou. 
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Zase „hořká komedie“. Slabou stránkou projektu je žánrové zařazení, které recykluje v ČR 
nadužívaný žánr, za nějž je často skrýván nedostatek odvahy k přesnějšímu vyhranění.  
Rizikem je – jak plyne z explikací – také velká vzdálenost mezi třídním zařazením tvůrců a 

 

 
1 Projekt je podáván podruhé. Poprvé jsem také figurovala jako hodnotitel. Nechci zneužívat již jednou 
zformulované hodnocení, ale současně ani nemohu měnit většinu dřívějších názorů a hodnocení, protože 
projekt je – až na jeden dokument a výši požadované podpory – stejný. Explicite proto uvádím, že toto 
hodnocení vychází z analýzy vypracované 30.7. 2019. Tam, kde mě druhé čtení podkladů nebo režisérova 
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sociální situací postav (a zřejmě i scénáristy). Byť režisér a dramaturg zřetelně usilují opak, 
z treatmentu je patrné romantizování a heroizování dělnické kapely a prostředí, v němž se 
pohybuje. V nově formulované režisérské explikaci se zdá, že si je režisér tohoto rizika vědom 
a že je cílem celého týmu tvorbě tohoto tropu zabránit. Dramaturgická explikace vhodně 
zdůrazňuje nutnost civilního podání příběhu, výše uvedená vstupní křeč jej však ohrožuje.  
 

4. Konečné hodnocení 
Doporučuji, aby projekt byl podpořen z prostředků Státního fondu kinematografie.  
 

Udělení podpory Doporučuji  

 
  

 

 

nová explikace přesvědčily názor změnit, označuji nově doplněné části kurzívou (nebo značkou -0- 
naznačuji, že došlo k vypuštění některých argumentů). 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Příběh podle scénáře Romana Vojkůvky má potenciál vyprávět neotřelým, věrohodným 
způsobem o světě mimo rezervace městského designového hipsterství. Žánrově je zařazen 
jako „hořká komedie“, což je autorsky i divácky nesmírně oblíbený žánr. Je tak oblíbený, že 
by bylo vhodné vznik hořkých komedií tlumit a místo tohoto všeobjímajícího zařazení, kam se 
vejde trochu dramatu, trochu sitcomu, trochu slovního humoru a trochu sentimentu, točit 
žánrově vyprofilovanější díla. Toto žánrové zařazení u diváků i kritiky předem vytváří 
očekávání (a tím i nalezení) podobnosti se záplavou sobě si podobných předchozích hořkých 
komedií. V přepracované režisérské explikaci Robert Sedláček zdůrazňuje rozdíl mezi 
„hořkou“ a „syrovou“ komedií a identifikuje se pro tento projekt s druhou polohou. Syrovost 
se k punku jistě hodí více, ale původní námitku na adresu rozplizlosti žánru a zejména až 
psychoanalyticky zajímavého nadužívání komediálního žánru v české kinematografii to 
neřeší. Psychoanalytickou rovinou užití komediálního žánru myslím to, že čeští tvůrci jsou 
schopni vyjadřovat se o vážných věcech jen nevážně (zejména pak o věcech vztahujících se 
k socialistické minulosti – a punk v Čechách je vždy již formován touto historií).  
Dalším problémem (zatím jen v explikacích) je vztah režiséra Roberta Sedláčka a producenta 
Jana Šterna k postavám a prostředí příběhu. Při sebelepší vůli nemohou překonat nedostatek 
vlastní třídní a sociální zkušenosti se zázemím kapely, okolo které se příběh točí. -0- V nové 
režisérské explikaci je rozpracována zpětná vazba k tomuto riziku. Omezení idealizace a 
romantizace by se možná dalo dosáhnout i zapojením scénáristy do natáčení a 
postprodukce. 
Změňte název filmové kapely. Je naprosto nepravděpodobné, že by punková kapela měla 
učesaný název ve vzorňácky gramaticky správném plurálu „Dokonalí zmetci“. I ve druhé verzi 
jsou to Dokonalí zmetci. Opravdu to nefunguje. To je název pro youtuberský projekt 
gymnazistů z PORGu, který si na punk hraje. Fakt to změňte.  
 

