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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Gentle Jacob 

Evidenční číslo projektu 3433/2019 

Název žadatele Bohemian Multimedia, spol. s r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 5.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Předložená kompletní (byť na mnoha místech nedbale sepsaná) žádost se týká podpory fáze 
vývoje celovečerního (90 min.) animovaného debutu režiséra Davida Touška pod názvem 
Gentle Jacob. 
 
Film má být vyroben technologii 3D animace s aproximativním rozpočtem 135 000 000 Kč.  
Žadatel explikuje tento odhad – kdy ještě neexistuje ani první verze scénáře – světovými 
cenami celovečerních animovaných filmů pohybujících se v řádu 5 000 000 € až 7 000 000 €.  
Z jeho pohledu tudíž bude Gentle Jacob spíše nízkorozpočtový film, „u kterého je však riziko 
vynaložené investice relativně nízké“ (podrobněji viz níže). 
 
Rozpočet vývoje činí závratných 9 969 000 Kč a žádaná podpora Fondu 3 000 000 Kč (zde je 
třeba připomenout alokovaný objem podpory v rámci této výzvy ve výši 6 000 000 Kč). 
Navíc diverzifikace zdrojů pro fázi vývoje předložená žadatelem je minimální resp. 
nedokumentovaná (podrobněji taktéž viz níže).  
 
Ve vysokém a neúsporném rozpočtu na fázi vývoje dominují náklady spojené s výrobou 
ukázky, avšak bez jakéhokoli rozpisu, specifikace či doplňujících vysvětlení i těch nejvyšších 
položek.  
 
Vzhledem k uvedeným – a níže detailněji komentovaným – důvodům nelze podporu 
doporučit, v žádném případě v požadovaném extrémním objemu. 
 

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. 
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Hodnocená kritéria  

 

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

 
Zahájení práce na vývoji projektu má být 1.4.2020, vývoj by měl proběhnout v intervalu  
červen 2020 až červen 2022 (dle Harmonogramu, v Žádosti je překlep), dokončení vývoje  
pak 30.6.2022 (dle Harmonogramu i Žádosti). 
 
Autorská smlouva je za žadatele podepsána jednatelem společnosti Bohemian Multimedia, 
spol. s r.o. ing. Markem Touškem s autorem, jimž je druhý jednatel téže společnosti David 
Toušek. 
 
V dramaturgické explikaci hvězdný scénárista a dramaturg (neboli též Head of Story,  
Storyboard Artist, Visual Development Artist, and Story Consultant) Robert Lence uvádí, že  
vývoj podléhá aktualizacím a po zajištění financování projektu bude nutné vyhodnotit  
„nejlepší možné pojetí filmu, začít třeba znovu od nuly, pokud si to úspěch příběhu vyžádá“.  
 
Tento rozumný pohled poněkud relativizuje rozhodnutí žadatele/producenta vyrobit na  
počátku fáze vývoje upoutávku (jinde v předložených materiálech „ukázku“) filmu, poté  
druhou verzi literárního scénáře, aby bylo možné brzy získat „zahraničního sales agenta“.  
Předčasná výroba upoutávky (v délce 60 až 90 sekund) a extrémní náklady na její výrobu –  
navíc v době příliš mnoha nejasností o charakteru a stavbě filmu (a dokonce i scénáře) – se  
jeví jako zcela nehospodárný plán. Žadatel její (předčasnou) existenci zdůvodňuje lepší  
orientací případných koproducentů, neboť „enormně zefektivňuje diskusi nejen  
s potenciálními partnery filmu v samotném zárodku“. To je možné v komerčním prostředí  
neomezených zdrojů, ale v počátcích projektu velmi nevýhodné, nehospodárné a málo  
odpovědné vzhledem k majoritnímu financování vývoje z veřejných zdrojů.   
 
Jak již výš naznačeno, předložené materiály obsahují hodně překlepů a zbytečných 
nepřesností. 
 

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

 
Nehospodárnost rozpočtu je v hrubých rysech nastíněna již výše, rozhodně se nejedná o  
žadatelem deklarovanou „maximální míru efektivity“. Právě zmíněná předčasná výroba  
„upoutávky“ zatěžuje řadu rozpočtových položek. K nim je nutno přičíst tvorbu storyboardu a  
– mimo rozpočet a tabulky v Popisu projektu takřka nezmíněného – animatiku. Položky 02- 
05 až 02-17 tak dohromady tvoří více než 6 500 000 Kč! 
 
Žadatel výjimečnou výši nákladů vysvětluje i výsledkem konzultací v zahraničí, z nichž  
vyplynula aktuální vysoká poptávka po celovečerních animovaných filmech a ujištění, že  
„investované prostředky soukromých investorů mají vysokou šanci na návratnost“. 
 
Tomu však vůbec nenasvědčuje reálný stav Finančního plánu. Pol. 3.1 sice činí 5 696 000  
Kč, avšak je spíše fiktivní, neboť nijak nedoložená (a nepodpořená žádným komentářem  
žadatele), ač znamená celých 59,88 % podílu plnění při fázi vývoje projektu.  
 
Vlastní zdroje (pol 7.2 Finančního plánu) žadatele znamenají 1 000 000 Kč deklarovaných 
jako zajištěný zdroj (jde o věcné plnění). 
 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Žadatel zvolil strategii založenou na věhlasném mezinárodně složeném týmu (např. již  
zmíněný Robert Lence či scénárista Phil Parker aj.) spojenou s vlastní účastí na některých  
specializovaných zahraničních workshopech. 
 
Žadatel píše i o komerční strategii projektu postavené na upřednostnění výběru sales-agentů  
před hledáním koproducentů („sales agent je přizván k tomu, aby do projektu vnášel i své  
poznatky z trhu a pomohl tak projektu dále se profilovat“ či „sales agent má lepší přehled o  
trendech a charakterech trhů na globální úrovni než koproducent. Do projektu sales agent  
přináší potenciálně hodnotnější vhled s možným dopadem na úpravu projektu, ideálně  
k lepšímu“), čímž však ještě více zamlžuje pozadí výše zmíněné položky Finančního plánu a  
naopak prozrazuje čistě obchodní zaměření projektu. Na hledání koproducentů je dle  
žadatele „čas do ukončení vývoje“.    
 
Žadatel zmiňuje i tři – nepříliš do důsledku zřetelně popsané – varianty výroby:  
-koprodukce dvou až tří partnerů;   
-in-house produkce v zahraničním studiu, se kterým spolupracuje menší domácí tým na  
   předvýrobní etapě a následně na postprodukci (tedy výroba v zakázce v zahraničí?); 
-in-house produkce v ČR (zakázka v nějakém českém studiu?).  
  
Co se týče cílové skupiny, žadatel film Gentle Jacob řadí mezi rodinné filmy.  
  
Jako nejúčinnější marketing žadatel považuje účast na mezinárodních trzích, čtyři uvádí  
konkrétně (a ne úplně přesně). 
 

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

 
Společnost Bohemian Multimedia, spol. s r.o. vznikla v roce 2003 přejmenováním firmy 
PRAGOIN, spol. s r.o. Jednateli, jak již výše zmíněno, jsou Marek Toušek a David Toušek. 
V současnosti má v  Bohemian Multimedia, spol. s r.o. podíl i společnost DANTO, a.s., která 
je taktéž rodinnou firmou (v představenstvu je mj. jak David Toušek tak Marek Toušek). Obě 
firmy mají široké předměty podnikání. 
 
Bohemian Multimedia, spol. s r.o. poskytuje zejména služby v oblasti počítačové animace 
pro výrobce různých audiovizuálních děl, obzvlášť však reklam, video her a komerčních 
videí. 
 
Dosavadní producentské portfolio žadatele vykazuje čtyři (krátké až velmi krátké) animované 
filmy, vesměs režírované zahraničními profesionály. Jeden z nich, krátký animovaný film 
Pozor, zvěř! (6 min., 2014) byl dle žadatele podpořen Fondem. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Gentle Jaco 

Evidenční číslo projektu 3433/2019 

Název žadatele Bohemian Multimedia 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 24. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt s podrobně naplánovanou fází vývoje tvůrčího i producentského propracovává křehký příběh o 

rodinných vztazích, blízkosti a ztrátě v prostředí dystopické budoucnosti vybudované se silnými dojmy 

realističnosti. Ve vyprávění fungují některé důmyslně rozvinuté prvky, jakým je i nadreálná postava Jaca. 

Příběh se však drží především psychologické roviny soustavy vztahů a vnitřního vývoje charakterů. Prozatím 

není zcela koncepčně rozvinutá environmentální rovina tématu a podoby fikčního světa. Dramaturgických 

slabých míst si je vědom i žadatel a na projektu spolupracují renomovaní zahraniční dramaturg a konzultanti. 

Většina tvůrčího týmu se skládá ze zahraničních zkušených profesionálů; pro režiséra jde o celovečerní 

debut. Producent zatím celovečerní film nevyvíjel, ale spolupráce se zkušenými profesionály umožnila 

v žádosti ukázat, že fáze vývoje je funkčně připravená jak ve vztahu k partnerům, financování a přípravě 

výroby, tak po tvůrčí stránce. V oblasti financování pro mě jako otázka vyvstala strategie jednání s investory. 

Rozpočet je nastavený jako hodně vysoký, v mnoha položkách je přiměřený, dále uvádím, v kterých jeho 

částech chybí podrobnější upřesnění. Harmonogram i plán realizace a aktuální podoba treatmentu a 

přemýšlení o předlohách, příběhu, postavách i poetice ukazují na úspěšnou realizaci projektu s potenciálem 

oslovit mezinárodní publikum. Projekt tedy k podpoře doporučuji. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Vývoj příběhu umístěného do budoucnosti ovlivněné environmentálními hrozbami rozvíjí psychologické 

drama o vyrovnávání se se ztrátou, podobách blízkosti a souladech s jinakostí. Metoda vytvoření postav 

inspirací reálnými osobami, ale se zdůrazněním určitých vlastností, je zde velmi účelná a umožnila 

výraznou poetiku postav – především muže z písku. Opora v reálných charakterech s jasným profilem, 

vlastnostmi i predispozicemi (chlapec s downovým syndromem) pevnost postavy ukotvuje, a zaměření na 

určité aspekty povahy a projevů, promítnuté do poetického ztvárnění (křehkost, tvarovatelnost, jemnost) jim 

dává poutavý fantazijní rozměr. Některé části příběhu jsou dramaticky rozporuplné anebo méně 

srozumitelné, například: postava strýce není od začátku vyprofilovaná tak, aby bylo pochopitelné jeho 

jednoznačně negativní konání v druhé části příběhu. Konflikt mezi otcem a strýcem a mezi Sárou a otcem a 

Sárou a strýcem nejsou stupňovány natolik, aby fungovalo závěrečné smíření jako vůbec možné, logické a 

zároveň očisťující – což pak oslabuje jedno ze základních obsahových poslání filmu. Některá pravidla 

fungování fantazijního světa či spíše (podmínek) existence nadreálných postav mi nebyla jasná – třeba proč 

po vysušení Jaca nestačí, aby mu byla voda dodatečně do těla dodána a on tedy mohl dál žít? Celkově je 

ale postava Jaca promyšlená i z hlediska emocionálních reakcí a v treatmentu je dobře postupně 

představovaná. 

Za důležité považuji environmentální téma, resp. tuto obsahovou linku, která má vliv na postavy a zároveň 

určuje některá pravidla vymýšleného fikčního světa. Zvlášť když se jedná o představitelnou budoucnost, je 

zohlednění environmentálních posunů, a především ve vztahu k přírodním zdrojům, velmi důležité i pro 

pochopitelnost a relevantnost tohoto světa, který je jinak stavěný na základě referencí k reálně fungujícímu 

námi aktuálně žitému světu. Tato rovina však není důsledně zpřítomňovaná v celém vyprávění a jeví se mi, 

že specifika dystopického fikčního světa v některých částech příběhu mizí. 

Oceňuji podobu výtvarné studie, která ukazuje a vysvětluje i reálné reference míst, objektů či postav, 

ukazuje úvahy nad podobou postav i atmosféry. Účelnost vytvoření traileru, kterou žadatel popisuje 

v popisu projektu, je samozřejmě pro prezentaci projektu a hledání partnerů bezesporná. 

 

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

 

Tvůrčí tým je mezinárodní, což pokládám za v podstatě přirozené, když se vyvíjí projekt s univerzálním 

tématem a distribučními ambicemi. Pro českého režiséra, který studoval v USA a Dánsku, se, zdá se, bude 

jednat o celovečerní debut; dosud má zkušenosti s krátkometrážní a zakázkovou tvorbou. V projektu jsou 

však zkušení scénárista (i když více zkušeností má jako konzultant a scénář celovečerního filmu, zdá se, 

zatím pouze jeden), renomovaný dramaturg spolupracující s velkými studii, výtvarníci. Také na dalších 

tvůrčích složkách spolupracují zkušení profesionálové ve svých oborech. Producent nemá zkušenost 

s produkcí celovečerního filmu. V tomto smyslu je projekt ambiciózního mezinárodního filmu 

připravovaného v několika zemích trochu riskem, a například úvaha uvedená v popisu projektu na s. 9 

vymezující se vůči koprodukcím je myslím trochu zavádějící – popsaná příkoří potenciálně plynoucí 

z koprodukcí se dít nemusí a koprodukce mohou být významné pro projekt nejen finančně, ale i po tvůrčí, 

organizační a distribuční stránce. Avšak podrobný popis plánu fáze vývoje a opora ve zkušených 

profesionálech v týmu ukazuje na zodpovědnou a pečlivou přípravu a jeví se mi tedy, že právě sestavení 
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týmu, resp. zajištění jednotlivých spolupracovníků z různých zemí dává předpoklad úspěšné realizace 

vývoje. 

 

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

 
Vzhledem k fikčnímu světu, který je spoluurčován i environmentálními faktory, jež tvoří i dramatickou 
motivickou linku, a vzhledem k psychologicko-dramatickým zvratům ve vztazích, které jsou hlavní hnací silou 
příběhu, se projekt jeví jako hodnotově progresivní a vyprávěním srozumitelný i pro mezinárodní publikum. 
Orientaci na mezinárodní uvedení a publikum podporuje i vývoj (a následná výroba) filmu v multinárodnostním 
tvůrčím týmu. Vizualita, poetika a úvahy nad vizualitou jsou rovněž naznačeny (domnívám se, že pro tuto fázi 
zahajování vývoje dostatečně) a ukazují na možné originální prvky (především postava Jaca a jeho proměny a 
interakce s prostředím) ve způsobu ztvárnění. V projektu proto vidím potenciál obohacení nejen domácí, ale i 
evropské kinematografie.  
 

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

znaků) 

 

Žádost je kompletní a informace v ní konzistentní. Harmonogram počítající 2 roky na kompletní vývoj je 

zcela adekvátní rozsahu a charakteru projektu.  

Investice do vývoje je méně obvyklá praxe (než vstup koproducenta anebo předprodej (části) práv). 

Vzhledem k tomu, že producent hledá intestora(y) a nezaměřuje se na koproducenty, tato producentská 

úvaha ve mně vzbuzuje obavu, jestli nebude projekt ve fázi vývoje (anebo pak i výroby) tlačený do 

tvůrčích rozhodnutí, které budou ve prospěch komerčního potenciálu filmu (a tedy návratnosti investice), 

bez dostatečného ohledu na umělecké kvality. 

Finanční plán tedy počítá s vkladem investora, vkladem producenta a žádaná částka tvoří 30 % rozpočtu. 

Rozpočet je na první pohled hodně vysoký. S ohledem na záměr realizace významné části prací na 

vývoji a vytváření ukázky v zemích, kde jsou pravděpodobně ceny infrastruktury a techniky dražší, je 

většina položek do jisté míry odůvodnitelná, avšak opravdu vysoce působí částka za storyboard (když 

navíc storyboardisté jsou započítání i ve vysoké položce 2-10). Vzhledem k tomu, že jednotlivé profese 

jsou uvedeny s honoráři v příslušných položkách, jeví se položky 2-10, 2-13 a 2-16 jako příliš vysoké, 

resp. je nemůžu zodpovědně posoudit, protože by bylo potřeba, aby byly podrobněji rozepsané (není 

zjevné, kolik stojí kteří lidé, kolik jsou náklady na techniku či jaké jsou další náklady ukryté v těchto 

vyšších položkách). 

Vzhledem k profesionální přípravě projektu, jeho partnerů a potenciálních koproducentů, a důslednému 

plánu vývoje, které vyvažují relativní nezkušenost producenta, se domnívám, že projekt by mohl být 

úspěšně realizován. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Gentle Jaco 

Evidenční číslo projektu 3433/2019 

Název žadatele Bohemian Multimedia 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu  
 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 
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Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní animovaný dobrodružný film Gentle Jaco, jehož autorem námětu a 

režisérem je David Toušek. 

 

Devítileté Sáře v roce 2060 zemře matka. Dívčinu introvertnímu otci Davidovi se navzdory jeho snaze dcera 

odcizuje. Jednoho dne impulzivní Sára narazí v ateliéru na Jaca, hravého umělého člověka z písku, jehož 

vymodelovala ještě před svou smrtí její matka. Po konfliktu s otcem oba utečou z jesenického pohraničí do 

hypermoderní Prahy. Sára se totiž chce setkat se svým strýcem, který vyvíjí prototyp empatického robota… 

 

Scifisticky laděný rodinný příběh, dotýkající environmentálních témat i otázek jinakosti, má být vytvořen 3D 

animací. Nejsilnější stránkou projektu se zdá být účast renomovaných zahraničních filmových tvůrců: mimo 

jiné v pozicích scenáristy (Phil Parker) a dramaturga (Robert Lence, který pracoval ve studiích Walt Disney, 

Pixar a Dreamworks).  

 

Naopak hlavními slabinami projektu je jeho finanční zajištění a „přepálený“ rozpočet – a to nejen v této fázi 

vývoje, ale i s výhledem na předpokládanou výrobu – Gentle Jaco by se s ohledem na očekávané náklady 

stal pátým nejdražším českým filmem v historii. Podpora ze SFK by měla v této fázi vývoje pokrýt cca 30 % 

nákladů, vlastní zdroje žadatele činí pouze 10 %. Zbytek je ve stadiu „probíhajícího jednání“ s tuzemským 

soukromým investorem. 

 

S ohledem na tuto skutečnost, a navíc i vzhledem k tomu, že žadatel nemá na teritoriu celovečerního filmu 

dosud žádné zkušenosti, se nezdá, že by tak vysoce ambiciózní projekt byl v tuto chvíli z hlediska finančního 

zajištění dostatečně připraven k vývoji. 

 

Udělení podpory zatím nedoporučuji. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Scenárista Phil Parker ve svém kratičkém slovu v souvislosti s projektem Gentle Jako odkazuje na klasické 

filmy typu Frankensteina a King Konga, a zároveň upozorňuje, že se zamýšlí rovněž nad tématem jinakosti 

lidí s různými hendikepy. V treatmentu se obojí však zatím objevuje spíše jen v tušených náznacích.  

