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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Floren v srdci Evropy 

Evidenční číslo projektu 3735-2020 

Název žadatele Mcbox s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného 
filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 18.7.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Předložené materiály k dokumentu Floren v srdci Evropy jsou velmi strohé a žádost jako taková se jeví velmi 
nepřipravená, což budí dojem, že projekt je spíše ve fázi nápadu než reálného vývoje. Některé informace 
jsem si musela, alespoň pro vlastní ucelenou základní představu, sama dohledat na internetu.  
V úctě k autorovi bohužel musím konstatovat, že mne materiály nepřesvědčily, že by se jednalo o 
promyšlené téma. Kompletně chybí mj. informace o distribuční či marketingové strategii. Z povahy autorovi 
filmařské filmografie a kvality dodaných materiálů či v náznaku předloženého autorského zpracování, by se 
film měl zafinancovat z TV, pokud téma shledá dostatečně nosným. Treatment ve stavu, který je přiložen 
k žádosti, spíše vykazuje encyklopedická hesla, autorská explikace zase budí dojem vzpomínkového TV 
dokumentu. 
 
Projekt nemohu doporučit Radě SFK k udělení podpory na vývoj.  
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Udělení podpory Nedoporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  
 

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

 Žádost je velmi strohá a nekonkrétní. Informace udané jsou velmi obecné a musela jsem hodně dohledávat 
na internetu, abych se dozvěděla alespoň základní potřebné informace (např. postavy dokumentu, 
životopisy a filmografie tvůrců). Musím tedy konstatovat, že i když jsou odevzdány všechny povinné 
přílohy, tak považuji žádost za nekompletní vzhledem k obejmu a povaze informací, které byly nebo 
nebyly dodány.  

Producentská strategie se skládá ze 7 vět, kde nejenže kompletně chybí jakákoliv úvaha nad 
marketingovou a distribuční strategií, ale vlastně není ani nijak popsán vývoj, tedy co by mělo být cílem, 
či jak bude vývoj probíhat.  

Z takto odevzdaného materiálu mám jako expertka pocit, že se nejedná o projekt na vývoj, nýbrž nápad (i 
vzhledem k povaze treatmentu, který je hodně široký a výsledný efekt na čtenáře jsou spíše 
encyklopedická hesla než ucelená myšlenka o obsahu budoucího díla), který by se teprve měl jasně 
promyslet a teprve poté jít na vývoj projektu.  

Celkově se projekt jeví jako televizní vzpomínkový pořad (protagonisté mají vzpomínat na to, co bylo), což 
podporuje i avizovaná výše rozpočtu (500tis) a nevidím žádný kinodistribuční potenciál, což je podmínka 
jakékoliv žádosti u SFK.  

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

Rozpočet je stanoven rovných 200tis a finanční zdroje jsou pouze dva, 120tis SFK a 80tis vlastní finanční 
vklad žadatele. Celkově je rozpočet nízký, ale např. mne překvapila částka 20tis na cestovné a 5tis na 
ubytování, i když žadatel předpokládá natáčení v NYC, Londýně, na Slovensku, v ČR….Tato částka se 
mi zdá neadekvátně nízká. 

Vzhledem k povaze filmu, který jsem si pod dodanými materiály dovedla představit a k celkové výši nákladů 
na projekt (vývoj + výroba), se projekt jeví jako TV film (jak udává žadatel vzpomínání postav) a jako takový 
by měl být zafinancován z TV, kde bude pravděpodobně i jediná exploitační rovina tohoto projektu.   

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

Ač nerada musím konstatovat, že realizační strategie zcela chybí a nemám tedy co hodnotit. Dodanou 
strohou producentskou strategii, či autorskou a dramaturgickou explikaci, nepovažuji za dostatečný materiál 
k posouzení budoucí povahy díla. Projekt, ač se má jednat o vývoj, se takto jeví pouze jako nápad bez 
přípravy.  