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

Personální zajištění je na špičkové úrovni, všechny filmové profese jsou obsazené 
profesionály s více než bohatou filmografií. Enfant terrible tvůrčího týmu je Roman 
Vojkůvka, autor scénáře. Převážnou většinu jeho tvorby tvoří exploatační krátkometrážní 
filmové horory pro fajnšmekrovské a cinefilské publikum. Druhá žádost o podporu SFK je 
nadto nově informací o tom, že se tvůrci – nebo alespoň režisér – s projektem identifikují a 
stojí v jejich očích za nasazení.  

 

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

Film má potenciál být událostí v českém měřítku a uspět by měl i na zahraničních festivalech 
a určitě na Slovensku. Nabízí se srovnání s britským filmem Pride, ačkoli oproti němu 
samozřejmě dochází ke změně historického momentu, politické situace a tedy i obsahu 
punkové subkultury. 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 
1000 znaků) 
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Žádost obsahuje dostatečně podrobné a srozumitelné podklady k jejímu posouzení. Ve 
srovnání s první žádostí o podporu byla požadovaná částka o 100 tis. Kč snížena.  
Producentem filmu je jeden z nejzkušenějších profesionálů Jan Štern. Není pochyb, že 
žadatel je schopen projekt realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Na šňůře 

Evidenční číslo projektu 3385/2019 

Název žadatele Global Relations 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 18. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Příběh odehrávající se v prostředí punkové kultury je vyvíjený v žánru komedie. Zatím se mi nejeví jasný 

charakter zamýšlené komedie a některé postavy či dějové zvraty se zdají méně srozumitelné. Nicméně do 

projektu vstoupil zkušený dramaturg, který na klíčová slabá místa přesně upozorňuje. Spíše skromný 

rozpočet a přiměřený harmonogram spolu s tvůrčím štábem, v němž je nejvýraznějším originální režisér 

Robert Sedláček, a pod producentským vedením Jana Šterna, kterého společnost, nemající zkušenost 

s filmovou výrobou najala pro tento projekt, ukazují potenciál vzniku kvalitní chytré komedie. Celkově projekt 

vnímám jako ke kompletnímu vývoji dobře připravený 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) 

 

Vyvíjený příběh chtějí autoři psát jako komedii a domnívám se, že v treatmentu se ukazuje potenciál ke 

vzniku nekonvenčního a chytrého filmu tohoto žánru. Některé zvraty však na mně zatím působí až příliš 

zvláštně (Frantova smrt při nehodě – jeví se mi jako příliš umělý scénáristický konstrukt, aby film 

neskončil happyendem, a to i proto, že předchozí části příběhu jsou, od vydání se Franty na cestu 

s kapelou, spíš hodně předvídatelné) a především mi není zcela zjevný typ komedie. Některé zvraty či 

situace jsou spíš groteskní (až takto nadsazeně se mi jeví situace inscenované sebevraždy Franty), 

některé spíš mrazivé (střety otce a syna), některé spíš působí jako pop klišé (aféra Frantovy manželky se 

„slizkým“ podnikatelem). Zlehčuje se zde samovražda – což mi přijde jako náročný motiv pro až 

karikaturní vyobrazení (nicméně při citlivějším rozvinutí tohoto motivu rozeznávám jeho dramatickou 

funkčnost ve vyprávění). Zároveň vnímám sociální rovinu (i když není (alespoň zatím) zdaleka tak 

zdůrazněná, jak by naznačovala reference k tvorbě K. Loache, zmíněná v dramaturgické explikaci), a tu 

vnímám jako významný druhý plán vyprávění, v kterém se zároveň kontext punkové kultury ukazuje jako 

nosný k vytvoření prostoru pro společenskou i kulturní subverzi. 

Dramaturgická koncepce vystihuje zásadní problematické body aktuální podoby treatmentu a zároveň tím 

rýsuje kroky, na které se budou autoři během vývoje zaměřovat. Treatment i všechny materiály se soustředí 

pouze na příběh, postavy a způsob vyprávění. Nejsou zde žádné zmínky o stylu filmu, o formální představě, 

výrazových prostředcích, což je zásadní slabá stránka žádosti (nejde přece pouze o příběh, ale i o způsob, 

jak je zatím viděno jeho možné filmové ztvárnění – ve vývoji alespoň v základní režijní představě). Tvůrci 

však mají jasnou představu o castingu (ztotožňuji se s producentovým náhledem, že náročném) – čtyři 

hlavní role muzikantů, včetně postavy Edy, by měli ztvárnit neherci (hudebníci ze skutečných punkových 

kapel), náročnou roli otce I. Chmela (s nímž už režisér opakovaně pracoval). Tato castingová rozhodnutí 

jsou konzistentní s námětem a se způsobem zamýšleného vyznění filmu, který je viditelný v autorské 

explikaci, a domnívám se, že i takovéto obsazení klíčových rolí může pomoci vytvořit neobvykle ztvárněné a 

jistým typem autenticity působivé vyprávění.     