 

Ústřední motivy neúplné rodiny či umělé bytosti, která pociťuje emoce, nejsou v rámci sci-fi nic nového. Děj 

působí vcelku srozumitelně, charaktery postav do celkového pojetí filmu zapadají, byť je diskutabilní příliš 

nízký věk hlavní hrdinky vzhledem k vývoji, jímž má v příběhu projít. Nikde také není vysvětleno, proč rodiče 

před dívkou tajili existenci jejího strýce. Ani jeho charakterová proměna v závěru nepůsobí příliš věrohodně. 

 

Celý příběh pracuje s kontrasty, nejenom s těmi, které jsou zmíněny v autorské explikaci. Klíčovou lokalitou 

ve sci-fi příběhu, vykreslujícím technologicky změněný svět, je podle vyjádření autora „jesenická chaloupka 

pod jasanem“, k níž má velmi osobní vztah. V příběhu vystupují umělé bytosti a roboti, a v protikladu s nimi 

je otec hlavní hrdinky „milovník historie a retro hraček bez digitálního ovládání“, atd., atd. 

 

Žádost obsahuje výtvarné studie a fotografie klíčových lokací, jež však zatím spíše jen naznačují rámcovou 

autorskou představu o vizuálním pojetí filmu. Také výtvarná stránka by měla pracovat s kontrastem. Mezi 

výtvarnými návrhy ale zcela chybí vize Prahy z roku 2060, která je v příběhu klíčová a je podrobně popsána 

v úvodu treatmentu. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Režisér a producent David Toušek absolvoval v zahraničí různé školy a animační kurzy, v roce 2014 založil 

mezinárodní vzdělávací centrum moderní animace Anomalia. Produkoval několik krátkých nekomerčních 

filmů a vytvořil animaci pro reklamní kampaně. Projekt Gentle Jaco by byl jeho celovečerním režijním 

debutem. Z jeho autorské explikace je patrné, že na projektu důsledně pracoval několik let a že jde o dosti 

osobní příběh (režisér prožil několik úmrtí ve své rodině, postava Jaca odkazuje na jeho bratrance, který se 

narodil s Downovým syndromem). 

 

Scenárista Phil Parker se v různých pozicích podílel na řadě filmů, jako spoluscenárista například na 

animovaném dobrodružném filmu V oblacích. Dramaturgem filmu má být Robert Lence, člen americké Unie 

scenáristů, který pracoval ve studiích Walt Disney, Pixar a Dreamworks. Jako scenárista je podepsán pod 

animovanými filmy Kráska a zvíře anebo pod oběma filmy o Sněhové královně. Na druhém z nich se 

spolupodílel i jako režisér.  

 

Výtvarník Mark Oftedal pracoval – mimo jiné – jako animátor na prvních dvou filmech ze série Toy Story či 

na snímku Život brouka. Profesionalita zmíněných zahraničních filmových tvůrců je nezpochybnitelná a pro 

samotný projekt zcela zásadní. 

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

Ctižádostivý scifistický projekt, realizovaný 3D animací, by se v případě, že by byl realizován v zamýšlené 
podobě, mohl v kontextu české kinematografie stát svým způsobem ojedinělým dílem. Sama látka je svým 
tématem spíše lokální, byť jistě může být srozumitelná i v zahraničí (a to nejen kvůli svým environmentálním 
podtextům). 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou poměrně obsáhlé a zároveň srozumitelné, takže ji umožňují správně 
posoudit. S ohledem na avizovanou účast řady zahraničních tvůrců (viz bod č. 2) není k žádosti přiložena 
žádná předběžná smlouva, která by jejich účast na projektu v této fázi vývoje stvrzovala (nepočítáme-li 
dramaturgovu explikaci a scenáristovo slovo).  
 

Žadatelem je společnost Bohemian Multimedia, která od roku 2006 poskytuje produkční služby v oblasti 

designu a animace 3D postav. Doposud produkovala reklamy, videohry a čtyři krátkometrážní animované 

filmy. Projekt, který je předmětem této žádosti, by byl jejím celovečerním debutem.  

 

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba ukázky (v rozsahu šedesát až devadesát vteřin) a 

vznik několika verzí literárního scénáře (vzhledem ke spolupráci se zahraničními tvůrci tvoří jejich honoráře 

velmi vysoké položky rozpočtu). 

 

Finanční zajištění projektu k datu podání žádosti je jen cca 10 % (1 000 000 Kč). Výše požadované podpory 

je třikrát větší (3 000 000 Kč). Právě vysoká podpora od SFK by měla podle představ žadatele iniciovat 

finanční vstup tuzemského soukromého investora. Ten by měl pokrýt zbylých 60 % rozpočtu, který v této 

fázi vývoje činí téměř 10 000 000. Taková strategie se ale zdá pochybná, neexistuje sebemenší záruka, že 

by podpora od SFK vstup investora skutečně nastartovala. Projekt navíc ani nenaplňuje kritéria pro získání 

podpory z programu Kreativní Evropa – MEDIA. 

 

Předpokládané celkové náklady na výrobu filmu jsou 135 000 000 Kč. To by z něj v případě realizace činilo 

pátý nejdražší český film a druhý nejdražší český animovaný film (po snímku Hurvínek a kouzelné muzeum, 

který při nákladech 167 000 000 Kč skončil ve ztrátě 144 053 089 Kč). 

 

S ohledem na dosavadní činnost Bohemian Multimedia, rozpočet projektu, předloženou strategii i na to, že 

– jak sám žadatel přiznává – není „na globálním trhu etablovanou produkční společností“ se zatím nezdá, 

že by takto ambiciózně koncipovaný projekt byl z finančního hlediska schopen zrealizovat. 
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staPraha 11. 2. 2020 

 

Věc: reakce na expertní posudek projektu evidenční č. 3433/2019 

 
 
Vážená Rado, 

využíváme možnosti reagovat na dva expertní obsahové posudky, které se týkají podané 

žádosti na vývoj celovečerního filmu "Gentle Jaco".  

 

Předně chceme vyjádřit, že hodnocení pana Tomáše Seidla a Andreji Slovákové nám 

dodaly zpětnou vazbu s dobrou dramaturgickou hodnotou.  Mnohé z jejich postřehů 

sdílíme a některé názory lze v rámci vývoje projektu rozhodně vzít v potaz. V případě, že 

se projekt posune do etapy plnohodnotného profesionálního vývoje, budeme s těmito 

dramaturgickými postřehy dále pracovat. 

 

Oba experti hodnotící obsahovou část žádosti se shodli na tom, že pokud se film vyrobí, 

může se jednat "o zajímavý přínos české i evropské kinematografii". To sděluje i Tomáš 

Siedl, který však nakonec film nedoporučuje k podpoře kvůli " extrémnímu " rozpočtu. 

Nicméně veskrze pozitivní hodnocení obsahu filmu je pro nás nesmírně důležitým 

signálem a potvrzením, že projekt je na správné cestě jak obsahově, tak sestavením 

tvůrčího týmu. Dodává nám to další impuls a odhodlání pokračovat v započatém úsilí. 

 

Oproti tomu se většinou negativní argumenty týkají rozpočtu. K již výše zmíněné kritice 

Tomáše Seidla se připojil i ekonomický expert Mathé.  Vnímáme jako důležité se proto 

detailněji vyjádřit především k hodnocení ekonomické stránky projektu.  

 

Souhlasíme s tím, že rozpočet vývoje celovečerního filmu "Gentle Jaco" není 

v současných tuzemských podmínkách nízký. Odmítáme však tvrzení, že vývoj 

celovečerního filmu s předpokládaným výrobním rozpočtem 5–7 mil. EUR je "extrémně 

drahý ". Netvrdíme ani to, že je vývoj v takovém rozpočtu levný. Je nutné si uvědomit, 

že právě v této fázi vzniká veškerý fundament a budoucí výrobní hodnota filmu za méně 

jak 10% prostředků celkového výrobního rozpočtu. Vše, co bude potřebovat výroba 

filmu, se teprve definuje a stanoví ve vývoji (včetně odhadu výrobní ceny). Jsme 
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přesvědčeni, že v případě, kdy projekt bude zafinancován a půjde do výroby, bude 

částka 10 mil. Kč (přibližně 6% z celkového rozpočtu) považována za přiměřenou. 

 

Lze usuzovat, že hodnotitel ekonomiky projektu implicitně srovnává náklady na vývoj 

s českým hraným filmem a nepříliš se orientuje v současných světových trendech 

animovaných filmů, které mají za cíl vzniknout v mezinárodní spolupráce a pro globálního 

diváka. Je nutné v této souvislosti podotknout, že jakékoliv srovnání animovaného 

celovečerního filmu s tuzemským hraným filmem, ale také animovaným filmem pro 

lokální distribuci, je naprosto zavádějící. Animace je nesporně a mnohonásobně dražší 

než hraná tvorba. Jde o axiom. A film Gentle Jaco si klade za cíl vstoupit do mezinárodní 

distribuce.  

 

Každý film a jeho strategie je unikátní a přímo úměrná možnostem a způsobům 

realizace, který si stanovuje sám producent dle uvážení. Tvrdit, že se jedná o extrémně 

předražený film, je velmi relativní a subjektivní tvrzení, které se nezakládá na znalosti 

animačního průmyslu.  

 

K filmovému projektu přistupujeme s maximální pokorou a rozvahou. I z toho důvodu jej 

plánujeme vytvořit ve spolupráci s tvůrci, kteří mají praktickou zkušenost s tvorbou 

nejen jednoho, nebo dvou, ale řádově desítek celovečerních filmů. Kromě zmíněných 

hlavních tvůrců na pozicích scénáristy, dramaturga a výtvarníka počítáme s dalšími 

kolegy, kteří se budou podílet na výrobě upoutávky či multiplikaci výtvarného obsahu. I 

samotný vývoj je svým způsobem malou tovární výrobou s nemalým týmem. Nejedná se 

o seberealizaci jednotlivce. Úplný výčet tvůrců je uveden v příloze žádosti. Jistě, 

angažmá řady z nich není levnou záležitostí. Náklady na přizvané tvůrce je také nutné 

vnímat v konkurenci ostatních projektů, na kterých mají možnost pracovat (náklady 

příležitosti).  

 

Upoutávka je předražená, přesto dominuje vývoji 

 

Ivo Mathé se podivuje se nad tím, že náklady na upoutávku tvoří "více než 6,5 mil. Kč", 

což je více než polovina rozpočtu na vývoj.   

Výroba upoutávky představuje samostatný vývoj -  v tom smyslu, že v rámci upoutávky 

vznikají veškeré potřebné stavební kameny pro výrobu filmu.  V upoutávce se setkávají 

všechny procesy vývoje a výroby. Proto vnímáme upoutávku jako kompletní vývoj. 
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Nikoliv izolovanou činnost od "ostatního" vývoje. Vnímat upoutávku jen a pouze jako 

vizuální nástroj pro marketing filmu dokládá skutečnost, že nelze plně uplatňovat 

hodnocení animovaného filmu optikou zkušeností z hrané dramatické či dokumentární 

tvorby, která pracuje s již reálně existujícími rekvizitami, lokacemi a živými herci. Tedy 

taková produkce nemusí mnohé vyvíjet, protože dané předměty a živí herci již existují a 

režisér si je může doslova vybrat z katalogu.  

 

Výroba upoutávky pak zahrnuje vznik těchto výstupů: 

• Digitální loutky 4 hlavních postav 

• Výroba 2 - 4 lokací 

• Animační testy  

• Testy svícení a postprodukce 

• Samotná výroba záběrů a animace 

• Produkce hlavního hudebního motivu 

• Hlasy herců 

 

Detailní rozpis výstupů celého projektu v části vývoje je součástí podané žádosti v části 

5. Další neuvedené skutečnosti. Poznámka experta, že chybí vysvětlení rozpočtu, proto 

ne zcela odpovídá obsahu vlastní žádosti. 

 

Storyboard je extrémně drahý 

 

Přiznáváme, že této položce chyběla detailní kalkulace. Na storyboardu nebude pracovat 

méně jak pět lidí po dobu minimálně jednoho roku. Storbyboard vznikne, obdobně jako 

scénář, ve více verzích. S velkou pravděpodobností bude nutné znovu zaangažovat i 

tvůrce (nejenom) ze zahraničí. Také se jedná o načasovaný storyboard, prakticky 

animatik, což se výrazným způsobem promítá do nákladů. Pro srovnání, celkové 

plánované náklady na tvorbu literárního scénáře jsou 670 tis. Kč, storyboard 1 490 tis. 

Kč. Z našeho pohledu není reálné, aby vizuální forma scénáře (storyboard) byla stejně 

drahá či snad levnější než literární předloha projektu.  
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Sales agent = nepřípustná komerce 

Naprosto nepochopitelné zůstává stanovisko pana Mathého, že upřednostněním sales 

agenta oproti koproducentovi zamlžujeme "čistě obchodní zaměření projektu". Doufáme, 

že se s expertem shodneme na tom, že je zcela legitimním producentským záměrem, 

aby film shlédlo co největší množství diváků po celém světě a zároveň si z filmu odnesli 

jednak skutečný a obohacující kinematografický zážitek, a to nejlépe se získaným 

vědomím, že se jedná o originální český animovaný film. Toť naše přání, ke kterému 

směřujeme svým veškerým úsilím. Opravdu nerozumíme  naznačenému předpokladu, že 

komerční úspěch je roven nízké umělecké kvalitě, resp. že producentovi může jít na 

jednom projektu pouze o jedno či druhé, nikoliv obojí? Komerční úspěch nemusí 

dosáhnout ani takový film, na kterém si producent stanoví cíl komerčně uspět. Jen proto, 

že se o to snaží, neznamená, že komerčně uspěje. A naopak. Umělecký film také nemusí 

nutně zůstat bez komerčního úspěchu, i když o něj producent a priori nestojí. 

Každopádně animovaný film je sám o sobě vždy uměleckou tvorbou a vždy nákladným 

dobrodružstvím. Snaha uspět by tak měla být vlastní každému producentovi jako 

závazek.   

 

Koproducent jako takový je v podstatě "jen" dalším producentem, který pomáhá film 

vyrobit. Není tedy v roli, ve které prodává film na zahraničních trzích. Bez sales agenta 

nelze snadno a úspěšně dostat film do distribuce.  

 

Výroba upoutávky je předčasná 

Ekonomický expert zpochybňuje, proč by měla být upoutávka vytvořena ještě dřív než 

scénář filmu. Námi sdělené důvody v žádosti jsou tyto: 

 

x V silně konkurenčním prostředí animace funguje trh na první dojem. Je nutné 

nejprve zaujmout vizuálně. Nikdo nečte na první dobrou 80 stran textu, když neví, 

jakou má atmosféru, styl, emoční a umělecký dojem. Uznávaná scénáristka Linda 

J. Cowgill ve své knize Writting Shott Films: Structure and Content for 

Screenwriters hned na první straně začíná větou, že je v dnešní době mnohem 

snadnější získat partnery ke shlédnutí krátkého filmu (v našem případě 

upoutávky), než přesvědčit je, aby si nejprve přečetli scénář celovečerního filmu.  

 

Samozřejmě, že příběh je nejdůležitější a zcela nepokrytě mu věnujeme velkou 



 

Bohemian Multimedia spol. s r.o. ~ Budějovická 73, 140 00 Praha 4 ~ IČ: 25685724 
www.3bohemians.eu ~  info@3bohemians.eu  ~ 724 091 762 

pozornost. Ale řada zahraničních profesionálů potvrzuje strategii jít na trh nejprve 

s vizuální upoutávkou. 

x Děj upoutávky nemusí na 100% vycházet ze scénáře k samotnému celovečernímu 

filmu. Příběhový prvek upoutávky vychází z příběhové linky filmu, ale nabízí 

vlastně jeho odlesk. To samo o sobě je dostačující. I proto, že má vzbudit touhu 

dozvědět se o filmu víc. Prakticky lze říci, že funkční upoutávka je samostatný 

projekt, takže když se scénář příběhu dál rozvíjí, upoutávka samotná neztrácí 

svou hodnotu jak pro vyjednávání s obchodními partnery, tak pro následnou 

výrobu. Vždyť se jedná o 90sec. z 90min. stopáže filmu. 

 

I proto vývoj upoutávky a scénáře mohou probíhat paralelně.  

Je vhodné v této souvislosti podotknout, že jsme v lednu tohoto roku již zahájili práce na 

přípravě prvních dvou verzí scénáře ve spolupráci s Philem Parkerem. Obavy 

ekonomického experta tak nejspíš nedojdou svému naplnění.  

 

Soukromé investice do animovaného filmu? 

Do jisté míry je zpochybňován vstup soukromého investora s tím, že do žádosti nebylo 

dodáno dostatečné množství informací a podkladů. V prostředí, kdy není zcela běžné 

investovat do celovečerního filmu (o to více animovaného),  se nelze divit opatrnému 

přístupu privátních investorů. Není nic, co bychom v žádosti jakkoliv skrývali nebo nebyli 

záměrně transparentní. Zájem investora o film je skutečný, nepokrytě i díky silnému 

obsazení tvůrčího týmu zahraničními tvůrci. Role Fondu je však klíčová pro budoucí 

jednání. Nepovažujeme na tom s ohledem na běžnou praxi nic zvláštního. Platí to také o 

možnosti koprodukovat se zahraničními producenty. Řečeno jinými slovy, nikdo s námi 

nejedná o dalších krocích, jistotách a garancích dříve, než získáme hodnocení a 

případnou podporu ze strany Fondu. Jde o standardní situaci.  

 

Problém žádosti – předražený rozpočet?  

Rozpočet je hodnotou kombinace tvůrčího potenciálu (angažmá zahraničních tvůrců na 

pozici supervizorů doplněné o tuzemské talenty) v daném čase. Podařilo se nám pro 

projekt získat špičkovou kvalitu zkušených tvůrců, jejichž cena je standardní pro 

zahraniční produkce a zároveň nadstandardní pro tuzemské prostředí. Do projektu 

nejdou primárně pro peníze, ale kvůli projektu samotnému a z osobních důvodů.   
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Pokud experti podtrhují důležitost zahraničních tvůrců s ohledem na ambice filmu, je 

trochu s podivem, že jim v tomto směru přijde rozpočet "extrémní". Na jednu stranu se 

vyjadřují, že účast zahraničních profesionálů je pro úspěch projektu zcela zásadní, dále 

však uvádí, že rozpočet projektu je vysoký. Jak je možné, že je expertem oceňována 

hodnota vyjádřena účastí tvůrců, zároveň tu samou hodnotu vyjádřenou v penězích 

považuje za nepřiměřenou?  

 

V případě, že nakonec jako producenti budeme disponovat zlomkem rozpočtu, logicky 

budeme muset projekt celý přenastavit. To ve svém důsledku bude znamenat jediné; 

půjde o jiný projekt. Lze pak předpokládat, že z důvodu úsporného režimu, a tedy 

postavení vývoje filmu převážně na lokálních tvůrcích, potenciální hodnota filmu 

z pohledu zahraničního potenciálu klesne. A tedy i to, co experti uznali na projektu za 

hodnotné, již nebude součástí projektu. Domníváme se, že by to byla škoda. Naší snahou 

je proto uspět s variantou nastaveného rozpočtu v předložené žádosti.    