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

Žadatel uvádí, že má za se sebou před 200 TV filmů a seriálů a 50 dokumentů. Věřím, že i tento 
připravovaný projekt bude mít stejnou kvalitu jako jeho předchozí filmy, ale i proto si myslím, že se opět 
jedná o TV dokument, nikoliv kino distribuční film a jako takový by měl být nabídnut TV, která by jej ráda 
zafinancovala, pokud by téma považovala za dostatečně nosné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Floren v srdci Evropy 

Evidenční číslo projektu 3735-2020 

Název žadatele Mcbox s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného 

filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 31. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Námět na dokumentární film s historizujícím tématem věnujícím se událostem a lidem kolem hotelu Floren 

v Kremnici, který by mohl být zajímavým půdorysem pro úvahu o společenském životě v Československu ve 

20. století, je zatím spíše v podobě nápadu. V předložených materiálech není rozpracovaný po obsahové ani 

stylistické stránce, nejsou zjevné tematické, narativní či estetické důrazy a není rovněž podrobněji 

rozvedený plán činností vývoje po tvůrčí ani producentské stránce. Projekt předkládají zkušení televizní 

tvůrci (avšak i jejich profesní představení je v žádosti spíše drobné). Domnívám se, že projekt není zatím 

připravený pro fázi vývoje, a proto jej k podpoře nedoporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Připravovaný projekt o hotelu Floren jakožto centru liberálního přemýšlení o společnosti v uplynulém století 

vychází z nosného nápadu, který by mohl ukázat méně známé historické okolnosti, ale mít taky vztah 

k současnosti, především v tématu vztahu k národnostním a náboženským menšinám. Nápad je však zatím 

formulován spíše vágně. Materiály žádosti byly zjevně připravované ve velkém spěchu (což je vidět i na 

jejich jazykové úpravě). Projekt prakticky neobsahuje producentskou explikaci, pouze několik heslovitých a 

velmi málo určitých vět o dalším postupu. I když si představu o obsahu vývoje člověk může konstruovat 

podle synopse a treatmentu (historický a archivní výzkum, studium dokumentů a AV matriálů (jakých? 

V jakých institucích?), sběr rozhovorů), toto v žádosti uvedeno podrobně není, i když se jedná o žádost na 

vývoj. 

Treatment je v podstatě sérií historek (není jasné, které z nich jsou spíše urbánními legendami a které jsou 

historicky potvrzené), u nichž není jasná hranice mezi historickými fakty a mýtem – toto pokládám za 

klíčovou slabou stránku projektu, který nerozlišuje, a zároveň ani neuvádí metodické postupy během vývoje 

(výzkum v archivech? V kterých? Rozhovory s žijícími svědky událostí či jejich potomky? Spolupráce 

odborníků?), jimiž by měl mezi těmito dvěma rovinami příběhu rozlišit. Pouze autorská explikace v jedné 

větě uvádí, že existují různé druhy dokumentů – toto konstatování však nijak neupřesňuje a autor ani 

neuvádí, jak se k nim vztáhne, jaké jsou povahy, čeho dokumentací jsou. O způsobu ztvárnění pojednávají 

pouze tři věty v autorské explikaci, které říkají, že film bude založený na rozhovorech, nebude v něm 

komentář a bude v něm hudba, jejíž použití je zdůvodněno jako „v zájmu udržení divácké pozornosti, 

tempo-rytmu“.  

Kromě tvůrčího vývoje není upřesněný ani vývoj producentský – potenciální koproducenti jsou zmíněni 

v dramaturgické koncepci, avšak nejsou nijak upřesněny potenciální společnosti či vysílatelé, s nimiž bude 

producent v rámci vývoje jednat. 

 

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

 

Tým je tvořený zkušenými televizními tvůrci. Předložené materiály však tým i žadatele představují málo 

podrobně a je obtížné si vytvořit přesnější představu o podobě jejich tvůrčí činnosti. V profesních CV by 

bylo vhodné uvést např. pracoviště, kde jednotliví členové působí/li, uvést filmografii (či výběr z ní), včetně 

roku produkce a producenta apod. Dramaturgická explikace neuvádí konkrétní obsahové, narativní či 

estetické aspekty, na něž se dramaturgie plánuje ve fázi vývoje zaměřit.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Látka projektu je pravděpodobně zajímavá a mohla by obsahovat různé významové roviny, které by mohly 

mít společenskou relevanci a možná i mezinárodní přesah. Toto je však spíše úvaha, která 

nadinterpretovává předložené materiály, jelikož záměr je v nich formulován natolik vágně a obsahové 

důrazy jsou tak nejasné a estetická představa spíše naznačuje preferenci konvenčního televizního či až 

publicistického přístupu, že význam či mezinárodní přesah téměř vůbec nelze posoudit. 