 

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

 

Roberta Sedláčka považuji za jednoho z nejoriginálnějších současných českých režisérů. Scénárista má 

zkušenost především s televizní tvorbou – proto se mi jeví zásadní pracovat se zkušeným dramaturgem, 

kterým je v tomto týmu přední scénárista Petr Jarchovský, jenž, jak je zjevné i z dramaturgické koncepce, 

svoji obrovskou zkušenost a erudici do projektu promítá i v kritickém postoji k některým dosavadním 

rozhodnutím ohledně příběhu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Ze žádosti, která jen stručně naznačuje (zatím bez LOI zmíněných potenciálních partnerů pro produkci i 

distribuci) plán producentského vývoje a nekomentuje a nezohledňuje uvažování o mezinárodním prostředí, 
se zdá, že projekt není připravovaný s mezinárodními ambicemi. Zdá se mi to i škoda, protože se domnívám, 
že potenciál by mohl mít, jelikož téma je srozumitelné a pokud by film i stylově vystoupil jako výrazná 
komedie, myslím, že by potenciál oslovit i zahraniční publikum mohl mít. Každopádně projekt přispívá 
k různorodosti české kinematografie a lokálně by, především, pokud by se jednalo o stylově originálně 
ztvárněný scénář, byl pro český film rozhodně obohacením. 

 

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

znaků) 

 

Plán vývoje je jasný po obsahové a tvůrčí stránce, z hlediska producentského vývoje se soustředí na 

koproducenty – ČT a případného slovenského (není uveden konkrétně) a také jednání o distribuci. Jan 

Štern je výrazná osobnost televizní produkce a nepochybuji, že je zárukou kvalitní realizace projektu. 

Společnost, která žádá, s produkcí filmu nemá zkušenosti, a tedy toto know-how dodává producent. 

Finanční vklad počítá sice zatím pouze s vkladem producenta a podporou fondu, avšak koproducenti 

jsou v jednání a rozpočet je (celkově i v jednotlivých položkách) uměřený a požadovaná částka relativně 

nízká. Vzhledem k tomu, že existuje už první verze scénáře (součástí příloh žádosti nebyl, ale říká se to 

v textu žádosti), je harmonogram přiměřený a projekt v něm dobře realizovatelný. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Vánoční film 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Background Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žádost  o celovečerního debutu scenáristy a režiséra Tomáše Janáčka (Noc s agamou),  psychologického 
dramatu odehrávajícího se během štědrovečerní večeře v jedné rodině.  
Žádost předkládá producentská společnost Background Films (Mikuláš Novotný), jejímž posledním počinem 
je realizace filmu Karal Vachka Komunismus a síť. 
 
Žádost je velmi dobře zpracovaná producentská úvaha velmi dobře postavená a odpovídá potřebám 
projektu.  
Žadatel plánuje s filmem cílit na domácí trh, tomu odpovídá i marketingová strategie. Rozpočet je jasný a 
transparentní, časový harmonogram zvládnutelný. 
 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je dobře zpracovaná, jasná, srozumitelná, oceňuji především podrobnou dramaturgickou explikaci  a 

producentskou strategii vývoje a zaměření projektu.   

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

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu je ca 1 mil. Kč. Rozpočet je transparentní a jasně 
zdůvodněný v producentské strategii.  
Hlavní náklady tvoří honoráře štábu, platba za scénář a výroba pilotu, v souladu s producentskou strategií. 
Částky jsou přiměřené, adekvátně vynaložené a umožňují realizovat projekt v souladu s producentskou 
strategií, s jednou výhradou – vzhledem k tomu, že jedním z hlavních úkolů vývoje a úhelným kamenem 
úspěchu filmu bude práce na scénáři, hodnotím honorář dramaturga jako dosti nízký, i vzhledem 
k honorářům ostatních členů štábu. Naopak production fee vzhledem k povaze projektu a výši požadované 
veřejné podpory je spíše vyšší. 