 

S pozdravem 

 

 

Marek Toušek 

producent 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Čemodan 

Evidenční číslo projektu 3473/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Žofia Bosáková 

Datum vyhotovení 22.1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Z kompletných predložených materiálov sa dá usúdiť kvalitne pripravený projekt , ktorý má zrozumiteľne a 
vecne určené ideové a realizačné východiská, na ktorých zamýšľa autorský tím pracovať. 

Doporučujem podporiť v plnej výške. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
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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) 

Žiadosť je zostavená prehľadne, explikácie obsahovej ako aj ekonomicko-realizačnej časti sú vyjadrené 
podrobne. S autorom je podpísaná adekvátna opčná zmluva na literárne a výtvarné podklady v čase 
trvania vývoja. Drobná výhrada smeruje k predloženému treatmentu, ktorý je skôr kultivovanou ideovou 
explikáciou než rozpracovaním synopsy s naznačením dramatických motívov. Vklad partnera Bystrouška 
je doložený vo forme LOI bez vyčísleného vstupu, pričom vo finančnom pláne je nakalkulovaná suma. 
Rovnako chýba potvrdenie o vlastnom vklade žiadateľa, ktorý je deklarovaný tamtiež. 
 
 
     

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

Rozpočet je nakalkulovaný triezvo vzhľadom na zamýšľané esteticko-technologické riešenie a dobu trvania 
vývoja. Producentská explikácia obsahuje podrobné zdôvodnenie jednotlivých položiek. Náklady ako celok 
zodpovedajú charakteru projektu.  
Finančný plán je štandardne zostavený vzhľadom na možnosti vývoja v českých podmienkach, 85%tvorí 
požadovaná dotácia z Fondu, zvyšok vlastný vklad (vecný i finančný) 11% a vecný vklad od Bystroušky – 
4%. LOI od litovskej spoločnosti je pozitívny impulz pre koprodukčný potenciál diela vo fáze produkcie a 
nadviazanie na predchádzajúcu spoluprácu.  

 

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

Film má silný potenciál realizácie a fázu vývoja má nastavenú skutočne „hľadačsky“ - na tvorivé 
preskúmanie výtvarných i rozprávačských možností, ktorý námet zrkadlenia veľkej a malej histórie s 
obrazotvornými vizuálnymi motívmi ponúkajú. Zamýšľaná účasť na CEE Animation Forum a Baltic Pitching 
Forum pomôžu rozšíriť povedomie o projekte medzi festivalových predstaviteľov i sales agentov, čo je pre 
medzinárodnú distribúciu nevyhnutnosťou. 
Cieľová skupina je zadefinovaná adekvátne rovnako ako predpokladaná festivalová prezentácia. Zostáva 
skonkretizovať možnosti domácej distribúcie, keďže historický potenciál projektu sa prelína s cieľmi 
edukatívnych inštitúcií a iniciatív a vice versa by dokázali napomôcť exploatácii zmysluplnej snímky pre 
širšie publikum. 
 

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

Portfólio žiadateľa ako aj úspešné profesionálne skúsenosti a výsledky autora napĺňajú všetky predpoklady 
na úspešnú realizáciu plánovaného diela podľa tu predstavených východísk. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Čemodan 

Evidenční číslo projektu 3437/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 13.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Krátkometrážní animovaný dokumentární film Čemodan vychází z objevu kufru – „prostoru vzpomínek“, 

artefaktu z minulosti, který však při bližším zkoumání může leccos nejen odkrýt z doby zalehlé prachem, ale 

také se vztáhnout k dnešku, být vlastně až překvapivě současný.  

Marek Náprstek takovou cestu do let dávno minulých hodlá podniknout. A to nejen aby pochopil trochu více 

svého rodinného předka, ale také svým způsobem odstranil „učebnicovou“ pokrývku z historických událostí, 

kterým mnohdy ubližuje nejen ideologizace té které doby, ale i jakási aura mýtů.  

Čemodan může – dle předloženého úmyslu – být citlivě uchopeným vhledem do osobní historie jednotlivce, 

skrze nějž budeme moci nahlédnout lépe/jinak na historii i naší země.  

 

 

 

 

 

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) 

Zcela pochopitelně je nyní ještě těžké predikovat, jak dobře se autorovi podaří vybalancovat jeho úmysl 

propojit osobní příběh (svůj vztah k rodinné historii) s komentářem k uzpůsobování/zkreslování historie 

jako takové. Teze o zjednodušování nebo ideologizaci minulosti mají svá opodstatnění, perspektiva čistě 

skrze jeden konkrétní individuální příběh – bez nánosu patosu a řádek z učebnic – může v mnohém 

pozměnit nahlížení i nás ostatních, a to nejen na etapu československých legií.  

Stávající podoba látky má ještě řadu otazníků a obestírá ji tajemství (co vlastně všechno kufr – a tedy ona 

výprava za poznáním svého předka – nabídne?), na stranu druhou právě i tento aspekt mne vede 

k optimismu a podpoře projektu. Čemodan už nyní má dostatečně zajímavou/nosnou koncepci, 

konstrukt, na kterém lze pak vystavět film, jenž bude nejen divácky atraktivní, ale i společensky užitečný. 

Bohužel zatím nelze moc vidět pod ruky autorovi, alespoň co se týče technického zpracování, výtvarného 

řešení, toto vše se teprve stane předmětem vývoje. Myslím, že už jen vzhledem k nápadu a vizi stojí za 

to v této fázi projekt podpořit, vdechnout mu příležitost se posunout skrze preprodukci – a následně se 

poté bavit, jak onen nápad našel konkrétních obrysů a adekvátního řemeslného řešení.  

 

 

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

Autor, vzhledem ke své tvůrčí minulosti, si zaslouží důvěru ve spojitosti nejen s podporou jako takovou, ale i 

s ohledem na zvolený námět a žánr filmu. 

 

 

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

Čemodan má potenciál oslovit nejen český trh, ale i ten evropský – nabízí byť notně osobní, tak de facto 

právě proto dostatečně přenositelný pohled na minulost a na čtení této minulosti. 
 

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

znaků) 

Žádost by mohla být o něco pečlivěji připravena, resp. zasloužila by si už nyní přeci jen více vhledu do 

úvah, jak film jako takový zrealizovat, jak bude vypadat. Z hlediska finančního plánu, z velké části se 

opírá o dotaci ze strany SFK, přičemž položky v rozpočtu jsou sice adekvátní, na stranu druhou by se 

dalo uvažovat, zda – i s ohledem na vysokou požadovanou částku po SFK – neušetřit na honoráři pro 

producenta. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Čemodan 

Evidenční číslo projektu 3437/2019 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Kompletní vývoj animovaného filmu  
 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 13. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je krátkometrážní animovaný film Čemodan, jehož scenáristou, režisérem i autorem 

výtvarné stránky má být absolvent FAMU Marek Náprstek. 

 

Film má zpracovat životní osudy autorova praděda, který v první světové válce bojoval na východní frontě, 

kde byl zajat a posléze rekrutován do československých legií. Poté putoval napříč Ruskem do Vladivostoku, 

odkud se složitou cestou vrátil domů na palubě japonské obchodní lodi. 

 

Ke kladným stránkám projektu patří autorova představa podívat se atypickým pohledem na československé 

legie. Autor se hodlá zamýšlet nad povahou českého vlastenectví, za nímž však vidí především dramatický 

osud jednotlivce, jenž chce ve válečné vřavě hlavně přežít a vrátit se zpátky domů. Příběh by měl být navíc 

zpracován nevšední kombinací několika animačních technik (3D animace, pískové animace a stop motion). 

 

Za hlavní slabinu projektu v této fázi vývoje považuji skutečnost, že autor zamýšlí rekonstruovat cestu svého 
praděda především na základě obsahu jeho starodávného uzamčeného lodního kufru, aniž by jeho skutečný 
obsah k datu, kdy byla žádost podána, znal. Dokládá to i citát z treatmentu: „Každopádně ať už bude v kufru 
cokoliv, stane se to základem filmu.“ 

 

Z hlediska tvůrčího je to nepochybně vzrušující výzva, nicméně v případě projektu, jehož náklady mají být 
v této fázi vývoje pokryty z veřejných zdrojů téměř z 85 %, nepovažuji tento koncept za vhodný. Celý projekt 
působí, že zatím zůstává spíše jenom na úrovni námětu (k žádosti přiložený treatment je vlastně autorskou 
explikací). Z těchto důvodů potenciálně bezesporu originální projekt v této chvíli k podpoře doporučit zatím 
spíše nemohu. 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Patnáctiminutový animovaný film Čemodan (v žádosti je jeho název psán azbukou чемодан) se zaměřuje 
na historické téma spojené s jednotkami zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků během první 
světové války. Projekt je inspirovaný životem režisérova pradědečka, jenž za první světové války působil v 
československých legiích v Rusku. 

 

Ústřední myšlenka námětu působí originálně a zdá se, že by mohl být i zpracován osobitým způsobem – 
režisér plánuje na základě nalezeného obsahu v kufru „rekonstruovat pradědovu odyseu skrze úryvky z 
jeho pamětí a drobné příběhy z pobytu v legiích a plavby zpět“.  
 
Problém je v tom, že onen kufr je zamčený, takže tvůrce zatím netuší, co přesně se v něm skrývá – a tudíž i 
jeho představa o celkové podobě projektu je zatím spíše trochu mlhavá. Jako by neměl ujasněno, zda chce 
natáčet film téměř dokumentárního rázu, nebo snímek, který má skutečný životní příběh symbolicky přiblížit 
prostřednictvím – zatím neznámých – předmětů, a zároveň ho obohatit o obecnější přesahy (viz bod č. 3). 
 
Výchozím bodem filmu má být právě „otevření kufru“, v němž by měly údajně být také paměti, které autorův 
praděd sepsal po návratů domů. Nejde však o původní kufr, se kterým se legionář v roce 1921 vrátil, ale o 
zavazadlo ze šedesátých let, do něhož po jeho smrti jeho pozůstalost uložil příbuzný. A tudíž v něm nemusí 
být – s ohledem na dané téma filmu – nic významného. 
 
Jelikož žádost neobsahuje standardně vytvořený treatment (viz bod č. 4), nelze objektivně posuzovat, zda 
děj zamýšleného filmu je srozumitelný a soudržný, či zda do celkového pojetí zapadají charaktery postav 
(objevuje se v něm jen jeden konkrétní dějový motiv malého asijského chlapce, kterého legionáři při cestě 
zpátky objeví ukrytého v podpalubí lodi). 
  

Výtvarný koncept se zdá být – z hlediska technického – ujasněný (jde o kombinací 3D animace, jež využívá 

fotogrammetrických skenů, stop motion animace, animace písku i malby na sklo). Samotné výtvarné návrhy 

v této žádosti se však zatím zdají být poněkud kusé. 

 
V tuto chvíli proto nelze objektivně posuzovat, zda žadatel bude projekt schopen dopracovat do zamýšlené 
podoby, jelikož tu bude přesněji definovat až onen dosud nepoznaný obsah zmíněného lodního kufru. 
 

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

Autor námětu, režisér a animátor Marek Náprstek vystudoval bakalářský obor angličtina a francouzština na 
PedF UK a magisterský obor animovaná tvorba na FAMU, kde v roce 2019 absolvoval filmem Ant Hill. Jeho 
bakalářský film Čím víc vím z roku 2015 byl uveden na cca tří desítkách mezinárodních festivalech, získal i 
několik ocenění. 
 
Režisér má k danému projektu mimořádně blízký vztah, jelikož v něm zamýšlí zpracovat životní osudy 
svého vlastního pradědečka, československého legionáře. O osobním vkladu tvůrce do projektu nelze 
pochybovat. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Snímek o příslušníkovi československých legií, který působil během první světové války v Rusku, je látka 

svým tématem lokální, zároveň ale má i výrazný zahraniční přesah – minimálně v rámci evropských států, 

které se Velké války zúčastnily.  

 

Autor chce na zmíněné téma nahlížet i v kontextu zvednuté vlny domácího nacionalismu, jímž se v dnešní 

společnosti zaklíná mnoho občanů jak v souvislosti s loňským stým výročím založení republiky, tak hlavně 

s ohledem na migrační krizi v Evropě (přestože se tuzemska nikterak nedotkla). S ohledem na to má film 

ambice zamýšlet se nad otázkou, co vůbec v současnosti v západní společnosti znamená národní identita. 

Po současnou tuzemskou i evropskou kinematografii jde tedy o téma významné. 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace, a lze tedy 

žádost správně posoudit. Treatment má podobu spíše jen rozšířené autorské explikace, namísto toho, aby 

obsahoval nástin děje rozčleněného na jednotlivé obrazy či scény (což je důsledek, že klíčový „dějotvorný“ 

prvek – obsah lodního kufru – je zatím velkou neznámou, viz bod č. 1). 

 

Žadatelem je produkční společnost Frame Films, v níž působí producentky Jitka Kotrlová, Zuzana Kučerová 
a Hana Blaha Šilarová. Společnost dosud produkovala tři celovečerní dokumenty a celovečerní hraný film 
Sněží! (2019). Frame Films zaštítil také krátký animovaný film Ant Hill, který režíroval Marek Náprstek. Profil 
společnosti i její možnosti zvolenému cíli v zásadě odpovídají. 

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 15 %. Vlastní zdroje žadatele tvoří 11 %, cca 4 
% tvoří koprodukční vklad společnosti Bystrouška (k žádosti je přiloženo její LOI). Zbytek je předmětem této 
žádosti (více než 1 000 000 Kč). V rámci vývoje je naplánována výroba pilotu a ukázky, více než polovinu 
jeho rozpočtu pokrývají honoráře pro režiséra, hlavního animátora, čtyři pomocné animátory a producenta 
(celkem 600 000 Kč). Vzniknout má také storyboard a animatik, s nímž se žadatel plánuje přihlásit na CEE 
Animation Workshop. 
 
Ve fázi výroby má do projektu vstoupit litevská společnost Meno Avilys (příloha obsahuje její LOI), žadatel 
plánuje oslovit rovněž Českou televizi. 

 

 



VYJÁDŘENÍ K EXPERTNÍM ANALÝZÁM 
PROJEKT: ČEMODAN 
 
 
Název dotačního okruhu: Vývoj českého kinematografického díla 
 
Název výzvy: Kompletní vývoj animovaného filmu 
 
Číslo výzvy: 2020-1-3-7 
 
Evidenční číslo projektu: 3437/2019 
 
V Praze dne 10. 2. 2020 
 
 
 
Vážení členové a členky Rady Státního fondu kinematografie, 
 
dovoluji si vyjádřit se k expertním analýzám k projektu Čemodan, které jsem obdržela 6. 
února 2020. Autory expertních analýz byli Tomáš Seidl, Žofia Bosáková a Lukáš Gregor. Dva 
experti projekt doporučují podpořit a jeden expert nedoporučuje. 
Tomáš Seidl i Žofia Bosáková hodnotí žádost jako jasnou, srozumitelnou, podrobnou, 
neobsahující rozpory. Pan Gregor oceňuje, že film „má potenciál oslovit nejen český trh, ale i 
ten evropský – nabízí byť notně osobní, tak de facto právě proto dostatečně přenositelný 
pohled na minulost a na čtení této minulosti.“  Zároveň si také všímá, že „Čemodan už nyní 
má dostatečně zajímavou/nosnou koncepci, konstrukt, na kterém lze pak vystavět film, jenž 
bude nejen divácky atraktivní, ale i společensky užitečný.“   
 
Výtky pana Seidla, který film nedoporučuje podpořit, směřují především k formě treatmentu a 
faktu, že autor nezná obsah kufru. Tato výtka pana Seidla je pochopitelná a zcela na místě. 
Dlouho jsme se zabývali otázkou, zda-li kufr neotevřít již při přípravě námětu a získat tak 
lepší přehled o materiálu, který máme k dispozici. Nicméně samotný moment otevření kufru 
nám nakonec přišel natolik klíčový, že jsme se rozhodli ho začlenit až do vlastní struktury 
filmu. Otevření mnoho let zamčeného kufru je symbolickým aktem značícím počátek cesty 
do minulosti, překvapení spojené s neznalostí jeho obsahu pak důležitým inspiračním 
momentem. 
 
Zároveň je na místě podotknout, že co přesně kufr obsahuje není pro vznik filmu klíčové. 
Příběh legií je zmapovaný v mnoha dostupných zdrojích, memoáry mohou zastoupit 
vzpomínky žijících příbuzných legionáře Josefa Kubánka. Nevyhnutelná neúplnost takto 
rekonstruovaného příběhu není na závadu, spíše naopak, protože má vypovídající hodnotu k 
tématu vztahu osobní a kolektivní paměti, kterým se film také zabývá. 
 
Film nemá být doslovnou ilustrací memoárů, osoba Josefa Kubánka a jeho příběh 
představuje pouze myšlenkový rámec, ze kterého budeme pří vývoji díla vycházet. 
Považuji ponechání obsahu zavazadla v tajnosti na autorském rozhodnutí, které zatím Marka 
nelimituje „jen“ na přemýšlení nad předměty. Moment otevření poslouží jako jakýsi milník, 
který se s velkou pravděpodobností objeví ve filmu. Chceme zachytit autentické reakce a s 
tímto pak dále pracovat.  Pan Gregor oceňuje toto tajemství a dodává, že: „Stávající podoba 
látky má ještě řadu otazníků a obestírá ji tajemství (co vlastně všechno kufr – a tedy ona 
výprava za poznáním svého předka – nabídne?), na stranu druhou právě i tento aspekt mne 
vede k optimismu a podpoře projektu.“ 
 



Drobná výtka pana Gregora směřuje k výši požadované podpory od Fondu, na druhé straně 
paní Bosáková hodnotí finanční plán jako standardně sestavený s ohledem na vývoj 
animovaného filmu v českých podmínkách. 
Věřím, že jsem odpověděla na výtky, které v analýzách zazněly. 
 
S pozdravem, 
Zuzana Kučerová 
Frame Films s.r.o. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Dozvonil zvonec  

Evidenční číslo projektu 3441/2019  

Název žadatele Helium Film     

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy   Žofia Bosáková       

Datum vyhotovení   15.1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Dozvonil zvonec je originálne cross-žánrové dielo, ktoré zábavnou formou reflektuje archetypálne 

rozprávkové postavy a ich univerzum. Od vzniku je vyvíjané v prostredí medzinárodných konzultantov a 

sales agentov, čo by mu mohlo uľahčiť vstup do širšieho festivalového prostredia, ak sa popasuje s 

výzvami, ktoré takéto realizačné nastavenie prináša. Otázkou zostáva určenie cieľového publika, ktoré sa 

momentálne javí vágne, a z neho plynúcich tvorivých volieb. 

 

Žiadosť odporúčam podporiť v čiastočnej výške.                                                                                

 

 

 

 

                                                                

                                                                                                          

                                                                                                    

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Formálna stránka žiadosti je zrozumiteľná, takmer úplná (dotazy uvádzam v príslušných sekciách) a 
umožnuje vytvoriť si predstavu o cieľoch vo fáze kompletného vývoja. Obsahuje adekvátne opčné zmluvy s 
dvojicou autoriek na scenár diela, podrobné výtvarné návrhy, referencie, životopisy hlavných členov štábu 
a dramaturgickú koncepciu. Súhlasne so žiadateľom považujem projekt za kultúrne náročné 
kinematografické dielo z hľadiska jeho metráže a použitej stop-motion technológie. 