 

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

znaků) 

 

Rozpočet je spíše skromný, a i když k němu není podrobný komentář, jednotlivé položky jsou srozumitelné. 

V části 1 je zřejmě chyba, že není uveden honorář dramaturga, naopak je honorář u odborných poradců, 

kteří nejsou v žádosti specifikováni. Nejasná je položka ostatních autorských práv a licencí (není zjevné, na 

co přesně by byla použita, jaké archivy konkrétně). Není uvedeno, jestli má žadatel záměr scénář překládat 

a za jakým účelem (jelikož nespecifikuje konkrétní koprodukční jednání), podobně položka poplatků za 

workshopy či festivaly (jaké konkrétně?).  

Informace o žadateli jsou vyloženě nedostatečné. Nejsou uvedeny příklady zmiňovaných „audiovizuálních 

produktů“ a není přiložen ani výběr z filmografie. 

 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 

Název projektu Floren v srdci Evropy 
Evidenční číslo projektu 3735-2020  
Název žadatele Mcbox s.r.o. 
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 
Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 
seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Zdeněk Blaha 
Datum vyhotovení 25.7.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Projekt Floren v srdci Evropy si klade za cíl "dokumentovat kulturní a politický vývoj Česko-Slovenska za 
posledních 300 let". To vše prostřednictvím hotelu Floren v Kremnici a historie rodiny majitele, Viliama 
Janovského. To by se mělo odehrávat prostřednictvím příběhů osob spjatých s tímto místem, ať už z 
československého nebo světového prostředí. Nicméně předložený treatment, autorská explikace ani 
dramaturgická koncepce nedávají větší představu o stylu, ztvárnění, ani způsobu vyprávění. Žádost sama 
je v mnoha ohledech velmi stručnou a je tedy těžké uvažovat nad uměleckou kvalitou výsledného díla. 
Stejně tak je jednou větou odbyta strategie dalšího vývoje, producentský záměr, či cílové publikum.  
Uvedený rozpočet plánovaný na vývoj (a následnou výrobu) je značně podhodnocený a vzbuzuje 
pochybnosti o kvalitách celého projektu.  
 
Projekt v předložené podobě není připravený pro vývoj a proto jej nedoporučuji k podpoře.  
 
 
 
 
 
 
 

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 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
 
Jako odůvodnění, proč jde o kulturně náročné dílo autor uvedl, že “Film má ambici dokumentovat kulturní a 
politický vývoj Česko-Slovenska za posledních 300 let.”, nicméně dále již neuvádí, jak by k toho chtěl 
docílit. 
 
Samotné téma je popsáno velmi zmatečným a nejasným způsobem, je tedy velmi těžké si udělat v této fázi 
představu, o čem přesně film bude, resp. co bude samotným tématem (historie hotelu Floren? rodinná 
historie a portrét Viliama Janovského? galerie osobností, které jsou s hotelem a tímto geniem loci spjaté?). 
Stejně tak není jasné, jak chce autor téma uchopit a vyprávět. Podle treatmentu se zdá, že půjde jen o 
jednoduché pospojování “historek” za sebe podle toho, jak se objevují v “rodinném muzeu” hotelu Floren. 
Chybí i představení ústředních postav (Viliama Janovského a Igora Luthera), které jsou v explikaci odbyté 
jen poznámkou “google”.  
 
Není tak vůbec zřejmé, jak se bude projekt vyvíjet během prvotní fáze, chybí klíčové body vývoje, základní 
okruhy, témata, představení postav apod., které se budou ve vývoji definovat nebo hledat.  
 