 

Žadatel plánuje financovat projekt z podpory SFKMG a z vlastního věcného a finančního vkladu ve výši 273 

tis. (27 % rozpočtu). Částku požadovanou od SFKMG považuji za přiměřenou vzhledem k výši rozpočtu 

i povaze projektu, pozitivně hodnotím výši finančního zapojení producenta.  

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

 

Producentská strategie je velmi dobře propracovaná, producent velmi dobře chápe nejen potřeby projektu, 

ale i možnosti a potřeby tvůrce a dokáže je ve svých úvahách reflektovat. Hlavním cílem vývoje je 

především práce na scénáři, dále casting zaměření na získání předních českých herců, lokace a 

zkoušení s herci před kamerou.  

Žadatel záměrně cílí především na domácí trh, a tomu odpovídá i marketingová strategie, která je dobře 

promyšlená a při realizaci snímku v zamýšlené kvalitě může dobře fungovat.  Zahraniční ambice má 

snímek omezené pouze na festivaly a to ještě spíše nahodile, což je možná  škoda.  

 Žadatel plánuje projekt ukončit v listopadu 2022, časový harmonogram je zvládnutelný. Projekt má vysoký 

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

 

 Žadatelem je společnost Background Films (Kl. Žaloudková, Mikuláš Novotný), která vznikla v r. 2011. 

Realizovala jak hrané filmy, tak dokumenty, které byly uvedeny na světových (cesta do Říma, r. T. 

Mielnik) i domácích festivalech (zákon Helena, Slepý Gulliver). Nejnověji je v kinech poslední snímek 

karla Vachka Komunismus a sít´. 

Tvůrčí tým spolupracuje dlouhodobě, pro realizaci předkládaného projektu má žadatel dobré předpoklady, 

zaměření projektu odpovídá dosavadnímu lineupu společnosti..  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vánoční film 

Evidenční číslo projektu 3388/2019 

Název žadatele Background Films  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Civilní drama několika postav se téměř celé odehrává během Štědrého večera v rodinném 
domě, kde se sejdou reprezentanti několika generací. Hlava rodiny, padesátník Mirek se 
potýká s problémy ve firmě, kterou hodlá převzít jeho agilní bratr. Postupně se vyjevují i jeho 
napjaté vztahy s manželkou Ivanou. Mladší syn, šestnáctiletý Michal řeší svou nejasnou 
sexuální orientaci. Starší syn, osmadvacetiletý Matouš přivede na rodinnou sešlost svou 
extravagantní přítelkyni Patricii. Nejstarší generaci zosobňuje Mirkova matka Milada, která je 
na štědrovečerní oslavu dočasně přetransportována z LDN. 
 
Oslavu, během níž mezi aktéry doutnají různorodá napětí a konflikty, naruší dva vpády 
zvenčí. Prvním nevítaným hostem je toulavý bezdomovec, kterého však rodina nepustí 
dovnitř. Druhým „vetřelcem“ je Mirkova mladičká milenka Barča, o jejíž existenci jeho 
manželka dobře ví. S příchodem této naivní dívky se latentní kontroverze stupňují a zauzlují. 
 
Projekt Vánoční film podle vyjádření producenta Mikuláše Novotného usiluje o „pravdivé 
svědectví o stavu většinové společnosti střední třídy a postavení matky / manželky v něm“.  
„Kolektivní portrét“ vychází z osvědčené premisy jednoty místa a času, předloha filmu se však 
snaží tematizovat až příliš mnoho problémů najednou. Scenárista Tomáš Janáček to navíc 
vesměs dělá příliš polopaticky a místy až křiklavě neautenticky. Přesto je mi Janáčkova látka 
sympatičtější, než pseudosurrealistický projekt Tomasze Mielnika ze stejné produkční dílny. 
Doporučuji podporu s výhradou nezbytných korekcí předloženého scénáře.      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Civilní drama se odvíjí během rodinné sešlosti, tedy na základě standardního modelu, 
úspěšně rozehraného v řadě našich i cizích filmů – například v klíčové scéně Hřebejkovy 
mozaiky Horem pádem, či ve Vinterbergově sondě Rodinná oslava. Základní zvrat souvisí 
s existencí otcovy milenky Barči, jež do oslavy vpadne jako katalyzátor doutnajících rozepří. 
Její postavu a pozadí její nevítané návštěvy je ale zapotřebí věrohodně zdůvodnit, jinak 
vznikne podezření ze scenáristické libovůle. Nabízí se totiž zásadní otázka, proč relativně 
zkušený muž udržuje milostný poměr s touto infantilní chudinkou.   
 