 

 

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

Rozpočet ako celok je prehľadný a obsahuje primerané subpoložky vzhľadom k fáze kompletného vývoja. 
Z hľadiska jeho racionalizácie sú rezervy v sumách výkonných funkcií (producent, vedúci vývoja, asistent 
produkcie). Nadštandardne vysoké cestovné náklady na workshop APALAB sú odôvodniteľné v prípade, 
že workshop bude prínosný pre formovanie diela (nie je uvedené v čom konkrétne) na rozdiel od 
skúseného profesionála R. Lencea, s ktorým autorky projekt konzultovali a rátajú s nim aj v ďalšej fáze. 
 
Finančný plán sa dominantne opiera o podporu z Fondu, čo je v rámci európskej krátkometrážnej 
animovanej tvorby obvyklá norma. Finančný plán ráta hlavne so zdrojmi SFK, vlastnými zdrojmi (odložené 
honoráre producenta, vklad režisérok a production fee, zázemie produkčnej spoločnosti) – tento vklad je 
potrebné vyjadriť cez potvrdenie alebo podobný dokument. Zahraničné zdroje tvorí garancia od 
etablovaného distribútora MIYU (LOI) a slovenskej spoločnosti so skúsenosťami animovanej tvorby 
Superfilm – vo finančnom pláne sa uvádza vklad 60 000 CZK, no v LOI od producenta nie je vstup 
vyčíslený. 

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

Z hľadiska realizačnej stratégie považujem za najakútnejšie stanoviť adekvátne cieľové publikum, v 
žiadosti uvedené 10 – 30 ročné, je príliš vágne a heterogénne z hľadiska distribučnej stratégie i 
dramaturgickej koncepcie a jej finalizácií. Dolná hranica je nízka vzhľadom k referenciám, s ktorými 
mockument pracuje, tie cielia na staršie publikum, ktoré podrobnejšie (roz)pozná rozprávkové archetypy. 
Generácia 10-ročných detí vyrastala intenzívnejšie na amerických štúdiových rodinných filmov a lepšie 
rozoznáva popkultúrne odkazy než tradičnejšie diegetické formy. 

                                                                                                                                                        
Časový harmonogram považujem za tesný, ale zvládnuteľný.  

 
      
 

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

Mladý tím s pestrými profesionálnymi skúsenosťami z animovanej sféry produkcie a distribúcie dokáže 
rozšíriť žánrové spektrum českej krátkometrážnej tvorby a vytvoriť preň dostačujúce zázemie. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dozvonil zvonec 

Evidenční číslo projektu 3441/2019 

Název žadatele Helium Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 25. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žánrově originální a formálními postupy invenční projekt je obsahově spíše ve fáze úvodního nápadu, který 

je nosný a má potenciál pro rozvinutí humorného až ironického a chytře kritického krátkého filmu 

dekonstruujícího ikonické postavy českých pohádek. Tvůrčí vývoj je v obecném popisu kroků naplánovaný 

podrobně, producentský vývoj opomíjí některé otázky přípravy na výrobu (financování). Tvůrčí i 

producentský tým je složený především se začínajících tvůrců, avšak spolupracuje také se seniorním 

dramaturgem a střihačkou. I když je výchozí nápad nosný a technika i forma jsou již promyšlené, nejasnost 

tématu a nekonzistence motivů a narativních prvků v prozatímním námětu ukazuje, že projekt není ještě 

připraven na fázi kompletního vývoje a psaní scénáře, proto jej v této podobě k podpoře nedoporučuji. 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Záměr filmu připravovaného jako komedie a zároveň mockument (či humorný mockument) vytváří 

progresivní žánrový hybrid. Originální nápad dekonstrukce ikonických pohádkových postav je nosný 

vzhledem k dramatickým, kritickým i poetickým možnostem, které otevírá. Avšak zatím se mi jeví, že je 

projekt právě jen ve fázi úvodního nápadu. Nemá konzistentní rovinu kritiky či ironizace mytologie, kterou 

tyto postavy nesou, v zatím popsaném chování postav jsou i banální situace, i nelogičnosti, i chytré 

humorné či ironizující situace. Nedaří se mi najít žádné základní nosné téma, spíš jen rozbíhavé motivy či 

dílčí narativní nápady (lapení štábu vodníkem z filmu udělá časosběr – což je produktivní příběhový 

nápad). Nedaří se mi identifikovat, jaký vztah k postavám tvůrkyně mají a jak je vlastně profilují – fungují 

tedy postavy v současné společnosti? (Čert používá Instagram a seznamky, ale nenaučil se modernější 

češtinu. Bludička sleduje proměny ideálu fyzické krásy, ale jiné proměny neregistruje nebo ji 

nezajímají…) Hranice a přesné podoby nadreálných schopností postav nejsou celkem zjevné, resp. 

nejsou používány konzistentně – až při čertově nové partnerce se ukáže, že se mohl zhmotnit při 

vyvolávání ďábla (mohlo se mu to stát i předtím? Proč se neseznamoval tak?). U některých postav se 

odkazuje na jejich starší umělecké reprezentace (čert) (tento postup i motivickou rovinu pokládám za 

vynikající, jelikož umožňuje vytvořit účelnou referenci pro kritické rozprostření současné podoby postav, 

které jsou zatížené obrovskými narativními i mytologickými kontexty či stereotypy), u jiných ne. Za 

klíčovou slabou stránku projektu však pokládám nejasnost základního tématu a perspektivy vůči 

mytologiím, jimiž jsou tyto ikonické pohádkové postavy zatížené. 

Dramaturg také poukazuje na absenci jasného tématu a slovo sdělení sice píše s verzálkou na začátku, ale 

také naznačuje jeho prozatímní nejasnost. Oceňuji invenční uvažování nad míšením žánrů a 

parodováním jejich konvencí – z hlediska tvůrčí metody je projekt promyšlený a také originální; chybí 

však jasné obsahové ukotvení. Kritické vztažení se ke společenským tématům anebo demytizace 

pohádkových bytostí jejich aktualizací a kontextualizací do současné společnosti jsou zde zatím pouze 

naznačeny, a není ani jasné, jestli hlavní sdělení filmu má vyplývat z takovýchto či úplně jiných 

perspektiv. 

 

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

 

Absolventky oboru animace na UTB ve Zlíně mají zkušenost s krátkometrážní tvorbou za využití různých 

technik, a také s ilustrací a grafikou. Tvůrčí tým je, až na přední českou střihačku J. Vlčkovou a druhého 

dramaturga, složený ze studentů anebo čerstvých absolventů filmových škol. I když je podpora takového 

projektu rizikovější než u zavedených tvůrců, pokládám za velmi důležité podporovat i tvorbu začínajících 

tvůrců, a zvlášť podporuji jejich snahu o zodpovědný přístup k projektu prokázaný důrazem na jeho řádný 

vývoj.  

  

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



 

 

Strana 3 

 

 

 
Pokud by se podařilo prohloubit úvahy o tématu a konzistenci motivů a konání postav, mohlo by se jednat o 
nápadité a také zábavné a poutavé dílo, které v invenční žánrové podobě vynikne nejen v domácí, ale i 
zahraniční tvorbě. Avšak ve stávající podobě, kdy je z hlediska obsahu a sdělení projekt spíše v podobě 
výchozího nápadu (který je jistě nosný), tento aspekt projektu nelze zodpovědně posoudit.  

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

znaků) 

 

Žádost je kompletní a informace v ní konzistentní. Harmonogram, který počítá s vývojem trvajícím rok, je 

sice přiměřený krátkometrážnímu filmu, avšak neodpovídá reálnému stavu projektu, který je ještě daleko 

před fází započetí psaní scénáře. Finanční plán prozatím vlastně není vícezdrojový – vklad MIYU tvoří 

pouze 5 % rozpočtu (nicméně tato spolupráce může být pro projekt přínosná i z hlediska budoucí 

distribuce) a žádost neuvádí plán hledání dalších zdrojů pro vývoj. Producent plánuje účast tvůrců na 

několika mezinárodních workshopech. Pečlivě jsou popsány kroky tvůrčího vývoje, avšak v oblasti 

producentského vývoje mi chybí případní uvažovaní koproducenti, distributoři či sales, s nimiž má 

producent v plánu jednat během vývoje a přípravy zajištění výroby filmu. Rozpočet je přiměřený, 

vzhledem ke krátké plánované metráži filmu (15min) a faktu, že většinu týmu tvoří začínající tvůrci. 

Žadatelem je nová produkční společnost, kterou však reprezentují mladé producentky s mnoha 

zkušenostmi z oblasti studentské tvorby a praktické produkce jak filmové, tak na organizaci událostí 

(festivalů). Domnívám se, že plán vývoje i producentky jsou zárukou úspěšné realizace projektu (avšak 

až ve fáze, kdy bude projekt obsahově připraven na kompletní vývoj a psaní scénáře). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dozvonil zvonec 

Evidenční číslo projektu 3441/2019 

Název žadatele Helium Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 13.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Do doby, kdy v rámci zejména specializovaných přehlídkách a festivalech můžeme mluvit o trendu 

dokumentárních animovaných filmů, vstupuje tvůrčí dvojice Göbelová-Plačková s nápadem na projekt o 

pohádkových bytostech, jež bychom poznávali skrze žánrovou podkategorii, tzv. mockument. Koncept to 

sice není nijak nový, na stranu druhou propojení se světem fantazie a nadpřirozena, s atributy pohádkového 

žánru a tedy i světa určeného především pro dětské čtenáře/diváky, je osvěžující a může přinést nejen 

bourání žánrových pravidel, ale možná překvapivě účinně stereotypů a předsudků spojených s naší 

společností, tedy světem zcela reálným. Právě k tomu, soudím, zatím předložená synopse a treatment 

směřuje.  

Patnáctiminutová stopáž nabízí dostatek prostoru pro hlubší vhled do osudů několika 

nadpřirozených/pohádkových bytostí, současně projekt jako takový by nemusel skončit pouze u jednoho dílu 

– koncept jako takový má potenciál jít dál, rozšířit záběr o další postavy, tedy ve výsledku i další prostředí a 

jevy, které budou prostřednictvím ne-reálného světa reflektovat i ten náš. A přitom nebýt hloubavě závažný, 

naopak příjemně odlehčený, divácky atraktivní a v neposlední řadě dost možná mnohem lépe skloubený 

s jazykem animovaného filmu než leckteré „festivalové“ dokumentární filmy, kde animace coby médium 

postrádá opodstatnění. 

 

 

 

 

 

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) 

Přemýšlel jsem nad rozhodnutím opřít se (zejména) o loutkovou stop-motion animaci. Zkraje úvah mi 

vykročení tímto směrem přišlo jaksi nepatřičné, možná i omezující (přeci jen 2D animace nabízí mnohem 

větší flexibilitu a míru stylizace). Ale nejen předložené argumenty, ale i delší čas trávený nad tímto 

projektem mě utvrdily, že rozhodnutí autorů je správné. Ačkoliv nyní nemáme o výsledné vizuální podobě 

filmu tolik hmatatelných „dat“ (zcela logicky, bude to předmětem vývoje), lze se opřít o úmysl autorek – 

loutková 3D animace může mít o krůček blíže naší realitě, fungovat lépe jako onen most mezi 

nadpřirozenem a „přirozenem“. Ostatně, vzpomeneme-li si na jiný, svým způsobem obdobný projekt 

z produkce studia Aardman (Creature Comforts), stop-motion animace a využití žánr fungovaly ve výtečné 

symbióze. Nechci tím autorskou dvojici navést přímo směrem k „aardmanům“, ale je oč se opřít – a 

rozhodně si něco odkoukat, práci s kamerou, plány a kompozicemi, ale také zacházení s komentáři. Bude 

zajímavé sledovat, kudy se skrze vývoj tento projekt dostane, jak se zatím „jen“ rozepsaná vize zhmotní do 

scénáře, do způsobu komunikace s divákem. Zda se podaří nejen zachovat (ale spíše ještě prohloubit) 

lehkost (nikoliv lehkovážnost) zpracování, zda se podaří skrze rozhovory/promluvy nejen parodovat, ale 

skutečně glosovat.  

Už proto bych v této fázi rozhodně projekt podpořil. 

 

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

Za projektem stojí silná autorská dvojice (Alžběta Göbelová, Gabriela Plačková), ale také slibné produkční 

zázemí. 

 

 

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

Potenciál má i s ohledem na zahraniční trh – ačkoliv je jasné, že některé z bytostí jsou více zakořeněné 

s naší (literární) tradicí. 
 

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

znaků) 

Předložená žádost je – z mého pohledu – zcela ukázková. Množstvím (srozumitelných) informací, pečlivým 

grafickým zpracováním, které nás už samo o sobě vtahuje do projektu. Finanční plán, ale i rozpočet je 

zcela v pořádku, vlastně bych si dokázal představit i v jistých „pasážích“ větší nacenění.  

 



Vážení radní,  
 
 
 
rádi bychom touto formou stručně reagovali na expertní analýzy k projektu Dozvonil zvonec. 
 
 
V první řadě jejich autorům děkujeme za odborné a podnětné poznámky, trefně reflektující 
předloženou látku. 
 
Všichni experti shodně vyzdvihují žánrovou a formální originalitu snímku i obsahovou 
nápaditost, která má potenciál vytvořit nekonvenční dílo, reflektující s odvážnou nadsázkou a 
humorem paralely mezi světem pohádkových bytostí a současnou společností. 
 
Zejména Andrea Slováková potom upozorňuje na obsahovou rozpracovanost tématu, 
kterému zatím chybí konkrétní dramaturgická koncepce a jasnější konzistentnost 
jednotlivých příběhů. 
 
Počáteční fáze vývoje scénáře jsme si v tomto případě plně vědomy.  
Jelikož jde o žánr fiktivního dokumentu, u kterého je formální zpracování součástí příběhové 
narace, vnímáme jako důležitý paralelní vývoj scénáře s komplexním vývojem filmu. 
Jistou nahodilost záběrů a absurdních situací vnímáme jako charakteristický prvek v rámci 
dokumentárního žánru, uvědomujeme si ale samozřejmě nutnost jejich pečlivého 
promyšlení a koncepční přípravy. 
 
Jelikož jsme si vědomy mírné profesní nezkušenosti režisérek se psaním delších filmových 
formátů a dialogů, rozhodly jsme pro spolupráci oslovit scenáristu Petra Koubka, který má 
se psaním obdobných formátů četné zkušenosti. 
Věříme, že při spolupráci se zkušenými autory, jakými je Petr Koubek i dramaturg filmu Jan 
Bártek, budeme schopni vyvinout v následujícím roce obsahově i formálně jednotné a 
srozumitelné dílo, zanechávající si svou nápaditost a originalitu. 
 
 
 
 
 
S poděkováním a pozdravem 
 
 
Mária Môťovská       Barbora Bajgarová 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Ztracené nadšení 

Evidenční číslo projektu 3444/2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 16.1.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- projekt určen pro mladé dospělé publikum 
- možnost využít projekt jako pilotní díl potenciální série 
- mezinárodní koprodukce 
- účast na potvrzených workshopech 

 
Hlavní slabé stránky 

- nejasné koprodukční podíly 
- vysoký rozpočet na vývoj 
- zbytečně krátký harmonogram 

 
Krátký animovaný film dvou polských scénáristek na sci-fi pozadí otevírá problémy současné generace 
třicátníků. Projekt je koncipován jako ucelené dílo, je však využitelný i jako pilotní díl potenciální série. 
Koprodukční podíly jsou nejasné. Rozpočet na vývoj je vyšší, ale obhajitelný. Podíl dotace na nákladech je 
adekvátní. Finanční plán je reálný, využívá však veřejných zdrojů pouze z ČR. Cílová skupina, marketingová 
a distribuční strategie odpovídá povaze projektu. Harmonogram projektu považuji za zbytečně napnutý. Při 
upřesnění nejasností v žádosti doporučuji projekt pro podporu. 

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

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

Projekt je česko-polskou koprodukcí, z žádosti není jasné, jaký podíl bude mít česká strana. Spolupráce 
s polskou stranou není potvrzena žádným dokumentem. Ačkoli je žádost podávána jako český projekt, 
z přiložených dokumentů spíše vyplývá, že vyšší podíl přinejmenším autorské práce je na polské straně. 
Producentská explikace je psána v ženském rodě, ačkoli na české straně figurují pouze dva mužští 
producenti. Ve finančním plánu je uvedena firma Kredenc s.r.o. jako český koproducent, ačkoli 
v prezentaci žadatele je uvedena firma jako vlastní animační studio žadatele (LOI přiloženo). Chybí mi 
explikace režiséra. 

 
Žádost o podporu je podávána opakovaně, od minulé žádosti došlo ke vývoji treatmentu a dodány jsou 
propracovanější výtvarné návrhy. K žádosti je přiložen odkaz na ukázku rozpohybovaného moodboardu. 
Projekt má potvrzenu účast na dvou workshopech. 

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

Celkový rozpočet je pro vývoj krátkého animovaného filmu spíše vyšší. Požadovaná dotace je vzhledem 
k celkovým nákladům adekvátní.  
 
Vysoká je položka za překlady a kopírování scénářů (110.000,-Kč), hudbu (100.000,-Kč za dvě písničky 
do teaseru), režijní náklady a production fee (á 100.000,-Kč). Vyšší jsou cestovní náklady a náklady za 
ubytování, což ovšem odpovídá projektu. Za nízký považuji honorář režie (40.000,-Kč). Ostatní položky 
jsou standartní.  
 
Finanční plán počítá kromě zdrojů fondu s vklady koproducentů. Finanční podíl polského koproducenta 
není potvrzen žádným dokumentem. Vzhledem k vysokému autorskému podílu polské strany bych 
očekávala i podíl polských veřejných zdrojů na projektu. Zároveň považuji projekt ideální pro žádost na 
podporu z fondu MEDIA. 

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

Producentská explikace je psána z pohledu autorky a polské producentky. Chybí mi český producentský 
záměr.  
 
Projekt je určen mladšímu dospělému publiku, což je skvělé. Zpracování projektu odpovídá cílové 
skupině. 
 
Cílová skupina je definována správně. Marketingová a distribuční strategie projektu odpovídá. Délka 
projektu je pro klasickou filmovou distribuci složitá, nicméně ne nemožná, v žádosti jsou uvedeny reálné 
možnosti uvedení v kinech. Správně žadatel vidí hlavní potenciál projektu v on-line distribuci, což 
koresponduje s cílovou skupinou. Film by se mohl stát pilotním dílem pro seriál, což není špatná cesta. 

 
Harmonogram považuji pro realizaci cílů za poměrně napnutý (ukončení 30.6.2020). Realizace projektu 
je plánována do srpna 2020, konec však v červnu, prosím upřesnit tyto informace. 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žadatel i autorský tým má dostatek zkušeností pro realizaci stanovených cílů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ztracené nadšení 

Evidenční číslo projektu 3444/2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu  
 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 15. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je krátkometrážní animovaný snímek pro dospělé diváky nazvaný Ztracené nadšení, 

který autorsky připravuje několikačlenný mezinárodní filmařský tým (režisérem je polský tvůrce animovaných 

filmů Piotr Loc Hoang Ngoc). 