2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
Předchozí autorova tvorba představuje zejména televizní filmy a inscenace z 90. let. Se současnou 
dokumentární tvorbou nevidím žádnou vazbu, což v kombinaci se zmatečným představením projektu budí 
jisté pochybnosti. Prezentace dosavadní činnosti žadatele je navíc velmi stručná a nekonkrétní, bez 
uvedení předchozích dokumentárních filmů režiséra. Dramaturgická koncepce je podobně neurčitá 
(nenabízí žádný jasný pohled na zvolený přístup, styl, či poetiku, je těžké si na základě koncepce udělat 
představu o uchopení tématu, či dalším směřování vývoje filmu).  
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
V podobě, jaké je projekt předložen, není dostatečně odůvodněno, proč je téma výjimečné a čím si 
zaslouží filmové zpracování. Chybí definice stylu, autorského záměru, ale i jednoduchého vymezení 
postav, prostředí a zpracování. V tuto chvíli tak projekt působí velmi lokálním dojmem. Stejně tak je 
nejasná cílová skupina, na kterou bude film hlavně cílit. Divácká skupina je shrnuta jen jednou stručnou 
větou, že “film je určen široké veřejnosti”, místo definice konkrétních skupin (věkových, zájmových apod.). 
Stejně tak žadatel nepočítá s účastí na workshopech nebo mezinárodních marketech, které by mohly 
pomoci projektu v dalším vývoji, či jej přiblížit mezinárodnímu publiku. S potenciálním koproducentem se 
sice počítá, nicméně patrně jen na ose Česká republika - Slovensko. Z těchto důvodů tedy pochybuji o 
větším přesahu a významu pro Evropskou kinematografii.  
 
4 Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 
Žadatel požaduje po SFK podporu na vývoj dokumentárního filmu ve výši 120 000,- Kč z celkového 
rozpočtu 200 000,- Kč. To se v případě celovečerního dokumentárního filmu o stopáži 70 minut zdá více 
než podhodnocené. Stejně tak na pováženou je celkový budget na vývoj + výrobu, který je žadatelem 
uveden ve výši 500 000,- CZK. S ohledem na běžnou praxi a výši rozpočtů pro projekty na vývoj jde o 
údaj, který budí přinejmenším pochybnosti. Projekt, jak je představen, navíc počítá s užitím velkého 
množství archivů, v treatmentu jsou zastoupené známé osobnosti z celého světa, takže už jen otázka práv 
na užití archivních materiálů bude logicky tvořit velkou položku budoucího rozpočtu. Nicméně v rozpočtu 
na vývoj nejsou nikde specifikovány náklady na rešerše, pouze 10 000,- na odborné konzultanty.  
Dále nepomáhá ani velmi obecný popis producentského záměru, ani několika stručnými větami shrnutá 
strategie dalšího vývoje. Z těchto důvodů panují z mé strany značné obavy o schopnosti žadatele dovést 
projekt do zdárného konce. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Soutěž 

Evidenční číslo projektu 3775-2020 

Název žadatele Cinema Arsenal s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu, 
dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 11.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Pečlivě zpracovaná (úplná) žádost s pozitivními znaky korporátní identity se týká vývoje 
dlouhometrážního (100 min.) dokumentárního filmu s aproximativním rozpočtem 3 900 000 
Kč. 
 
Pro fázi vývoje s rozpočtem 629 000 Kč požaduje producent podporu ve výši 450 000 Kč. 
 
Vzhledem ke koncepci budoucího natáčení (tři režiséři, tři štáby) lze obhájit i  - dokonce 
nepříliš vysoké – náklady na výrobu testu (pod nímž se mnoha jiných případech skrývají 
reálné natáčecí práce). 
 