Dalším realizačním úskalím je Michalova iracionální vize (možná způsobená narkotiky), 
která má ozvláštnit realistický běh vyprávění. Také s tímto motivem je zapotřebí nakládat 
opatrně, aby tato snová „mezihra“ nevyzněla jen jako nechtěně komický nonsens. Nebylo by 
šťastnější, kdyby ji autor z předlohy rovnou vynechal?  
 
Jako scenáristický naschvál působí i figura bezdomovce, jenž během Štědrého večera (!) 
obchází dějiště vyprávění a jehož smrt dokládá sobectví aktérů. Příliš didakticky (a tudíž 
nepřirozeně) vyznívají i některé dialogy, v nichž se demonstruje skrytá xenofobie a další 
zkostnatělé předsudky, především u přepracovaného otce.  
 
Relativně originálně naopak působí metafora mimoběžných nebeských těles, jež zazní 
v jednom ze zásadních rozhovorů. Explikace dramaturgyně Lucie Bokšteflové svědčí o 
tom, že si naznačená úskalí scénáře uvědomuje. Jde o to, aby je autoři maximálně utlumili a 
slibné látce tak dodali větší přirozenost a hlubší tajemství.   
 
 
   

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

Produkční společnost Background Films – založená v roce 2011 Mikulášem Novotným a 
Klárou Žaloudkovou – se orientuje na projekty s nekomerčním obsahem a koprodukčním 
potenciálem. V její produkci vznikl pozoruhodný celovečerní debut Cesta do Říma (2015) 
v režii Tomasze Mielnika a dokumentární prvotina Zákon Helena (2016) režisérky Petry 
Nesvačilové. Společnost Background Films se podílela rovněž na dokumentu Slepý Gulliver 
(2016) v režii Martina Ryšavého a na nejnovějším opusu Karla Vachka s názvem 
Komunismus a síť aneb konec zastupitelské demokracie (2019).  

 
Tomáš Janáček (nar. 1989) studoval na pražské FFUK a na Fakultě sociálních věd UK. V 
roce 2019 dokončil magisterský program katedry režie na pražské FAMU. Věnuje se psaní 
scénářů, výuce filmové režie, příležitostně publikuje články o filmu. Jeho studentské snímky 
byly prezentovány na několika mezinárodních festivalech. Jeho absolventský film Noc s 
agamou získal na studentské přehlídce FAMUFEST cenu za nejlepší hranou režii.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Konverzačky ze současnosti mají v české kinematografii bohatou tradici – viz české filmy 
Miloše Formana, nebo snímky Jana Hřebejka (kromě Horem pádem například Pupendo). 
Scenárista obou zmíněných filmů Petr Jarchovský dokáže několikaminutové statické scény 
slovních kontroverzí prodchnout vtipem i jiskřivým smyslem.  
 
Podaří-li se Tomáši Janáčkovi zmíněnou tradici duchaplně rozvinout, mohl by Vánoční příběh 
znamenat užitečné obohacení naší současné filmové tvorby. V případě zdařilého castingu a 
kvalitní realizace by film mohl navázat na kritické obrazy české mentality, které nedávno 
přinesla například Havelkova sarkastická alegorie Vlastníci. Vánoční příběh by – vzhledem 
k univerzálnosti jeho témat – mohl vyvolat komerční úspěch u tuzemského publika i 
potřebnou rezonanci v zahraničí. 
  

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

znaků) 

Žádost je standardně zpracovaná, poskytuje zřetelnou představu o obsahu filmu. Tvůrčí 
zázemí je seriózní, ve scénáři Tomáše Janáčka je ale nutné odstranit začátečnické lapsy, 
spočívající hlavně v přemíře kritických motivů a v nevěrohodných zvratech. (Nejsem si jist, 
zda autenticitě příběhu neubližuje i fakt, že Matouš a Patricie v něm opakovaně šňupou fety.) 
Souhlasím s představou autora o snímání ruční kamerou, jež by dokumentární ráz vyprávění 
výrazně posílilo.   
 