 

Před patnácti lety se rozpadla skupina Ztracené nadšení. Její členové se nyní dávají znovu dohromady, aby 
odehráli na palubě soukromé kosmické lodi první mimozemský koncert v historii. Panuje mezi nimi napjatá 
atmosféra, neboť se s rozpadem skupiny doposud nikdo nevyrovnal. Během koncertu se koráb dostane do 
roje meteoritů a v důsledku poruchy zůstanou všichni odříznuti od spojení se Zemí. 

 

Projekt je předkládán opětovně, žadatel ve svém zdůvodnění uvádí, že přichází s novým treatmentem a 
propracovanějšími výtvarnými návrhy. Druhý treatment je detailnější, na krátkometrážní film se však skoro 
zdá až předimenzovaný. Základní dějová linka zůstala v zásadě identická, udělány byly spíše dílčí úpravy.  
 
Některé nelogičnosti však v příběhu s pozměněným koncem zůstaly. Na treatmentu je nutné dále pracovat. 
V explikacích postrádám nějakou konkrétnější představu o hudební stránce filmu. 
 
Výše požadované podpory projektu, který byl loni v září prezentován na pitching fóru Cartoon Springboard 
ve Valencii, činí v této fázi vývoje 50 %. Je to stejná částka jako v případě loňské žádosti, zbytek pokrývá 
vícezdrojové financování (finanční plán je identický s tím loňským). 
 
Navzdory uvedeným výhradám, a naopak s přihlédnutím ke kladným stránkám projektu (atypická kombinace 
sci-fi, hudby a animace, tematické přesahy, retrofuturistická výtvarná stylizace), ho k částečné podpoře – ať 
již nyní, anebo v nějaké další fázi – opatrně 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) 

Příběh krátkometrážního sci-fi filmu je srozumitelný, charaktery postav do jeho celkového pojetí zapadají. 

Stále však lze mít výhrady k určitým nesrovnalostem v ději (postava falešného pilota, jenž s kapelou odletí 

do vesmíru během mediálně ostře sledované akce, nadále nepůsobí věrohodně). Ani nové „happyendové“ 

ukončení příběh negraduje k uspokojivějšímu finále (jeho „otevřenost“ však koresponduje s autorskou 

představou, že by mohlo jít o pilotní díl seriálu). 

 

Kladně hodnotím jisté přesahy. Ve vědecko-fantastických kulisách a vlastně také v klasické scifistické 

modelové situaci („ztraceni ve vesmíru“) se odehrává melancholický generační příběh o samotářích z 

řad mileniálů – o jejich pocitech a o jejich vztazích. Pojednává o nedospělých jedincích, které zatěžují různá 

traumata a kteří v průběhu své „vesmírné odysey“ dozrávají. Film je však naplánován na pětadvacet minut 

a vystupuje v něm příliš mnoho postav na to, aby se u nich výše zmíněná témata dala v takovém časovém 

rozmezí nějak hlouběji propracovat. 

 

O výtvarné stránce projektu v duchu retrofuturismu si tentokrát lze – ve srovnání s loňskou žádostí – udělat 

detailnější představu. Výtvarných návrhů je větší počet (přibyly například detaily obličejů) a nechybějí ani 

moodboardy. V žádosti je odkaz na Vimeo, kde je k vidění teaser (respektive rozanimovaný moodboard). 

 

V autorské explikaci scenáristka odkazuje na různé inspirační zdroje, včetně komediálně-hudebního seriálu 

Flight of the Conchords. Projektu zatím ale schází jiskřivější humor, a především konkrétnější představa o 

jeho hudební stránce. V treatmentu se o největším hitu kapely lze jen dočíst, že „písnička je úchvatná, plná 

fantazie, text působivý“. A to je trochu málo na film o hudební skupině. 

 

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

Scenáristka Julita Olszewska studovala na Varšavské univerzitě a The Lee Strasberg Theatre and Film 
Institute v Los Angeles. Byla členkou několika divadelních souborů, sedmnáct let pracovala jako modelka. 
Scénáře píše ke hraným filmům (sci-fi Ve spirále z roku 2015) i k animovaným snímkům. Letos a příští rok 
by měly podle jejích scénářů vzniknout dva celovečerní filmy. V projektu se odráží autorčin zájem o rockové 
kapely (sama se na jejich koncertech dříve podílela jako organizátorka). 
 
Scenáristka a producentka Ludmiła Kierczak spolupracuje s producenty a tvůrci z Polska, České republiky, 
Slovenska a dalších zemí na různých filmech i televizních seriálech, ale třeba také na hudebních videích. 
Mezinárodní složení štábu doplňují ve Vietnamu narozený polský režisér a výtvarník animovaných filmů 
Piotr Loc Hoang Ngoc a v Istanbulu působící íránský výtvarník a ilustrátor Amir Zand, jenž obdivuje science 
fiction. 

  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jak jsem již psal v analýze vztahující se k původní žádosti, každý filmový sci-fi projekt je v kontextu české 
kinematografie vlastně ojedinělý. A také v tomto se odráží specificky pootočené české vnímání sci-fi žánru. 
V zahraničí může projekt oslovit především festivalové publikum na různých specializovaných – scifistických 
nebo animovaných – přehlídkách.  

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují žádné rozpory, a umožňují ji tedy správně 
posoudit. Žádost je předkládána opakovaně po necelém roce, obsahuje pozměněný treatment, rozšířené 
výtvarné návrhy, přiloženo je tentokrát také LOI domácího koproducenta, toho zahraničního nikoli.  
 
Žadatelem je filmová a televizní produkční společnost Bionaut, která byla založena v roce 1999. V minulých 
letech se podílela na několika velmi zdařilých tuzemských projektech, a to v rámci hrané tvorby (Smradi, 
Silný kafe, Kdopak by se vlka bál, Pouta, Místa), dokumentárních snímků (Hry prachu, Pátrání po Ester, 
Auto*mat) nebo televizních seriálů (Mamon, Svět pod hlavou).  
 
Bionaut má své vlastní animační studio Kredenc a provozuje webový portál Planet Dark. Profil společnosti i 
její možnosti zvolenému cíli odpovídají a na základě její dosavadní činnosti lze předpokládat, že žadatel je 
schopen projekt zrealizovat. 
 
Projekt se loni v záři představil na pitching fóru Cartoon Springboard ve Valencii. Výše požadované podpory 
činí v této fázi vývoje 50 % rozpočtu (900 000 Kč), což je stejný procentuální podíl a také stejná částka, jak 
tomu bylo v případě žádosti předchozí. Druhá část rozpočtu je pokryta z vlastních zdrojů, věcného vkladu 
koproducenta, jímž je studio Kredenc, a také finančního vkladu polské joint venture společnosti Kosmonaut 
(finanční plán je stejný jako loni). V rámci vývoje je naplánována výroba ukázky.  
 
Případné udělení podpory doporučuji pouze v omezené výši. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ztracené nadšení 

Evidenční číslo projektu 3444/2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 13.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Už při čtení synopse filmu Ztracené nadšení vzniká poněkud protichůdná směs pocitů. Na jedné straně 

neotřelý nápad, na straně druhé v mnoha ohledech banální způsob vyprávění a řešení tématu, které – 

alespoň dle autorské explikace – má reflektovat generaci (především) dnešních třicátníků. Existenciální 

vhled do stárnutí rebelské generace, sci-fi i absurdní groteska, mix, který by mohl být dost možná vtahující a 

až dokonalý, ale zatím vzbuzuje víc obav než důvěry. 

Jak rozepisuji níže, Ztracené nadšení se – jak to vypadá – příliš spoléhá na nápaditost svého nápadu, 

odehrát reflexi a léčbu starých ran uvnitř vesmírné lodi. Nejen toto prostředí, ale de facto všechny hlavní linie 

nyní působí notně nevěrohodně.  

 

 

 

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) 

Dovolím si nyní doplnit pár postřehů, které mne vedly ke stručnému (a svým způsobem zjednodušenému) 

komentáři z první strany tohoto posudku. 

Kupříkladu žánrovost filmu není jednoznačně ujasněná. Ne snad, že bych tím chtěl zamezit míšení či 

tvůrčímu přístupu k dosavadním pravidlům toho kterého žánru, ale ze synopse, a pak zvláště treatmentu 

jsem nabyl dojmu nekonstruktivního potkávání několika cest – chápu, že autoři nechtějí příliš vážně 

přemýšlet a debatovat nad svou minulostí a přítomností, reflektovat jen a pouze kriticky to, co zrání a 

dospívání (ale také všelijaká osobní traumata) přinášejí, že chtějí zlehčit takovou exkurzi o absurditu, ale 

zdá se, že to vzájemně (nyní) nefunguje. Linie oné „sešlosti“, kdy se jednotlivé postavy budou svěřovat a 

také si vyříkávat bolavé „pasáže“ ze života, nyní – bez existence scénář – působí až příliš strnule a vážně, 

zatímco linie únosu vesmírné lodi (neustálá akcentace příručky „pro blbce“) a toho, co se děje na Zemi 

působí jako z hodně špatného filmu, kde vše postrádá oporu v normálním chodu věcí, v logice. Tedy máme 

zde reálné problémy, ale zcela zlehčenou a nepodařeně nelogickou oporu v tom, v čem se ony problémy 

řeší.  

Mnohé mi není jasné – motivace, proč se kapela rozpadla, ani to, proč se rozhodla přistoupit na daný 

koncert. Motivace fanouška, který uloupí loď, také plave na vodě (uvědomuje si vůbec, že svým 

rozhodnutím de facto na 100% sám sebe a kapelu zabije?) Motivace organizátora – který navíc de facto 

situaci po zjištění únosu nijak neřeší a jen čeká, jak to vše dopadne.  

Obdobně zvláštní je ale i jednání členů posádky, když zjistí, že loď pilotuje „neadekvátní pilot“. Nikdo nic 

neřeší, namísto toho se z lodi stane debatní kroužek. 

 

Uvědomuji si, že hledám přísnou logiku i tam, kde tvůrci chtěli nadsázku. Ale chci alespoň takto upozornit 

na fakt, že pro mne coby čtenáře pak film postrádá jakoukoliv důvěryhodnost – a tedy i jakákoliv reflexe 

dospívání, proměn hodnot, osobních krizí je pouze křeč. 

 

Při formování scénáře bych se víc zabýval i využitím prostředí jako takového. Nyní jako by film vyloženě 

spoléhal jen na atraktivnost a absurditu toho, že se jde odehrát koncert z vesmírné lodi (mimochodem, proč 

vlastně? V čem je benefit – jen proto, že to má být vůbec poprvé? Když bych to vzal z pohledu producenta, 

pak se návratnost takové akce nemůže vrátit. Nehledě na to, že se má odehrát koncert v lodi, kdy divák pak 

sotva může u své obrazovky poznat, jestli jeho oblíbená kapela skutečně hraje na lodi, jež letí vesmírem.) 

Ano, takový nápad ale přitáhne k projektu Ztracené nadšení pozornost. Jen si tím autoři poměrně dost 

naběhli – protože vesmír a vesmírná loď není nijak využitá (jen upozorňuje na dramaturgické podivnosti). 

Ani gradace nezafunguje, snad by tehdy, když by loď někde – na Měsíci? – nouzově přistála. Muzikanti by 

věděli, že se asi odtud nedostanou, vezmou nástroje a hrají – ale nikdo, ani oni sami (ani ten jejich 

fanoušek) je nemůže slyšet, ve vesmíru se nešíří zvuk. Ale to by nevadilo, emočně došlo k očištění, 

najednou všichni hrají jako „jeden muž“. 

 

Tímto komentářem chci poukázat na vratkost celého konceptu, ale ne nutně zamezit, aby nyní dostal 

podporu ze strany SFK – třeba právě podpora mu pomůže k vývoji scénáře, který bude mnohem pevnější 

(a mně samotného pak přesvědčí).   

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Tým (z Polska i Česka) je dostatečně široký, pestrý a se zkušenostmi. 

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

Téma je atraktivní, ale až kvalita jeho zpracování ukáže, zda nepůjde ve výsledku o nechtěnou sebe-

parodii. 

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

znaků) 

K finančnímu plánu, rozpočtu či formálnímu zpracování žádosti nemám připomínek. Vizuální „mood“ ukázka 

pracuje i s prostředím vesmíru a přistání na planetě, což jsem z textu ale nevyčetl. 

 



Vážení členové Rady SFK 

Děkujeme expertům za posudky k našemu projektu a rádi bychom k nim zaslali krátký 

komentář. 

Poznámky, které jsme dostali k treatment jsou pro nás velmi cené. Od doby podání žádosti 

na něm samozřejmě stále pracujeme. Naším novým konzultantem je Mateusz Pacewicz, 

který je například autorem scénáře k úspěšnému polskému snímku Corpus Christi. Snažíme 

se především o větší dramatizaci příběhu a zaplnění mezer v logice našeho fikčního světa, 

aby byl věrohodnější a pro příběh funkčnější. Stejný proces probíhá i u jednotlivých postav a 

jejich motivací. Práce na finálním treatmentu a hlavně scénáři je pro nás samozřejmě 

klíčovou součástí vývoje, o jehož podporu žádáme. Zdá se nám tedy, že posudky jsou 

v tomto ohledu předčasně kritické.    

V ekonomickém posudku je nám vytýkán vysoký rozpočet. Tady je ovšem nutné znovu 

připomenout, že náš projekt vzniká od začátku jako koprodukce mezi Českou republikou a 

Polskem. Mezinárodní tým, který na projektu pracuje, tak má díky tomu přístup na oba trhy a 

může využívat talenty z obou zemí. Podobně pracujeme i na projektech Jinací nebo Sára, 

které byly oba na vývoj Radou v minulosti podpořeny. Znamená to samozřejmě větší 

náklady na cestovní náklady a na překlady, protože většina klíčových materiálů se 

zpracovává v angličtině a pro potřeby producentského vývoje je nutný jejich překlad do 

češtiny nebo polštiny. Snažíme se o efektivní vynakládání prostředků, řada konzultací uvnitř 

týmu probíhá online, ale i tak jsou naše plánované náklady vyšší, než bývá zvykem. Tuto 

situaci si samozřejmě uvědomujeme, ale neradi bychom, aby to bylo vnímáno jako snaha 

předložit neautentický rozpočet. 

Vzhledem ke složení našeho kreativního i producentského týmu a zkušeným společnostem, 

které se na jeho realizaci podílejí, může vzniknout netypický a moderní film. Máme za sebou 

prezentaci na fóru Cartoon Springboard 2019 ve španělském Valencii, kde jsme vzbudili 

mimořádný ohlas. Věříme, že podpora vývoje pomůže dotáhnout problematické aspekty 

projektu a posílí jeho potenciál stát se originálním a svěžím animovaným filmem pro mladou 

generaci diváků v rámci českého i mezinárodního filmového průmyslu. 

Děkujeme za vaše zvážení

Ludka Kierczak, Jakub Košťál
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Přátelé z tajemného lesa 

Evidenční číslo projektu 3446/2019 

Název žadatele animation people 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 14.01.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
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Predkladaný projekt animovaného bábkového filmu s využitím CGI má veľmi sľubne 
našliapnuté na dosiahnutie európskych kvalít. Producent zvolil stratégiu koprodukčnej 
spolupráce už vo fáze vývoja a vďaka aktívnej prezentácii projektu na medzinárodných 
renomovaných platformách získal už v tomto štádiu prísľub a záujem o spoluprácu od 
renomovaných zahraničných partnerov - producentov aj distributérov a sales agentov, hneď v 
niekoľkých krajinách. Producent má teda veľmi ambicióznu stratégiu, ktorá sa javí správna. 
Prirodzeným dôsledkom tejto stratégie je však veľmi vysoký rozpočet na naše podmienky, 
vzhľadom k cieľom vývoja - napísaniu scenára, výrobe ukážky a storyboardu. Je to presne 
prípad, kedy sa stretáva stredoeurópska ekonomická realita s Európskou. Pokiaľ sa naplní 
stratégia financovania zo zdrojov Creative Europe MEDIA aj francúzskeho partnera, bude to 
veľký úspech a projekt bude mať otvorenú cestu naplniť svoje ambície. Ako poznamenal 
jeden z francúzskych potenciálnych koproducentov v priloženom LOI, bola z jeho pohľadu 
chyba, že na svojej predošlej koprodukčnej spolupráci s Českou republikou (s iným 
producentom ako je žiadateľ) na podobnom type projektu ako tento, nespolupracoval už v 
štádiu developmentu, čo spôsobilo neskôr nezhody vo výrobe. Skúsenosť európskych 
producentov sa v tomto ohľade zhoduje, projekty treba nie len koprodukovať, ale spolu od 
začiatku aj vyvíjať, aby mali skutočne európske kvality. To však bude vyžadovať vyššiu 
podporu SFK, aby českí producenti ustáli európsku finančnú realitu a vedeli si zachovať 
kontrolu nad projektom. Vzhľadom k literárnym kvalitám projektu, k presvedčivej predošlej 
práci režisérky aj k skúsenostiam producenta, ktoré potvrdil silnými partnerstvami formou 
LOI, odporúčam projekt podporiť, napriek výhradám uvedeným nižšie v texte ohľadom výšky 
rozpočtu.  

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  
 

1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Zaměřte se na formální stránku žádosti: 
Po formálnej stránke je žiadosť kompletná a zrozumiteľná. V prílohách je viac LOI listov od 
potenciálnych koproducentov, ako je popísané v producentskej stratégii, nie celkom sedia 
krajiny koproducentov s deklarovanými koprodukčnými krajinami vo formulári A1 (medzi LOI 
sú navyše partneri z Bulharska aj Írska, chýba však Slovensko. Naopak v A1 sú uvedené 
Francúzsko, Slovensko a Poľsko), respektíve z Francúzska sú v LOI deklarovaní dvaja rôzni 
producenti, v popise producenta a finančnom pláne už len jeden. Tak isto v popise producent 
uvádza, že vývoj by mal trvať do roku 2022, v harmonograme uvádza do 05.2023, respektíve 
10.2023. V rozpočte uvádza rôzne dĺžky od 30 do 36 mesiacov. Nakoniec po formálnej 
stránke je rozpočet vyplnený chybne, keďže súčet stĺpca B je nižší ako stĺpec A. Žiadateľ v 
rozpočtovej kategórii 1 vyplnil len stĺpec A, ale nie stĺpec B. 
 
Napriek tomuto je však žiadosť úplná a je možné ju správne posúdiť. 
  

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 
Producent vysvetľuje, že celkový rozpočet je vysoký vzhľadom k spolupráci so zahraničnými 
partnermi z Francúzska. Ide teda o co-development. Pre jasnosť štruktúry koprodukcie a 
zadefinovanie majority, by bolo vhodné priložiť k žiadosti co-development agreement, alebo 
aspoň deal memo, ktoré však absentuje. Z dokumentov v žiadosti, sa bez ďalších vysvetlení 
zdá, že suma 1.595.000 Kč v rozpočtovej kapitole 1, ktorej výsledkom je literárna predloha, 
sa javí aj na Európske pomery, ako vysoká položka. Inak povedané, za 1.595.000 Kč vznikne 
"len" scenár filmu debutujúcej režisérky a to sa javí jednoducho veľa. Keďže v projektovom 
popise sú deklarovaní dvaja scenáristi a to režisérka a Český scenárista, je ich honorár 
skutočne vysoký. V predošlej žiadosti na tento istý projekt bola táto rozpočtová kategória 1 
nacenená na 450.000 Kč, teraz na 1.595.000 Kč. Ako to producent vysvetľuje? 
 