Spíše obsahovou – ač s budoucím rozpočtem úzce související – otázkou je volba tří 
architektonických studií ještě před vyhlášením (čemuž napovídá režijní uchopení vývoje) 
vlastní mezinárodní architektonické soutěže (odtud název filmu) na stavbu koncertní haly 
v Praze. Předvýběr dvou „českých“ a jednoho „slovenského“ (při vědomí mezinárodního 
personálního obsazení špičkových ateliérů a možných přeshraničních kooperací záměrně 
přidávám uvozovky) se může stát ošidný, Bratislavu bude třeba nutno nahradit Londýnem…   
 
Dalším problémem se může stát deanonymizace účastníků soutěže, neboť fakt natáčení lze 
stěží – i při důsledně dodržované komorní observační metodě – zcela utajit. 
 
Ač žadatel nemůže naplnit větší míru diverzifikace zdrojů (LOI pouze od České televize), 
udělení podpory doporučuji v plné výši (více než 70 % podílu plnění na nákladech vývoje). 

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) 

Žádost je přehledná, nechybí žádný povinný podklad, a jak již výše zmíněno, vykazuje 
formální jednotící prvky. 
 
(Před)Volba slovenského architektonického studia se zdá motivovaná záměrem získat  
slovenského koprodukčního partnera s přístupem ke zdrojům tamního Audiovizuálného  
fondu. 
 
Na vývoji se podílí brněnské (!) studio České televize (LOI přiložen). 
 
Premiéra je plánovaná – ve shodě Realizačního harmonogramu s Žádostí – na 30.4.2021. 

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

Rozpočet je sestaven racionálně, se znaky úspornosti. Mimořádně pozitivně hodnotím  
nulové částky u pol. 02-01 Producent, 03-01 Production fee a 03-02 Režijní náklady. 
Nevím, co znamená v tomto případě audiovizuálního díla pol. 01-01 Opce na preexistentní  
dílo ve výši 10 000 Kč. 
 
Jak již výše zmíněno, Finanční plán nevykazuje velkou diverzifikaci zdrojů (a LOI České  
televize neobsahuje ani uvedené – byť nízké – částky). 

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

Žadatel má vážný úmysl uzavřít koprodukční smlouvu s Českou televizí. 
 
Ohledně kinodistribuce jedná producent s firmou Pilot Film s.r.o., avšak – i dle vlastního 
tvrzení – „nelze očekávat, že by film v tradiční kinodsitribuci dosáhl nějakých zvláště 
oslnivých čísel…“ či „pokud jde o cílovou skupinu, bylo by nepoctivé předstírat, že půjde o 
film přístupný mimořádně širokému spektru diváků“. 
 
Diváky filmu „Soutěž“ charakterizuje jako typické festivalové obecenstvo se zájmem o umění, 
architekturu a urbanismus. Tomu odpovídá i prezentovaná festivalová strategie, v jejímž 
popisu žadatel uvádí všechny specializované (zejména na architekturu) festivaly po celém 
světě. Kromě toho uvádí ještě několik „velkých“ festivalů (včetně MFFF Karlovy Vary), na 
nichž uvedení filmu (ve světové premiéře) alternativně předpokládá. 
 
V žádosti taktéž popisuje chystanou účast na filmových workshopech (včetně programu 
Eurodoc a dok.incubator). 

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

Cinema Arsenal s.r.o. založili v roce Tomáš Bojar a Pavel Abrahám a během  
následujících let v ní vytvořili několik zajímavých děl, zejména díky skvělé volbě okruhu  
stále ještě mladých, ale již zkušených a úspěšných profesionálů (Jan Gogola ml., Zuzana  
Kirchnerová, Jiří Chod, Šimon Dvořáček, Šimon Špidla, Václav Flegl).   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Soutěž 

Evidenční číslo projektu 3775-2020 

Název žadatele Cinema Arsenal s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 29. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Obecné hodnocení piště v této doporučené struktuře (doporučený rozsah: max. 1500 znaků): 

1. Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy) 
2. Hlavní silné stránky projektu  
3. Hlavní slabé stránky projektu 

4. Konečné hodnocení 
- Zohledněte, zda je projekt připraven k vývoji a zda žadatel pravděpodobně bude schopen 

projekt dopracovat do zamýšlené podoby 

 

 

 

 

 

Projekt Soutěž míní observační metodou sledovat práci tří architektonických studií při přípravě návrhů do 

mezinárodní soutěže na novou budovu koncertní haly v Praze. Tímto způsobem míní proniknout do 

pracovních rutin architektů stejně jako do jejich kreativního procesu a uvažování o funkcích budovy vůči 

jejím uživatelům (hudebníkům, divákům, aj.), ale obecně i společnosti a veřejnému prostoru.  