Posoudit výslednou podobu této ambiciózní látky je – bez informací o castingu a 
kameramanovi – krajně obtížné. Osobně bych volil formu co nejcivilnějšího 
„dokudramatu“, v němž se rozporuplné vztahy, ničivé stereotypy i nebezpečné předsudky 
obnažují decentně a nenápadně. „Zcela klíčová pro mě je práce s herci a nalezení správného 
tónu. Ačkoliv je jednání postav v několika momentech hyperbolizované, herectví by mělo být 
živé, autentické, upřímné. Chceme se vyhnout pitvořivé komediální zkratce a hurónskému 
burácení,“ tvrdí autor ve své explikaci. S jeho povšechnou charakteristikou lze souhlasit, 
záleží však na tom, zda a jak se ji podaří uskutečnit.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vánoční film - vývoj 

Evidenční číslo projektu 3388/2019 

Název žadatele Background Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 12.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět předloženého projektu „Vánoční film“ vychází z nejlepších tradic „bouračů tradic“. 
Rodina, ve které nikdo není „normální“ (i když někteří z nich nesou znaky současné konzumní 
společnosti), tráví společně svátky vánoční. V průběhu večera se odehraje hodně podivností, 
z nichž nejzávažnější je příchod nejdříve milenky otce rodiny a později přeludu „Ježíše Krista“ 
v převleku za bezdomovce. Podivná noc končí sice rozdáváním dárků, ale také zjištěním, že 
bezdomovec, kterého sice obdarovali, ale nepozvali ke stolu, v noci zmrzl.  
Je jasné, že tento příběh, nahlížen prizmatem konzumního diváka, se bude zdát jako natolik 
fantasmagorický, že může zasáhnout i sféru v kůře mozkové, která vyvolává zvědavost. 
Tento aspekt je velice důležitý pro pochopení celého díla.  
Silnou stránkou je zdánlivá „bláznivost“ celého projektu. Zdánlivá říkám úmyslně, protože 
teprve při pečlivém pročtení všech podkladů je jasné, k jakému cíli tvůrci míří. Je to ono 
znechucení současné mladé generace konzumním životem, ze kterého ale velmi obtížně 
sami hledají cestu, najdou-li ji vůbec. Pokus o sebevraždu jednoho z protagonistů, je ukázkou 
toho, jak se v rámci životních peripetií lidé nedokážou vyrovnat sami se sebou. I když o tom 
tvůrci nemluví v žádném svém komentáři k projektu, v onom „nahodile“ vybraném souboru 
charakterových znaků (levičáctví, práskačství, nevěra, chamtivost, necitelnost k druhým 
lidem, absence empatie apod.) je obsažena podstata konzumní společnosti. Sám závěr, kdy 
se všichni dívají z okna na mrtvého bezdomovce, kterému neposkytli ani v ten podle konzumu 
největší svátek křesťanství, tedy o Vánocích (největším svátkem křesťanů jsou Velikonoce), 
je jasnou obžalobou toho, co se stalo s lidmi. Nebo je to skutečná tvář člověka? 
Projekt těmito prvky nastoluje otázky, kterými bychom se měli zabývat.   
Slabší stránkou projektu je fakt, že se tvůrci spoléhají na to, že lidé běžně dokážou rozeznat 
klišé svých životů a svou neschopnost žít plnohodnotný život. Tvůrci příliš spoléhají na to, že 
lidé vědí, jak by se měli chovat ke svým bližním a když se tak nechovají, vědí, že to není 
správně. Posílení tohoto aspektu zatím v projektu chybí. Příliš se spoléhají na to čisté 
v každém člověku. Bohužel člověk je takový, že když se mu tyto věci názorně neukážou, 
nebývá schopen je sám v sobě vyhledat. Doba příliš často působí na lidi pomocí názorných 
návodů, aby si „mozek odpočinul“, takže mozek a city odpočívají. 
 