Tak isto rozpočtová časť 2 obsahuje niekoľko relatívne vysokých položiek. Samozrejme 
relevantná je dĺžka zamýšľaného teasera/ukážky/pilotu - producent používa všetky tri 
termíny, zrejme ale ide o ten istý výsledok. Na obhajobu producenta treba zobrať do úvahy, 
že veľkú časť týchto nákladov financuje producent z vlastných zdrojov (až 1.200.000 Kč) a zo 
zdrojov partnerov (cca 1.400.000 Kč) a v prípade úspechu na Creative Europe MEDIA aj z 
týchto zdrojov (1.500.000 Kč). Stále je však na zváženie, čí dĺžka trvania vývoja (a teda počet 
mesačných platieb pre režiséra a producenta, ako aj ekonomické služby) v objeme 30-36 
mesiacov je vzhľadom k plánovanému výsledku práce (scenár, storyboard, ukážka) 
adekvátna.  
 
– Je představa o financování realistická? 
Predstava o financovaní je realistická. Producent predkladá doklady o veľkom záujme 
zahraničných partnerov, čo zvyšuje šance na získanie podpory Creative Europe MEDIA. Tak 
isto deklarované francúzske financovanie je v prípade výrazného kreatívneho vstupu 
francúzskych autorov realistické. V stratégii producenta však tieto otázky ešte nie sú 
rozhodnuté, v žiadosti sú stále deklarovaní českí autori/spoluautori scenára, čo sa však v 
prípade francúzskeho financovania bude musieť zmeniť.  
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Vzhľadom k výške vlastného vkladu (finančný vklad 914.000 Kč a vecný vklad 300.000 Kč) by 
sa žiadalo, aby producent predložil čestné prehlásenie a špecifikáciu tohto vkladu. Je to na 
lokálne pomery vysoký vlastný vklad producenta a žiada si zdôvodnenie. 
 
– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? 
V prípade, že by producent skutočne získal financovanie Creative Europe MEDIA a zároveň aj 
jeho francúzsky partner priniesol deklarovanú časť financovania, by bolo adekvátne, aby SFK 
podporil projekt požadovanou sumou 1.500.000 Eur, pretože by tak "dorovnal" vlastný vklad 
producenta aj zahraničné financovanie a producentovi by umožnil zachovať majoritu. V 
podstate nemá český producent ako inak toto zahraničné spolufinancovanie ustáť. Podiel 
SFK by predstavoval 25%, čo je obhájiteľné. V takom prípade by spolupracovali na projekte 
zahraniční profesionáli a celkové náklady na vývoj v objeme 5.863.000 Kč by boli obhájiteľné.   
 
– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 
Producent uvádza niekoľko sľubne vyzerajúcich a serióznych LOI od partnerov zo zahraničia 
aj z Česka. Má teda určite potenciál zaistiť viaczdrojové financovanie.  
 
 

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

– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 
Producent zvolil stratégiu co-developmentu so zahraničnými partnermi, najmä z Francúzska, 
a zároveň dvoma silnými partnermi z Čiech (dramaturgia a post-produkcia). Táto stratégia s 
cieľom vyvinúť projekt s Európskymi kvalitami a od začiatku určený pre Európsky trh ja 
správna. Taktiež opakovaná účasť režisérky aj producenta na medzinárodných prezentačných 
fórach a renomovaných workshopoch je uznania hodná. Z tejto stratégie prirodzene 
vyplývajú aj vyššie náklady (viac cestovania, akreditácie, ubytovanie, vyššie honoráre 
kreatívnych umelcov v zahraničí). Žiadosti by sa dalo vytknúť, že je tak trošku medzi dvoma 
realitami, českou a tou európskou. Napríklad v rozpočtovej časti literárnej prípravy uvádza 
sumy, ktoré pre český trh nie sú adekvátne, čiže sa dá predpokladať, že ide o zahraničných 
spoluscenáristov a konzultantov. Zároveň však v žiadosti stále figurujú ako scenáristi českí 
autori. V prípade ak zahraničné financovanie nevyjde (MEDIA a FR partner), dostane sa 
producent do celkom inej finančnej reality. Žiadalo by sa, aby aj s takouto eventualitou 
počítal a možno pri osobnej prezentácii uviedol aj takýto Plán B. Tým pádom aj vysoké 
položky v rozpočte by sa museli prispôsobiť lokálnym bežným cenám, zrejme by sa musela 
zredukovať aj dĺžka trvania vývoja, aby bola efektívnejšia. 
 
– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 
Marketingová stratégia prezentovaná v žiadosti je veľmi stručná. Predpokladám, že to 
žiadosti na MEDIA musel producent uviesť podstatne podrobnejšiu stratégiu. Na druhej 
strane treba uznať, že má producent už v tejto chvíli kvalitných zahraničných partnerov 
schopných marketingovú stratégiu vypracovať. 
 
– Je časový harmonogram zvládnutelný? 
Časový harmonogram je zvládnuteľný, aj keď nie je celkom jasný. V texte producent uvádza 
dĺžku trvania vývoja do roku 2022. V priloženej tabuľke uvádza realizáciu projektu vývoja  
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20.7.2020 – 15.5.2023 a dokončenie 30/10/2023. Takýto dátum je iste zvládnuteľný, 
dokonca sa javí až príliš dlhý, špeciálne ak od neho producent odvíja mesačné platby 
režisérke, sebe aj ekonómke, atď...  

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 
Spoločnosť žiadateľa je jedným z lídrov bábkového animovaného filmu v ČR s dlhodobou 
skúsenosťou. Po výrobnej stránke je spoločnosť a jej technické zázemie plne spôsobilá 
realizovať tento projekt a aj vecný vklad uvedený vo finančnom pláne zodpovedá profilu 
spoločnosti. 
 
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele. 
Žiadateľ ako producent v minulosti preukázal cit k umeleckému animovanému filmu 

medzinárodných kvalít. Navyše je dobre etablovaný na medzinárodnom poly priemyslu 
animovaného filmu s bohatými skúsenosťami, ktoré mu otvárajú cestu k strategickým 
partnerstvám.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Animation People 

Evidenční číslo projektu 3446/2019 

Název žadatele Přátelé z tajemného lesa 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu  
 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 16. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní loutková pohádka Přátelé z tajemného lesa, která je určená dětem od 

šesti do dvanácti let a jejíž spoluscenáristkou a režisérkou je Lenka Ivančíková. 

 

Sedmiletá Eliška se nedokáže vyrovnat se ztrátou milovaného tatínka. Když si její maminka přivede domů 
nového partnera, o Vánocích uteče z domova. Díky kouzelnému listu se dostane až do lesa, ve kterém se 
skamarádí s několika zvířátky. Během cesty za „prvním stromem na světě“, který je zdrojem a ochráncem 
života, se ocitnou v ohrožení života. Eliška je přitom podrobena těžké zkoušce, jejíž zvládnutí jí ale pomůže 
vyrovnat se s otcovou tragickou smrtí. 

 
Projekt je po více než roční pauze předkládán opětovně, žadatel to odůvodňuje posunem ve vývoji příběhu. 

Ten byl zčásti přepracován a zpřehledněn, objevují se v něm i nové motivy, zdůrazněna je environmentální 

myšlenka. To nejpodstatnější v něm ale zůstalo – je to projekt s „nepohádkovými“ přesahy, které se dotýkají 

křehkých rodinných vazeb (ztráta rodiče a jeho nahrazení jinou osobou) i lidského sobectví.  

 

Diskutabilní stránkou projektu, který má být realizován animační loutkovou technikou stop motion, doplněnou 

3D CGI, zůstává nastavení rozpočtu. Ten je koncipovaný s ohledem na to, aby byl projekt schopen obstát v 

prostředí mezinárodních koprodukcí. Projekt je plánovaný jako mezinárodní evropská koprodukce, zajistit by 

ho mělo vícezdrojové financování.  

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání této žádosti je cca 28 % (stvrzeno LOI), dvě třetiny rozpočtu 

by měly pokrýt granty z veřejných zdrojů. V případě těch zahraničních byly však žádosti teprve podány a bez 

jejich podpory nebude žadatel zřejmě schopen projekt dopracovat do zamýšlené ambiciózní podoby. Kladně 

hodnotím skutečnost, že žadatel projekt velmi aktivně prezentuje na mezinárodních workshopech. 

 

Požadovaná částka od SFK, jež by měla pokrýt cca 26 %, je sice neúměrně vysoká, podporu projektu přesto 

spíše doporučuji, byť ve výrazně omezené výši. 

 
 

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) 

Loutkový film variuje obvyklý pohádkový motiv o skupině zvířátek, která si během cesty za něčím důležitým 

vzájemně pomáhají. Každá z postav má své silné i slabé stránky, a nakonec poznávají, že všechny těžkosti 

a nástrahy mohou překonat jedině společnými silami.  

 

Posuzovaný projekt zvířecí putování spojuje s postavou lidské holčičky, která trpí ztrátou zesnulého tatínka, 

a také tím, že si maminka domů přivedla nového přítele. Proto si jako otcovského „náhradníka“ podvědomě 

vybírá postavu jelena Rohana, který naplňuje archetypální roli ochránce a na jehož záchranu dívka posléze 

obětuje své vlastní tužby a přání. Charakterové vlastnosti jednotlivých zvířátek odkazují na různé vlastnosti 

malých dětí. 

 

Příběh se v symbolické rovině nezamýšlí jen nad pošramocenými vztahy v neúplných rodinách, ale nově i 

nad vztahem člověka k přírodě. Posílení environmentální roviny v příběhu (sobečtí lidé přestali žít v souladu 

s přírodou) považuji za pozitivní. Děj je srozumitelný, byť možná trochu rozkošatělý, charaktery jednotlivých 

postav do celkového pojetí příběhu zapadají.  

 

Nevystupují v něm pouze kladné zvířecí postavy (jelen, sova, veverka), ale také ty záporné (vlci, havrani). 

Některé nepříliš pravděpodobné motivy (matčin přítel v původním treatmentu požádal dívčinu matku o ruku 

pouhý rok po smrti jejího manžela), byly upraveny. Bylo by ještě žádoucí zvěrohodnit závěrečnou radikální 

proměnu Eliščina vztahu k otčímovi. 

 
Představa tvůrců o vizuálním pojetí filmu je vcelku zřejmá, dokládají ji poměrně obsáhlé výtvarné návrhy, 

kde se objevují fotografické vizuální inspirace pro přírodní kulisy i pro vzhled postav nebo antropomorfních 

zvířecích hrdinů. Zamýšlený výtvarný styl i barevné preference dokresluje – ve srovnání s předchozí žádostí 

– rozšířený mood board. Tvůrci chtějí při natáčení využít náročnou výrobní technologii – hybridní animaci, 

kombinující časově náročnou techniku stop motion s CGI animací. 

 

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

Spoluscenáristkou a režisérkou filmu je slovenská výtvarnice a animátorka Lenka Ivančíková. Vzdělání 
získala na Brightonské univerzitě ve Velké Británii. Na FAMO v Písku natočila dva krátké animované filmy 
Jak se do lesa volá… (2014) a První sníh (2015), který získal řadu cen na různých festivalech. Autorský 
projekt Přátelé z tajemného lesa je inspirován vlastní zkušeností autorky, což mu může dodat autenticitu.  
 
Na scénáři se má podílet spisovatel Martin Fahrner, který se ve své tvorbě nezaměřuje speciálně na děti. 
Napsal však knihu nazvanou Pohádky pro veliké děti (byť je určena spíše dítěti, které zůstává v dospělých 
lidech) a dvě divadelní hry určené právě dětem.  
 

Potvrzena je účast zkušeného kameramana Ivan Vít, který se podílel v roce 1985 na Bartově Krysaři a je 

podepsán například pod seriálem Pat a Mat nebo pod celovečerními filmy Na půdě aneb Kdo má dneska 

narozeniny? a Autopohádky. Tvůrčí tým hledá další spolupracovníky, a to včetně výtvarníka. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jak jsem psal již v případě analýzy předchozí žádosti, téma neúplné, rozpadlé případně rozvrácené rodiny 

je především v dnešní době univerzální, a to nejenom na teritoriu Evropy. Je to projekt, který má potenciál 

uspokojit, pobavit a v dobrém slova smyslu „poučit“ jak děti, tak jejich rodiče, a to bez ohledu na národnost. 

Zahraniční potenciál pohádky podporuje také její akcentované environmentální podtexty. 

 

Z tohoto pohledu má látka svým tématem zahraniční přesah. Ambice tvůrců hledat partnery v zahraničí a 

prosadit se na trzích v západní Evropě je proto přiměřená povaze dané látky.  

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace, a 
umožňují tedy žádost správně posoudit. Minimálně na papíře má žadatel pečlivě propracovanou strategii 
dalšího vývoje projektu, ucelenou představu má také o distribuční strategii. Žádost je celkově zpracována 
profesionálně a detailně, obsahuje řadu LOI stvrzujících zájem o projekt ze strany dalších partnerů. 
 
Žadatelem je produkční společnost Animation People, která se zaměřuje na vývoj a produkci animovaných 
filmů a výrobu obrazových triků a postprodukcí. Profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli odpovídají. 
Mimo jiné se podílela na animovaných filmech Autopohádky nebo Pojar dětem.  
 

S přibývajícími koprodukčními subjekty se původní cca třímilionový rozpočet téměř zdvojnásobil na částku 

5 863 600 Kč. Navýšení je i v rámci literární přípravy, kde došlo k nárůstu nákladů o více než milión korun 

(pokrývá honoráře spoluautorů scénáře, konzultantů aj.). V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná 

výroba pilotu, ukázky a testu.  

 

Projekt s nadstandardně vysokým rozpočtem počítá s vícezdrojovým mezinárodním financováním, a to 

v ideálním případě až s osmi zdroji – veřejnými i soukromými. Výše finančního zajištění projektu k datu 

podání této žádosti je cca 28 %, LOI je v případě subjektů přiloženo. Dvě třetiny velmi vysoko nasazeného 

rozpočtu by měly v této fázi vývoje pokrýt granty z SFK (cca 26 % = 1 500 000 Kč), z programu Kreativní 

Evropa – MEDIA (cca 26 %) a fondu FACCA Bretagne (cca 13 %). V případě obou zahraničních fondů byly 

žádosti teprve podány, bez udělení plného grantu nebude projekt realizovatelný v zamýšlené podobě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Přátelé z tajemného lesa 

Evidenční číslo projektu 3446/2019 

Název žadatele animation people 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 24. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Důkladně připravený projekt s mezinárodními koproducenty a plánem distribuce vyvíjí celovečerní film pro 

děti, který vytváří na půdorysu srozumitelného a poutavého příběhu s jasně vyprofilovanými postavami a i 

když má určitá dramaturgicky slabá místa, jeho vyprávění, téma, zápletky, hlavní motivy a představa o 

způsobu jejich ztvárnění, stejně jako představa o vizuálu, ukazují na promyšlený, originální a pro dětského 

diváka (i mezinárodního) přínosný film, který nese důležité hodnoty pro orientaci v současném světě, ale 

dělá tak bez tezovitosti a patosu. Projekt je výborně připravený i na producentský vývoj, má velkorysý 

časový plán a značně vysoký rozpočet, který je hodně nadstandardní v některých položkách (podrobněji viz 

dále). Celovečerní debut výrazné autorky krátkých animovaných filmů připravovaný se zkušenými 

spolupracovníky vyžaduje důslednou dramaturgickou a scénáristickou práci, která je však dobře 

naplánovaná a projekt má potenciál oslovit i mezinárodní publikum. K podpoře ho tedy doporučuji. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt animovaného filmu pro dětského diváka s mytickými prvky, tématem vyrovnávaní se se ztrátou 

blízké osoby a vztahu k vnějšímu prostředí – jak lidem v něm, tak jiným bytostem a přírodě, je ukotvený 

v hodnotovém rámci zdůraznění soudržnosti, nesobectví, vnitřní síly a odpovědného vztahu k společenství 

a krajině. Považuji jej za dramaticky promyšlené (i když zatím s dramaturgickými slabinami), podobou 

fantazijního světa poutavé a obsahově smysluplné dílo, které chce komunikovat pozitivní hodnoty, aniž by 

bylo prvoplánově moralizující. 

Nejasné se mi jeví některé dějové zvraty, resp. některá rozhodnutí ve vztahu k postavám, například: Eliška 

má v „testu“ učinit rozhodnutí, které bude prokazovat nesobeckost. Avšak dvě možnosti, mezi kterými volí 

(pomoct kamarádům anebo se vrátit k matce, která se oprávněně strachuje) takovouto jednoznačnou volbu 

neumožňuje – když se dítě rozhodne nechat trápit strachující se matku a dá přednost pomoci kamarádům, 

rovněž tím rozhodnutím někomu (matce) ubližuje. Pokud tedy má tento test srozumitelně (pro dětského 

diváka) fungovat jako prokázání nesobeckosti (což považuji za vynikající záměr), myslím, že by volba měla 

proběhnout v morálně jednoznačnější situaci. V treatmentu je v závěru uvedeno, že pro zvířecí kamarády 

bylo dobrodružství s Eliškou to nejúžasnější, co je kdy potkalo, že jejich životy předtím byly prázdné. Ale 

takto to z představení těchto postav a expozice a průběhu příběhu nevyplývá. Rozumím záměru, že zde jde 

o zdůraznění, jak společné úsilí dosáhnout smysluplného cíle dává životu naplnění – avšak tento motiv není 

dramaturgicky úplně srozumitelně vystavěný. Toto jsou však jednotlivosti – domnívám se, že půdorys 

prostředí, postav, základního příběhu a dvou motivických linek (nesobectví a péče o přírodu) jsou nosné a 

dávají prostor tomu, aby po pečlivé dramaturgické a scénáristické práci vznikl projekt kvalitní a obsahově 

přínosné pohádky.  

Projekt má již teď potvrzenou účast na 4 mezinárodních vývojových workshopech. 

Oceňuji podobu moodboardu, který ukazuje postavy, i s inspiračními zdroji z lidské i zvířecí i mytické říše, 

naznačuje atmosféru a vytváří představu o prostředí a vizuální podobě. Jelikož je z treatmentu zjevný 

způsob vyprávění, technika a z moodboardu vizuál, a všechny tyto složky jsou promyšlené a vzájemně v 

souladu, projekt je výborně připraven na vývoj. 