Projekt své téma formuluje přesvědčivě, takřka analyticky, má vyjasněné metody práce i základní postup 

během vývoje. Jedním ze sporných bodů konceptu je nicméně záměr soustředit se na dvě česká a jedno 

slovenské studio a opomenout studia zahraniční, u nichž se též očekává účast. I přes jasné praktické obtíže 

spojené s vývojem a natáčením v zahraničí jde z hlediska obsahového o významné zúžení perspektivy. 

Domnívám se nicméně, že mimo tento klíčový bod je projekt obecně dobře připraven a doporučuji ho 

k podpoře.  

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Plánovaný snímek Tomáše Bojara soutěž představuje v striktně observačním modu pohled do zákulisí 

příprav architektonických návrhů na plánovanou budovu koncertní haly v Praze na Vltavské. Fáze vývoje 

kopíruje fázi do oficiálního vyhlášení soutěže, s natáčením počítá primárně v době práce studií na vizích 

a podkladech k soutěži. Velmi zajímavě pojaté téma chce skrze práci a tvůrčí myšlení tří architektů/ 

architektonických studií přiblížit nejen profesi architekta, ale také její roli při utváření veřejného prostoru. 

Projekt pracuje s tezí, že reprezentativní příklad poskytnou dvě česká a jedno slovenské studio. 

Režisér velmi jasným způsobem popisuje, jak mohou dílčí názory, postoje a rozhodnutí jednotlivých 

protagonistů ovlivnit nejen podobu výsledných budov, ale také jejich funkci na daném místě, jejich 

vstřícnost vůči svým uživatelům, a podobně. Právě důraz na přesah architektury k běžnému životu nás 

všech může film při sledování vizí jednotlivých studií velmi osobitě zachytit. 

Podnětné čtení podkladů k projektu nicméně okamžitě vyvolává řadu dílčích otázek, které jsou současně 

zásadní pro celkovou podobu filmu, a bude nutné je vyřešit záhy během vývoje. První se nabízí otázka, 

jak logické je rozhodnutí zaměřit se u soutěže, kde se čeká mezinárodní účast, na dvě česká a jedno 

slovenské studio? Pragmatické důvody jsou zjevné – nejistota v souvislosti s covid-19, obtížnější 

navazování kontaktů se zahraničními studii a sledování jejich každodenní práce během vývoje, jazyková 

bariéra, finance, atp. Tematicky nicméně zahrnutí zahraničního štábu může nabídnout zcela odlišnou 

perspektivu (práce, profesní kultura, přemýšlení o veřejném prostoru). Autorova úvaha, že soutěž 

pravděpodobně zahraniční studio vyhraje (zatímco tedy ta česká budou jen sledovat úspěch zahraničí), 

význam podchycení zahraničí jen zdůrazňuje.  

Současně pokládám za nutné neustále přemýšlet o plánovaném časovém rámci. Autor tímto projektem 

navazuje na dva své předchozí projekty, srovnatelné co do metody natáčení a v případě Mimořádné 

zprávy i komparativním pohledem na dva subjekty zabývající se toutéž věcí. V obou předchozích filmech 

však bylo časové určení jasnější – fotbalový zápas, příprava na zveřejnění zprávy, ohlášené na konkrétní 

termín. V případě „Soutěže“ je nicméně v projektu nedořešenou otázkou, zda sledování příprav a vizí 

zajistí dostatečný dramatický oblouk filmu. A variant, jak překročit vlastní období soutěže je více, až k 

(časově velmi dalekému) otevření vlastní budovy. Tyto výzvy ostatně pojmenovává i dramaturg. 

Podobně není zcela ujasněna otázka, zda film zahrne kromě práce architektů také jiné roviny – příprava 

soutěže, její vyhodnocování, atp. – které budou znamenat jiné situace (prostorově, vizuálně), vnesou do 

hry nové postavy, ale současně mohou zohlednit politický rozměr architektonického soutěžení.  