 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka projektu není zcela původní, ale její zpracování nese znaky 
moderního (mladého) přístupu. Řešení mezilidských vztahů nejen v rodině, ale také 
za dveřmi bytu, bývá zkušebním kamenem každého tvůrce. Hledání toho, co se 
nazývá klišé každodenního života, nebo také neschopnost člověka vymanit se 
z kleští všednodennosti, se stalo základem už nejednoho nejen filmového díla, ale 
celých filmařských škol nebo tendencí. Zvláště v 50. a 60. letech minulého století se 
v tomto oboru hodně experimentovalo.  
Snaha současných mladých tvůrců najít v této oblasti zatím nevyslovené myšlenky, 
je chvályhodná. Když se někdo pustí do takto složité stavby příběhu, do složitého 
přediva vztahů a nevztahů, když hledá uprostřed marasmu světlo, je nabíledni, že 
sám dobře ví, kde to světlo je. Neměl by se nechat vláčet příběhem, který si 
vyfabuloval, neměl by být jen pouhým pozorovatelem příběhu, který sám vytvořil.  
Z tohoto pohledu jsou děj i dramatická stavba srozumitelné. Občas sice (jak správně 
podotkl producent ve své explikaci) by bylo dobré opakující se prvky krátit, ale to je 
daň vývoje. Nikdy tvůrce neví jak jeho dílo vypadá, dokud není zcela hotovo. 
V rámci toho, že děj je sám o sobě veden spíše prizmatem absurdna, jsou postavy 
adekvátní. Zapadají do kontextu a vytvářejí onu přesnou kulisu myšlence, o kterou 
tvůrcům jde.  
Nakolik se projevuje autorský přístup k látce, nedokážu přesně posoudit, ale 
předpokládám, že tvůrci, kteří se do takového projektu (který nebude mít lehkou 
cestu k realizaci) pustí, musí být základním posláním projektu natolik osobně 
zasaženi, že by nebylo dobré pochybovat o tom, že každý do své práce vloží 
maximum svých znalostí a tvůrčích myšlenek. 
Bude-li dodržen trend kinematografie (hledání nových forem vykreslením palčivých 
témat současnosti) a dokážou-li tvůrci posílit svou výpověď o prvek kontrastu (nechat 
onen prvek jenom na vnitřním světě diváka není dobré řešení), pak se lze nadíti, že 
se budoucí zamýšlený film stane nositelem dobré umělecké kvality. 

 

Projekt splňuje všechna kritéria, která jsou obsažena ve výzvě.     
 
 

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

Autor scénáře a režisér Tomáš Janáček je začínající autor. Z dob studií má několik ocenění 
za své práce. Producent Mikuláš Novotný se také teprve rozjíždí ve své kariéře producenta. 
Ovšem jeho poznámky k projektu, které jsou obsaženy v explikaci jasně ukazují, že se snaží 
i v roli producenta přistupovat k dílu tvůrčím způsobem. 

Svým způsobem „mozkem projektu“, bych jmenoval  dramaturgyni Lucii Bokšteflovou, jejíž 
jasná představa toho, jak projekt propracovat a posílit (skutečně posílit a nejen formálně 
ohlásit “posílení“) je pro budoucnost toho projektu podle mne zcela klíčová a rozhodující. 
O to víc mne překvapuje (a jsem bohužel svědkem jakéhosi podivného trendu), že 
v rozpočtu producent nemá nikde uvedeno finanční ohodnocení dramaturgyně. Kde jinde 
má být dramaturg/yně financován/a, než v době, kdy je na projektu nejvíce práce na 
scénáři?! Je-li její honorář skryt pod něčím jiným, bylo by dobré to nějak prezentovat.  

 
Spolupracovníci tak, jak jsou uvedeni v explikacích a podkladech k projektu jsou schopni 
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projekt dotáhnout do zdárného konce. 
 

 
 

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

Při hledání identity každého jedince a jeho vykořenění z tradičního chápání lidstva 
jako takového, zásluhou konzumního způsobu života a myšlení, je vždycky 
záslužné a bude to věčným tématem, které je potřeba neustále trpělivě předkládat.  

Látka je tak, jak je předložena, evropsky pochopitelná, i když některé prvky jsou 
lokální. Dá se předpokládat, že křesťansky založená Evropa se potýká zásluhou 
tlaku komerce s podobnými příběhy. A to i v případě, že Vánoce slaví v každé zemi 
jinak – podstata zůstává stejná.  

 
 

 
 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a úplné. Neobsahují ani rozpory ani 
protichůdné informace. V rámci rozpočtu je projekt realizovatelný. Výhradu k tomu, 
že není v rozpočtu honorář dramaturgie, znovu připomínám.  
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