 

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

 

Pro autorku by se jednalo o celovečerní debut, nicméně má zkušenost s krátkometrážní tvorbou a také 

s různými tvůrčími i pomocnými pozicemi a typy audiovizuálních děl. Techniky a režijní postupy předchozích 

filmů ukazují na potenciál vytvořit originální dílo i větší metráže, a zvlášť pod vedením zkušeného 

producenta, kterým žadatel je. Scénárista má zkušenosti především z divadla, avšak také z tvorby pro děti, 

což může být cenné právě při projasňování těch dramaturgických otázek, které mají dílo učinit srozumitelné 

cílové skupině dětí (6-12 let). Žadatel hledá výtvarníka na spolupráci, prozatím výtvarnou stránku vytváří 

režisérka. Dramaturgická koncepce je velmi obecná. (Pokud jsem se nepřehlédla, v žádosti nebylo její CV, 

avšak jedná se o zkušenou dramaturgyni.) Postupy „zostřit výchozí konflikt“, „posílit dramatickou situaci“ se 

dají říct ve vztahu k téměř jakémukoliv dílu – není jasné, kde přesněji dramaturgyně vidí aktuální slabiny a 

jaké typy řešení bude hledat. Domnívám se, že právě dramaturgie je aktuálně nejpalčivější rovinou projektu, 

kterou je třeba zásadně posílit, a byla bych uvítala, kdyby byla dramaturgická koncepce konkrétnější a 
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pojmenovala a adresovala jasně zformulované slabiny či otázky. Projekt už má domluveného taky 

kameramana – z hlediska personálního obsazení je připravený na realizaci vývoje. 

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

 
Vzhledem k hodnotovým motivům, které jsou příběhem rozvíjeny, avšak bez tezovitosti či patosu, a vzhledem 

k nosnému základu postav, příběhu a univerzálně srozumitelnému tématu se domnívám, že projekt má 
potenciál stát se kvalitním dílem obohacujícím jak domácí, tak evropskou kinematografii pro děti, a může být 
srozumitelné i v zahraničí, zvlášť pokud by se podařila výjimečná výtvarná podoba a vůbec styl filmu (také 
hudba, rytmus, zvuk), tak uvažování o mezinárodní distribuci vidím jako smysluplné. 

 
 

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

znaků) 

 

Žádost je kompletní a informace v ní konzistentní. Harmonogram je až velkorysý, ale u debutu a vzhledem 

k širokým aktivitám i v rámci producentského vývoje jistě rozumný.  

Oceňuji vícezdrojové financování vývoje, které je pečlivě promyšlené a zjevně mnoho úsilí producent 

věnuje získání financí jak z grantových zdrojů (AVF, FACCA, MEDIA), tak od partnerů. Projekt je 

připravovaný jako mezinárodní koprodukce a už v této fáze má konkrétně vymyšlené a vyjednává se 

třemi společnostmi domácí i zahraniční distribuci. Takže i po producentské stránce je projekt vynikajícím 

způsobem připraven pro kvalitní a finančně zajištěný vývoj a účelnou přípravu (financování) výroby. 

Rozpočet je, jak i žadatel sám uvádí, značně vyšší, než je standard v domácích podmínkách. I s ohledem 

na mezinárodní koprodukci a možný rozpočet, který musí být konzistentní s rozpočty typickými na Media 

programu se mi však jeví, že některé položky jsou nadstandardní až značně nadhodnocené. Týká se to 

především honorářů (scénář i licence, a to dvakrát, a k tomu tvorba dialogů zvlášť). Některé náklady (na 

producenta a produkční pozice a úkony) jsou vysoké i z důvodu dlouhého trvání projektu (tedy měsíční 

sazby jsou adekvátní). Všechny pozice výtvarníků a dalších výkonných umělců jsou, vzhledem k tomu, 

že se jedná o vývoj, také spíš vysoké. Odborní poradci – jak v položce 1-10, tak 2-20 (přičemž rozdílu 

mezi těmito položkami nerozumím – kteří jsou kteří) jsou v úhrnu rovněž nadstandardně plánovaní. 

Celkový rozpočet je tedy spíš hodně velkorysý.  

Žadatel je zkušeným producentem animované tvorby a tvorby pro děti a vzhledem k profesionální přípravě 

projektu, jeho partnerů a potenciálních koproducentů, a důslednému plánu vývoje je myslím zárukou 

kvalitní realizace projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      Máma má vždycky pravdu 

Evidenční číslo projektu      3449 - 2019 

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

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj  animovaného krátkého filmu 

Číslo výzvy       2020 – 1-3--7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      6.1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

 

     Prestižní filmová společnost MAUR Films , společně s autorkou , výtvarnící a 
režisérem krátkého animovaného filmu / 5-7 minut, / Marií Urbánkovou /UMPRUM, 
FAMU/,  žádají Fond o podporu vývoje tohoto projektu.  
Jedná se o animovanou moralistní grotesku,  inspirovanou již vydanou dětskou 
knihou autorky „ Trable s tátou“ . Námět tohoto filmu vychází z výtvarného  zobrazení 
známých maminkovských rčení .typu „nedělej ksichty – zůstane ti to“. 
Jedná se o absolventský  film autorky.  Předchozí bakalářský film rovněž 
koprodukovala filmová společnost Maur films. 
Předpokládaná technika – 2D plošková animace v kombinaci s loutkovými 
dekoracemi v pozadí. 
 
Rozpočet vývoje – 506.000Kč s požadavkem podpory Fondu ve výši 360.000Kč. 
Předpokládané období vývoje ukončeno 4,12.2020 
 
Popis prací období vývoje je podrobně popsáno. Rovněž předpoklady vytvoření 
konečného filmu jsou vyjasněné / /rozpočet  950.000Kč./ ,reálné zafinancování a 
celkové dokončení 3.12.1922 , 
 
 
 
      

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 pečlivě a smysluplně koncipována.  Obsahuje všechny požadované 
přílohy a poskytuje tak dostatek informací pro její posouzení. 

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

 

     Rozpočet vývoje ve výši  506.000 Kč je sestaven v obvyklých položkách i cenách. 
Požadovanou  podporu Fondu 360.000Kč  pokládám za přiměřenou.  
Současné zafinancování je reálné.  
Mimo Fond  , 20.000Kč UMPRUM a 48.000Kč vklad žadatele / + fee a rež.př,/. 
     Rovněž předpoklady  získaní finančních zdrojů a harmonogram realizace 
konečného filmu, pokládám za reálné možné. 
     Producent Martin Vandas se pokusí získat francouzského koproducenta s kterým 
obvykle spolupracuje. 

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

 

     Problematika a úkoly období vývoje – vytvoření konečného scénáře,kompletní 
animatik a testy, hlasový casting a snaha o získání francouzského kopartnera. 
jsou podrobně popsány. 
Distribuce převážně orientovaná na dětského diváka, ale též dospělé publikum. 
Předpokládaná účast na mezinárodních festivalech  

  

          

 

 

 

 

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

  

  Filmová společnost Maur films byla založena MgA Martinem Vandasem v roce 2003 
  Je zaměřena převážně na animovanou tvorbu jako na příklad projekty  - Famfárum 

do třetice všeho dobrého, Jedné noci v jednom městě, Strom v režii L.Sunkové 
Zloději zelených koní, Time Rodent-Jezdec strachu, koprodukční film Superbia a 
další filmy  Ve spolupráci s FAMU vznikl krátký loutkový film DCERA režisérky  
.Darie Kashcheeva který je shortlistu Oskara 2020 

      Martin Vandas je členem Asociace producentů, animovaných filmů a Evropské     
      akademie.   Žadatel má vysoký profesní kredit. 
    Režisérka ,autor a výtvarník absolventského FAMU  filmu „ Maminka má vždycky 

pravdu“  je Marie Urbánková jejíž bakalářský film UMPRUM  - Betonová džungle  
    rovněž koprodukoval Maur film. 
    Na filmu dále spolupracuje dramaturg Marie Kajánková 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Máma má vždycky pravdu 

Evidenční číslo projektu 3449/2019 

Název žadatele MAUR film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 13.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Hned zkraje hodnocení se opřu o výsledný verdikt. Ten zní „nedoporučuji“, ale potřebuji k tomu hned 

v závěsu dodat, že jsem v tomto případě notně zvažoval, zda za sebe dát pomyslnou „zelenou“, nebo právě 

„červené STOP“. Ačkoliv projekt žádá v rámci výzvy na vývoj – a tedy by v rámci této fáze měl vzniknout 

teprve řádný scénář a také vizuální příprava (ukázka/test) – přesto bych od žádosti i v tuto chvíli potřeboval 

něco konkrétnějšího. Už proto, že finanční požadavky nejsou malé. Přijít pouze s nápadem, že se film bude 

zaobírat všelijakými „hláškami“ maminek, přičemž nám poté ukáže, jak by to vypadalo, kdyby došly 

skutečnému naplnění, je – dle mého – velmi málo. Nápad jako takový mi je sympatický, vlastně i tak nějak 

doufám/věřím, že by se při pečlivém dramaturgickém vedení mohl pod rukama Marie Urbánkové promítnout 

do hravého tvaru, který najde i oporu ve zvolené technice animace a jejím výtvarném rukopisu. Přesto jde 

jen a pouze o víru a důvěru, nyní mám na „stole“ pouze nápad a plno podmiňovacího způsobu ve větách a 

plno otazníků a nejasností – jak se ubránit opakování a přílišné retardaci, jaké „výhrůžky“ se nakonec do 

filmu dostanou? A jak vlastně v tom celém hraje roli cílové publikum? Jde prý o dospělého diváka, i když ani 

starší děti by nemusely být opomenuty.  

Ač se mi může nápad jako takový pozdávat, osobně bych se dokázal přiklonit k „doporučuji“ až tehdy, když 

by předložené materiály více věděly, kudy se bude projekt ubírat. Vstupovat do fáze vývoje (a chtít na něj 

velkou finanční podporu SFK) obnáší i tu míru odpovědnosti, že budu mít svůj nápad zakořeněnější, lépe 

vyjasněný. Nehledě na fakt, že jde o školní práci, kdy právě alespoň tato předpříprava na žádost mohla 

proběhnout, aniž by do toho vstupovala finanční dotace státu nebo koprodukční vklad soukromé společnosti. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Na tomto místě chci ještě více zdůraznit absenci hmatatelné cesty, kudy se autorka hodlá vypravit. Ano, 

mohla by ji hledat v rámci následujících měsíců a s podporou/oporou peněz ze SFK, ale to mi přijde jako 

nedostatečný tvůrčí vklad a investice do před-přípravy před touto žádostí a touto fází.  

Každopádně je dost možné, že jiný posudek dopadne opačně, nebo že žadatelé přesvědčí Radu SFK. 

V takovém případě si dovolím jen podotknout, že pro výsledný tvar by mělo být lépe rozmyšlené, pro koho 

film je, neboť to může do velké míry ovlivnit nejen výběr „výhrůžek“, ale i způsob, jak se promítnou do reality 

– ale také ovlivní i naraci, vždyť dospělého diváka můžeme mnohem více zaplést do sítě paralelních linií, 

zatímco ten dětský, byť starší, by se v nich ztrácel. A má být film vtipným komentářem/ohlédnutím na své 

dětství, nebo i něco na způsob Duškova převyprávění jedné ze Čtyř dohod, tedy „nehřešte slovem“ (co 

slovo zvláště směrem k dítěti dokáže způsobit)? Bude film jen a pouze – snad vtipnou – mozaikou 

absurdností, které směřuje dospělý k dítěti, nebo se v podtextu vážněji zamyslí právě nad motivací 

dospělých, nad dopady směrem k dítěti, nad tím, proč zrovna to které „rčení“ dospělí vypouští z úst (a 

mimochodem, jak se k nim dopracovali? Podědili od svých rodičů, nebo se osvojují jinak, i v závislosti na 

aktuálních „pohybech“ uvnitř společnosti?) 

Pokud se film omezí pouze na vizualizaci proměny výhrůžek do reality, a to ještě tak, že se mají ukázat až 

ve finále, co nás bude vést k tomu, abychom film chtěli sledovat? Jak se budou vybírat charaktery a jak 

k nim my coby diváci najdeme zájem? 

  

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

Bez připomínek 

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

Zatím nelze predikovat 

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

znaků) 

Už jsem se u tohoto problému pozastavil v případě jiné žádosti, nemohu znovu nekomentovat. Může to být 

jen a pouze můj osobní vnitřní konflikt, ale nerozumím, proč by měly být součástí rozpočtu – kapitol, které 

budou pokrývat finanční prostředky z dotace SFK – i honoráře pro studentku, která daný projekt má jako 

svou školní práci. Podívám-li se na to optikou daňového poplatníka, pak řeknu, že studentka je na škole 

(v tomto případě UMPRUM) díky tomu, že se na ni stát (tedy já a další poplatníci) skládáme. V rámci 
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svého studia, které si tedy neplatí, má možnost v prostředí školy nabýt zkušeností, znalostí a to i 

prostřednictvím tvorby studentských filmů. Chápu, že pokud škola jako taková nemá dostatek prostoru a 

technického zázemí/materiálu na tvorbu toho kterého projektu, pak do spolupráce musí vstoupit 

soukromý sektor, nebo projektu může ještě pomoci jiná dotace státu (v tomto případě SFK). Ale proč by 

měl stát (a opět tedy daňový poplatník) znovu finančně dotovat samotného studenta – jeho studium/práci 

– kterou už dotuje tím, že student na škole je a má na ní prostor i tvořit? Zde Marie Urbánková coby 

režisér, hlavní výtvarník a patrně i hlavní animátor dostane v rámci vývoje za to, že si splní svou 

studentskou povinnost (chce-li studium absolvovat) 72 000 Kč. Jestliže se z toho platí jiné profese, lidí, 

kteří si filmem neplní školní povinnost, pak dotace do státu dává smysl. V opačném případě to vnímám 

jako dvojité dotování studenta/tů a svým způsobem jako absurdnost. Ano, tato práce by mohla být 

proplacena z finančního vkladu koproducenta, ale v tomto případě vklad nepokrývá celou výši, ale i tak 

bych to vnímal za něco, co je dost na hraně.  

Tato má poznámka nemá útočit konkrétně na Marii Urbánkovou, na konkrétní školní instituci, ale spíše 

poukázat na jev, který považuji za zvláštní a hodný širší diskuze. 

A podotýkám, že tento „můj problém“ ani v minulých případech, ani nyní neovlivnil posuzování projektu a 

toho, zda jej doporučit k podpoře ze strany SFK. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Máma má vždycky pravdu 

Evidenční číslo projektu 3449/2019 

Název žadatele MAUR film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 15.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět předloženého projektu „Máma má vždycky pravdu“  je velice prostý. Věty, 
kterými se snaží rodiče (v tomto případě prezentováno matkami) odradit malé děti od 
konání něčeho, co rodiče (v tomto případě matky) považují za nesprávné a bojí se, 
aby se z toho nestal zvyk. A podle mínění maminek by tento zvyk mohl narušit život 
jejich dětí v budoucnu. Když například řeknou: „Nejez ve stoje, budeš mít tlusté nohy,“ 
chtějí tím docílit toho, aby dítě u jídla sedělo. A protože autorka má smysl pro humor, 
dotyčnou situaci vykreslí v humorném kontextu.  
Silnou stránkou předloženého projektu je skutečnost, že s výroky svých rodičů (v 
tomto případě matek) se setkává každý člověk, který vyrůstal v harmonické rodině. 
Tyto věty bývají za prvé přinášeny tím, co slýchávaly matky ve svém dětství (efekt 
opakování prožitého bez ohledu na přání chovat se jinak) a za druhé strachem o to, 
aby se dítěti opravdu něco nestalo, čili snahou vybudovat v dítěti obranu „samého 
proti sobě“, čili – naučit dítě, aby domyslelo následky svého chování. Autorka velice 
přesně rozpoznala, že v těchto „automatických“ větách se skrývá nejen mechanismus 
výchovy a láska k dítěti, ale také dobrý základ k humornému pohledu na výchovu dětí.  
Slabší stránkou projektu je zatím nedotažená koncepce v dramaturgickém plánu. Je 
ale vidět snaha o hledání přesného tvaru a cesty k vyznění takovému, které nebude 
jen plácnutím do vody. To je nadějné, protože sám projekt si zaslouží, aby byl 
realizován. Nejen proto, že je to nový pohled na část toho, čemu se říká „výchova 
dítěte“, ale hlavně proto, že nahlíží problematiku s humorem. A to je věc, která dnes 
mnohým autorům chybí.     

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka námětu je originální. Najít obrazovou a animační formu pro věty, 
které většina dětí slyšela od svých rodičů v dětství, je úkol sice lákavý, ale rozhodně 
nelze tvrdit, že by to byl úkol snadný. Autorce se povedlo v záměru a v prvních 
úvahách o námětu najít kvalitní klíč a to formou humorného výkladu oněch „frází“. 
Podle dodaných podkladů je zřejmé, že autorka nejen že má smysl pro humor (což 
může mít nejeden tvůrce), ale dokáže také humor vytvářet (což nemusí umět každý, 
kdo má smysl pro humor). Výsadou autorky je, že si je vědoma toho, jakým 
způsobem musí humor prezentovat, aby to byl skutečně kvalitní humor a ne jen 
nějaká „hra na humor“.  
Děj každé „epozidy“ ohraničené frázemi, které ze sebe rodiče chrlí jak na běžícím 
pásu, je dán nejen obsahem oné věty, ale také tím, jak lze na daný minipříběh 
reagovat, jak jej vizuálně ztvárnit. Vzhledem k tomu, že zatím autorka se svým 
týmem hledá přesnější vyznění a dramaturgickou stavbu, není zcela jasné, k čemu 
na samém konci tvorby dojde. Ovšem podle toho, jak sama vylíčila vývoj a posun při 
tvorbě tohoto projektu, lze usuzovat, že i konečná fáze bude dál, než je současný 
stav a že nakonec se povede najít optimální řešení. Z tohoto pohledu lze konstatovat, 
že děj je srozumitelný a v projektu je naznačen i kvalitativní skok směrem k vyšší 
úrovni.  
Autorka využívá ve svém projektu to, čemu se věnuje nejvíc a to, v čem je autorsky 
silná. Chce využít poměrně vzácný způsob animace, který přesně popsala ve své 
explikaci. Nemá smysl, abych popisoval něco, co autorka pregnantně vyjádřila, proto 
používám její formulace:  
„Ráda bych animovala na multiplánovém stole (animační stůl s řadou skel nad 
sebou, pomocí kterých se skládá celý obraz. Skla nejen vytvářejí prostor a hloubku 
ostrosti ale umožňují animaci ve vrstvách).Na multiplánovém stole by ležely  kulisy, 
prostředí ve kterém by se pohybovaly ploškové nebo spíše reliéfní loutky. Ráda bych, 
aby loutky měly ploché kostry a mohly ohýbat ruce, natahovat se do prostoru. 
Zároveň bych chtěla občas využívat principů kreslené animace a vyvarovat se tím 
rozdělení těla na "buřtíkové" nekonzistentní části, které v papírkové animaci působí 
zastarale a nepřesvědčivě. Měla bych tedy řadu vystříhaných fází, které bych na 
multiplánu točila tak, jako by šlo spíše o klasickou kreslenou animaci.“  
Tato jasná představa je velkým vkladem pro celý projekt. Je důkazem toho, že 
projekt je připraven k vytvoření toho, co vyžaduje výzva SFK.  
 