Tyto otázky a výzvy nicméně mohou být zodpovězeny během vývoje.  

 

 

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

Projekt vyvíjí Tomáš Bojar jako hlavní režisér, scenárista a producent v jedné osobě. V projektu míní zúročit 

zkušenosti z předchozích filmů, zejména Dva nula a Mimořádná zpráva, které vznikaly podobnými 

metodami. Jako se spolurežiséry, zaměřujícími se na dvě ze tří sledovaných studií, počítá se zkušenými 

autory, Martinem Marečkem a Janem Gebertem. Podobně i na dalších pozicích sází na spolupracovníky, 

s nimiž jej spojuje předchozí profesní zkušenost. Dramaturg Jan Gogola ml. je s projektem podrobně 

seznámen a ve své explikaci vystihuje klíčové otázky, které bude nutné během vývoje zodpovídat. 

Personálně je tedy projekt solidně zajištěn. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Sledováním práce architektonických studií během soutěže přináší plánovaný snímek nejen pohled do 

pracovny a mysli konkrétního architekta, ale v obecnější rovině také umožňuje sledovat, jak práce 

architekta proměňuje veřejný prostor. V tomto smyslu jde o téma dotýkající se takřka každého občana. I 

s ohledem na to, že podobných filmů není v dějinách kinematografie mnoho, je téma přínosné. Myslím si, 

že i při zachování „česko-slovenského“ konceptu je možné, aby téma komunikovalo se zahraničním 

divákem, zahrnutí zahraničního studia by nicméně nabídlo zcela nový pohled, umožnilo film realizovat 

v koprodukci se zahraničím a posílilo jeho potenciální ambice v mezinárodním kontextu. 

 

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

znaků) 

Společnost Cinema Arsenal má projekt po organizační stránce předpřipraven dobře, předpokládám, že 

ekonomickou stránku lépe zhodnotí ekonomický expert, nicméně rozhodnutí zahrnout do vyprávění i 

zahraniční studio, kterou nelze vyloučit, by ovlivnila i vývojový rozpočet, který momentálně počítá jen se 

zmiňovaným „česko-slovenským“ konceptem. Společnost má za sebou řadu úspěšně realizovaných filmů 

a není třeba pochybovat o jejích produkčních schopnostech. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Soutěž 

Evidenční číslo projektu 3775-2020 

Název žadatele Cinema Arsenal s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu  

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 21. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Snímek chce paralelně sledovat 3 architektonická studia, která se budou ucházet o zakázku na návrh 

koncertní síně v Praze. Vedle samotného kreativního procesu se plánuje zaměřit i na obecnější otázky 

o smyslu veřejných staveb. Podobný snímek by mohl vzbudit diskusi na toto téma, pokud by byl 

dostatečně provokativní. Tento aspekt projektu ovšem chybí. Zpracování je založeno na důsledně 

observační metodě se snahou o co největší autenticitu, chybí ale způsob, jak vizuálně zatraktivnit 

proces příprav jednotlivých projektů, který spočívá v podstatě v práci s počítačem. Látka působí příliš 

lokálně a má potenciál zaujmout především domácího diváka.  

Autor námětu a režisér Tomáš Bojar, který je zároveň žadatelem, má za sebou několik celovečerních 

dokumentů v tandemu s dalšími režiséry i samostatně. K tématu architektury má podle vlastního 

vyjádření silný osobní vztah, zatím se ale této problematice nevěnoval. Podporuje ho dostatečně 

zkušený tým.  