 

 

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

Autorkou námětu, scénáře a výtvarné stránky projektu je Marie Urbánková. Autorka 
kvalitního animovaného filmu „Bazén“. S ohledem na několik výtvarných prací je 
zřejmé, že se s projektem vyrovná na vysoké profesionální úrovni.  

Nadějně vypadá i spolupráce s dramaturgyní Lucií Kajánkovou. Její otázky, kterými 
se zabývá ve své explikaci, ukazují na to, že se snaží z daného tématu vytěžit 
maximum pro dobrý výsledek. Nedává přesný návod, ale ukazuje, kudy by se 
mohla stavba příběhu i minipříběhů, ubírat. Je škoda, že její explikaci si asi nikdo 
z tvůrců nepřečetl. Usuzuji tak z toho, že zůstaly zcela nepovšimnuty hrubé 
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gramatické chyby, kterými její explikace kvete. U ní to chápu, protože není rodilá 
Češka, a samozřejmě ve slovenštině se některá měkká –i-  skutečně dávají tam, 
kde je má ve svých větách. Ovšem češtinou odkojení ostatní členové týmu, by měli 
kolegyni na tyto chyby upozornit. Obsahově její explikace má smysl a může být i 
jistým potenciálem do další tvorby.  

Ještě bych se rád zmínil o onom váhání nad názvem projektu:  MÁMA MÁ VŽDYCKY 

PRAVDU / MÁMY TO VÍ NEJLÍP! / KDYŽ.  

Název – KDYŽ – může evokovat film „If…“ který režíroval Lindsay Anderson a 

v češtině se překládal jako „Když…“  

Název – MÁMY TO VÍ NEJLÍP! -  evokuje agresivitu a nekompromisnost výchovných 

prvků, které matky využívají v každodenním styku s dítětem.  

Ostatně i dramaturgyně použila v popisu výraz: RODIČE. Z toho lze usuzovat, že je 

si vědoma toho, že při výchově dítěte nepůsobí jen „rady“ matky, maminky nebo 

třeba i mámy. Že slepotou při výchově dítěte bývá zasažen i otec. Tedy, že 

odpovědnost za to, o čem autorka ve svém projektu vypráví – nesou oba rodiče. A 

tudíž je i budoucí film určen rodičům, nejen matkám.  

 
 

 

 

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

Téma a zpracování tohoto projektu jsou pro českou kinematografii významné tím, že 
doposud se nikdo nepokusil tématiku výchovy dětí zpracovat v tak jasném kontextu a 
s humorem, který neubližuje. Téma rozhodně nemá ambici lokálního problému. 
Všude na světě jsou děti vychovávány stejnými stereotypy, takže i v zahraničí bude 
takto pojímaná ukázka výchovy dětí (smyslem pro humor) přijímána jistě 
s pochopením.  
 
 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou jasné a úplné. Obsahují všechno, co projekt pro 
další práci může nabídnout. Jasnou koncepci další tvorby, jasnou a zřetelně danou 
strukturu financování. Tým sestavený předkladatelem je schopen projekt realizovat 
v mantinelech, které si stanovil a to i s ohledem na požadavky SFK.   
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Marmara 

Evidenční číslo projektu 3455/2019 

Název žadatele ARTCAM FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 16.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předmětem žádosti producentky Petry Oplatkové ze společnosti Artcam films je vývoj středometrážního 

animovaného autobiografického dokumentu Marmara, absolventky UTB ze Zlína Akile Nazli Kaya. 

 

Projekt má promyšlenou strategii v provázanosti na dvouapůlletý plánovaný vývoj s výrobou do 2025, 

předběžně domluveného zahraničního (AT) partnera pro fázi vývoje i možné budoucí produkce. 

 

Dokumentární animovaný film v současnosti zažívá svůj celosvětový rozkvět a melancholický vzpomínkový 

příběh s významovým mnohovrstevnatým přesahem má svůj bezpochyby silný autorský i festivalový 

potenciál. 

 

Jediné slabé stránky žádosti (krom drobných formálních chyb) vidím v nestandardní a pro festivalovou 

distribuci komplikované středometrážní stopáži (35 min), která neumožňuje standardní distribuci ani cestu 

předfilmu, a i pro řadu festivalů je nestandardní. Na druhou stranu právě vývoj díla může jasně ukázat kam 

se má dílo ubírat a autoři mohou i tuto stránku přehodnotit – ostatně to naznačuje i ustanovení opční 

smlouvy hovořící o minisérii. 

 

Projekt doporučuji k podpoře. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji   
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

– V žádosti chybí plná moc producentky Petry Oplatkové, resp. není upraven právní vztah k žadatelské 

společnosti, žádost samotná je podepsána jednatelem společnosti. 

– V rozpočtu není uvedena smluvní opční odměna, ač tato je součástí předložené opční smlouvy.  

– Doba opce na 60 měsíců je dostačující a zcela v souladu s předloženým harmonogramem. 

– Sympatický je samozřejmě i záměr vícezdrojového financování formou MEDIA development 

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

–  Rozpočet je nastaven realisticky a spíše skromně vzhledem k plánované dvouleté době celkového 

vývoje. 

Všechny jeho položky jsou estimovány paušálními částkami, které vycházejí víceméně z běžné stávající 

praxe. Pouze u paušálních částek na výrobu animatiku není zřejmé, o jaké položky se bude – vzhledem 

k dalším uváděným profesím jednat, dtto platí pro nastavení výroby ukázky, uvítal bych upřesnění u 

odborných poradců (v jakém smyslu) a překladatelské služby ve vztahu k překladům scénáře. 

Náklady na workshopy a s tím spojené cestovní náklady jsou realistické s ohledem na zamýšlené účasti 

s projektem. 

 

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

–  Na producentské strategii je sympatická promyšlená cesta celého vývoje i reálný čas určený k vývoji i na 

budoucí produkci. Sympatická je i snaha o mezinárodní koprodukci v rámci regionu včetně 

předloženého LOI, které pracuje i s genderovým faktem hlavní autorky. 

 

 

 

 

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

–  Pro žadatele jde o první vstup do produkce animovaného filmu, na druhé straně má řadu mezinárodních 

zkušeností a kontaktů z hrané tvorby a dalších spoluprací i distribuce a z poslední doby i výrazné 

projekty v oblasti dokumentů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu MARMARA 

Evidenční číslo projektu 3455/2019 

Název žadatele ARTCAM FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 15.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námětem předloženého projektu „Marmara“ je na první pohled nostalgická vzpomínka 
na dětství protagonistky. Vyrůstala u moře se kterým si rozuměla, se kterým spojovala 
svůj život a věřila, že v něm je i její budoucnost. Realita současného světa, kdy se 
z moře stává stoka, narušila její sny i její další život. Pod tímto na první pohled 
prostým příběhem je skryta hlubší myšlenka, ve které můžeme najít touhu člověka po 
zdravém životě, po životě bez smrtonosného balastu, po životě tak, jak si jej 
představuje každé dítě.  
V daném případě se autorka věnuje hlavně osobě protagonistky a změn, které sama 
vidí a které mění nejen prostředí, ve kterém vyrůstala a žije, ale také mění vztahy, na 
které se do této doby mohla spoléhat. V onom individualistickém pohledu na svět je 
námět silný. Posuny v životě a v myšlení jsou přesně a až psychoanalyticky 
rozvrstveny a poskládány do jímavého příběhu. Do příběhu, kde se neodhalují sice 
příčiny změn (z moře bohatého a dávajícího obživu ve stoku, která zabíjí), ani původci 
toho, co se s přírodou děje, dává autorka nejen své autentické zážitky, ale také velký 
snový potenciál, sahající až k hranicím surreálna. Onen apel na to, co se s lidmi 
stane, bude-li devastace pokračovat, je silným motivem pro celou strukturu vyprávění.  
Slabší stránkou projektu je zatím nejasné vyústění té části, kterou nazýváme – 
příběh. Poslání je jasné, struktura je jasná, jen uzavření myšlenky zatím nemá 
jasnější kontury. To je ovšem účelem této výzvy, dát šanci autorce a celému týmu, 
najít řešení, které zatím není zcela jasné.    
 
  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka, je-li jí varování před zkázou světa, není zcela nová. Nové a 
progresivní je v daném případě zpracování a uchopení tématu. Pohled autorky je 
novátorský v tom, jak chce vizuálně zpracovat příběh. Příběh se odehrává mezi 
reminiscencemi prezentovanými vzpomínkami na dětství, současným pohledem 
prezentovaným pohledem na reálný svět, a záchvěvy vnitřního světa, 
prezentovanými snovými scénami. Přes, na pohled složitou strukturu, se autorce 
povedlo udržet jasný a zřetelný významový koridor, ve kterém se pohybuje a který je 
srozumitelný pro každého. Kdo by nevěděl, že moře je symbolem vzniku života na 
Zemi, kdo by nevěděl, že zničením moře se blíží zánik naší planety? V této 
jednoduché formulaci se ukazuje schůdnost přístupu autorky k nelehkému tématu, 
které si vybrala. Zcela logicky pak sáhla k archetypům, kterým rozumí každý člověk 
na světě. Dítě a jeho fantaskní svět, rodina jako základ toho dobrého, co dítě prožívá, 
moře jako nositel života a představitel důvěryhodnosti. Autorka svůj příběh rozvíjí do 
širších konsekvencí. Zánik a ohrožení života na moři spojuje s koncem dětství a 
pokouší se tuto svou životní zkušenost nahlédnout prizmatem absurdity a s lehkým 
humorem, místo nostalgických vzdechů. Autorka se obrací svým projektem ke všem 
lidem, neboť správně předpokládá, že moře a jeho symbolický význam v lidském 
životě cítí a chápou všichni lidé, i ti, kteří moře vidí jen jednou za čas.  
V rámci tohoto jasného poselství je srozumitelné i rozvrstvení postav, které se dějem 
prolínají. Vztahy v rodině nejsou ničím narušeny. Působí kontrastně k zániku moře, 
mají svá archetypální pravidla a ukazují, že když něco funguje, není možné to 
narušit. Přechody do katastrofických a surrealistických vizí protagonistky vyvěrají 
z toho, co se vymklo zákonům přírody.  
Tahle silná výpověď dává velkou naději k vytvoření umělecky kvalitního díla. To je 
budováno nejen na skvělém výtvarném vyjádření hlavní stránky příběhu, ale také ve 
snaze použít i další prvky, které rozšíří vizuální vjem. Představa o tom, jak bude 
projekt realizován, je z vyjádření autorky a také z jejích výtvarných návrhů, jasná. Do 
surreálna vstupuje lehce a nenásilně z reálna. Tyto přechody jsou vyústěním toho, co 
se odehrává v duši protagonistky. Nejsou nějakým náhlým hnutím mysli, bez ladu a 
skladu. Mají svůj jasný původ a je jasné i vyznění, kam směřují.  
Z tohoto pohledu předložený projekt splňuje kritéria výzvy SFK.   
 

 

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

Složení tvůrčího týmu dává jasnější představu, jak se bude projekt dále vyvíjet.  
Scenáristé Akile Nazli Kaya a Tomáš Doruška už spolu pracovali na několika 

významných projektech. Režisérka Akile Nazli Kaya vytvořila zatím jen několik děl, 
ale všechna se vyznačují svým jasným pohledem na svět, doplňovaným výraznými 
vizuálními prvky plnými fantazie.  Dramaturg Ivo Trajkov ve své explikaci podtrhl 
nejen obsahově významný smysl projektu, s přesahem do širších souvislostí, ale 
také výrazné výtvarné schopnosti režisérky. Upozornil na doposud nejasný závěr 
v dějové lince, ale autor této analýzy je přesvědčen o tom, že vklad dramaturga 
Trajkova bude v tomto bodu tou nejsilnější veličinou. 

Je proto jasné, že projekt tak, jak byl představen, bude tvůrčím týmem dokončen tak, 
jak to tvůrci slibují a jak požaduje také výzva SFK.    
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma a jeho zpracování jsou v tomto projektu významné nejen pro českou a 
evropskou kinematografii. Prací s archetypy a kontrastním pohledem na současnou 
ekologickou situaci světa, může projekt oslovit celý svět. Všichni na světě o tom 
vědí, celý svět chápe, co se děje s lidstvem.  

Inovativní přístup vidím v tomto případě v tom, že autoři dokážou na malém prostoru 
(moře, dívka, rodina) nahlédnout hlouběji do lidských duší. Nepoučují, nedávají 
návody ani neodsuzují. Na první pohled jen „pozorují“. Ovšem jejich způsob 
pozorování jde hlouběji, než se může zdát, jde na dřeň toho, co nazýváme lidským 
životem.     

 

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

znaků) 

Informace uvedené v projektu jsou vyčerpávající, srozumitelné a neobsahují žádné 
rozpory. Rozpočet odpovídá rozsahu mezinárodní spolupráce. Společnost, 
předkládající projekt, je schopna záměr realizovat. Taktéž všichni tvůrci mají na to, 
aby projekt realizovali.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu MARMARA 

Evidenční číslo projektu 3455/2019 

Název žadatele ARTCAM FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-3-7  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 24. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Producentsky důkladně připravený projekt vyvíjí dílo kombinující výrazně osobní a společensky kritické téma 

ve stylově originálním prostupování postupů a konvencí rodinného, dokumentárního a animovaného filmu. 

Nekonvenční způsob vyprávění i naznačená vizualita a úvahy o tvůrčí metodě režisérky i scénáristy ukazují 

na neběžné dílo. Producent, který je významným distributorem a rovněž producentem, předkládá důsledný 

plán (s přiměřeným harmonogramem i rozpočtem, k němuž mám pouze několik otázek – viz níže) vývoje 

s vícezdrojovým financováním, účelnou distribuční strategií a přípravou mezinárodní koprodukce, a ve 

spolupráci s tvůrčím týmem výrazných autorských osobností je myslím zárukou kvalitní realizace projektu – 

k podpoře jej tedy doporučuji. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt kombinuje několik filmových žánrů a druhů: deníkový či memoárový film, rodinný film, dokumentární 

a animovaný film. S ohledem na téma, které má silnou osobní i společenskou rovinu, se jedná o účelný 

hybrid, který dobře slouží poutavému rozvoji motivů. Enviromentální důrazy umně rozpouštějí riziko 

sentimentu, které je spojeno s nostalgickým vzpomínáním na vlastní dětství – zde oceňuji, že práce 

s motivy se zaměřuje na výrazné detaily (pečení kaštanů), které jsou oporou výrazné poetiky, ale nebudují 

patos vzpomínkového optimizmu. Moře v námětu vnímám jako ústřední motiv jak poetický, tak dramatický, 

a ekologické úvahy, rovněž ne násilně, ale přirozeně ve spojení s každodenností a všedními očekáváními, 

do děje vložené, pokládám za klíčovou hodnotu námětu. Moodboard ukazuje i reálné reference obrazů a 

reálií a naznačuje výtvarnou poetiku, která navazuje na rukopis autorky. I hledání metody spojování 

animace a fotografií je zde účelné a konzistentní s poetickým i tematickým rámcem. Scénáristická explikace 

správně upozorňuje, že psaní scénáře musí probíhat zároveň s vývojem estetické podoby – považuji tento 

plán za užitečný vzhledem k hybridní povaze zamýšleného filmu. Dramaturg vyjadřuje pochopení pro 

možnosti nelineární, spíše asociativní struktury, a velmi přesně upozorňuje na zatím asi největší slabinu 

námětu, a to je závěr, resp. vůbec finální významový důraz jakožto vyznění filmu. I když by způsob 

vyprávění nepracoval s klasickou příběhovou dramatikou (což oceňuji, protože to projekt vyčleňuje 

z většinové tvorby), motivy potřebují směřovat k vyústění, aby vyprávění nebylo pouze vršením situací a 

celek filmu se nestal pouze zřetězením nahodilých výjevů. Z materiálů ale rozumím, že právě tato 

soudržnost a rozvoj klíčových motivů budou důležitou částí tvůrčí práce během vývoje. 

Projekt je na vývoj výborně připraven i po producentské stránce: již domluvení či v jednání jsou 

koproducenti ze 2 zemí, producent má plán dalších žádosti (Media), účast na mezinárodních vývojových 

workshopech a již teď má konkrétní plán distribuce, kde zúročuje svoji dlouholetou zkušenost a znalost 

distribučních možností i pro film této metráže.  

 

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

 

Akile Kaya Nazli je originální autorkou, která dlouhodobě propracovává režijní metodu kombinace 

dokumentu a animace a rovněž symbiózy výrazné osobní perspektivy a společenských témat. Scénárista 

Tomáš Doruška a dramaturg Ivo Trajkov jsou předními českými tvůrci a celý tým se skládá z dlouhodobých 

spolupracovníků, kteří sdílejí citlivost pro zpracování osobních i sociálně-kritických motivů a zároveň 

schopnost promýšlet prostupování estetických konvencí různých filmových druhů a žánrů.   

  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Navzdory tomu, že projekt je spíše v rané fázi vývoje, a tedy je mnoho tvůrčích otázek ještě otevřených, 
vzhledem k režijní metodě, k originálnímu uvažování nad kombinováním postupů a stylových prvků z odlišných 
oblastí kinematografie, v něm vidím značný potenciál naznačující možný vznik výjimečného díla, které bude 
výrazné nejen v domácí, ale i evropské kinematografii. Jak téma, věnující se skrze osobní perspektivu 
mimořádně aktuální otázce moří a jejich stavu v stávající klimatické krizi, tak zamýšlený způsob vyprávění a 
stylu podle mě ukazuje na možnost vzniku jedinečného filmu. 
 

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

znaků) 

 

Žádost je kompletní a informace v ní konzistentní. Harmonogram je naplánovaný s ohledem na nutnost 

značné práce obsahové (ve vztahu k rozvoji tématu i stylu) a vytváří tím také adekvátní prostor pro 

producentský vývoj – je naplánovaný zodpovědně, aby umožnil kvalitní realizaci vývoje.   

Oceňuji plán vícezdrojového financování vývoje. Ve finančním plánu není vklad koproducenta, i když žádost 

o rakouském mluví s jistotou (i přiložený LOI) a o slovenském jako potenciálním – vklad koproducentů je 

tedy zřejmě plánovaný až do výroby. Rozpočet je, vzhledem k metráži filmu (35 min) přiměřený, některé 

z položek (2-12) jsou poměrně spíše vyšší. U výroby ukázky (pol. 2-16) bych uvítala v komentáři 

podrobnější popis nákladů (aby bylo zjevné, že se nedublují osobní náklady, uvedené u jednotlivých 

profesí, či položka 2-14), uvítala bych upřesnění položky odborní poradci (2-20 – o koho se jedná a ve 

vztahu k jakému aspektu projektu) a položky 2-18. 

Žadatel je zkušeným českým distributorem a patří mezi klíčové subjekty v české kinematografii v podpoře i 

nemainstreamového filmu. Rozvíjí svoje producentské aktivity, v nichž už rovněž má zkušenosti a také 

úspěchy; orientuje se také na festivalové scéně. Tato kombinace kompetencí je neběžná a vzhledem k 

tomu, že vyvíjený film by měl nestandardní metráž, můžou právě tyto zkušenosti být zárukou viditelnosti 

a účelné distribuce filmu.  

 

 