Společnost Cinema Arsenal se od svého založení (2010) věnuje především produkci dokumentů svých 

zakladatelů, Pavla Abraháma a Tomáše Bojara. Žadatel má zatím vytipováno pouze jedno studio, ani 

to ale není potvrzeno. Existuje tedy riziko, že se projekt nemusí vůbec realizovat. Financování je 

postaveno vedle vkladu samotného žadatele a vstupu ČT už pouze na podpoře SFK, která by měla 

činit 71,5% rozpočtu. Z distribuční a marketingové strategie je vcelku jasná představa o možném 

distributorovi i sales agentovi, nic ale není zatím potvrzeno. Žadatel si je vědom, že film osloví pouze 

užší okruh diváků.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Autor má ambiciózní záměr: sledovat paralelně tři architektonická studia, která se budou ucházet o 

zakázku na návrh velké veřejné stavby – koncertní síně v Praze. Dvě z nich by měly být české a jedno 

slovenské. Autor chce nejen sledovat architekty při práci a ukázat kreativní proces, který předchází 

samotnému návrhu, ale také klást obecnější otázky o smyslu veřejných staveb, jejich funkci a situaci 

kolem nich konkrétně u nás. Je pravda, že podobná diskuse na toto téma u nás na rozdíl od jiných 

zemí stále chybí, a snímek by se mohl stát příspěvkem do ní – pokud budou ovšem jeho námět a 

zpracování pro diváky dostatečně zajímavé, provokativní a poutavé, aby mohl vzbudit veřejnou 

diskusi. Tento aspekt projektu ovšem chybí.  

Tvůrci chtějí film natočit důsledně observační metodou se snahou o téměř neviditelný štáb, aby 

dosáhli co nejvyšší míry autenticity (mikroporty, objektivy s vyšší ohniskovou vzdáleností). To se zdá 

být jako vhodné technické řešení. Paralelní střih materiálu ze všech tří míst podporuje téma soutěže, u 

které se sám divák stává hodnotícím porotcem. Kromě hlavního režiséra by měli paralelně natáčet ve 

dvou dalších architektonických studiích další dva režiséry, se snahou o zachování jednotného stylu. 

To není zcela snadný úkol, nicméně finální sjednocení bude v rukou hlavního režiséra. Nabízí se 

ovšem také otázka, zda by nebylo vizuálně zajímavější pokusit se o tři různé styly, v ideálním případě 

vystihující rozdíly mezi jednotlivými architekty / ateliéry. Jinak hrozí, že výslední snímek nebude 

dostatečně vizuálně atraktivní: zatraktivnit pro diváka proces příprav, který spočívá v podstatě v práci 

s počítačem (nebo v kreslení na papír) není vůbec snadné a nemusí se povést.   

 

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

 

Autor námětu a režisér Tomáš Bojar, který je zároveň žadatelem, vystudoval sice politickou filozofii, od 

roku 2003 se ale věnuje filmové tvorbě. Má za sebou několik celovečerních dokumentů, jak v tandemu 

s dalšími režiséry (Pavel Abrahám, Rozálie Kohoutová, Zuzana Kirchnerová), tak samostatně. 

K tématu architektury má podle vlastního vyjádření silný osobní vztah, zatím se ale této problematice 

nevěnoval. S kameramanem Jiřím Chodem spolupracoval už v minulosti (např. FC Roma). 

Dostatečně zkušení jsou i další už potvrzeni členové tvůrčího týmu: střihač / spoluscenárista a zvukař. 

Dramaturg Jan Gogola ml. dodal propracovanou dramaturgickou analýzu.  

 

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

znaků) 

 

Látka působí svým tématem příliš lokálně a má díky němu potenciál zaujmout především domácího 

diváka, zejména obyvatele Prahy, kterých se přímo týká. Nepřináší zásadní inovaci ani v tematické ani 

ve formální oblasti, i když autorům nelze upřít v pánovaném zpracování snahu o dosažení co nevyšší 

autenticity. Podobný nápad – zachytit soutěž několika architektonických studií - byl, jak sami autoři 

přiznávají, realizován už na celosvětové úrovni, se špičkovými světovými architekty v hlavních rolích. 

Nicméně na domácí scéně by mohl působit poměrně originálně a v jiném kontextu dostat i jiný obsah.   
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

 

Žadatelem je společnost Cinema Arsenal, která se od svého založení v roce 2010 věnuje především 

produkci dokumentů svých zakladatelů, Pavla Abraháma a Tomáše Bojara, který má režírovat i 

předložený projekt. Žadatel definuje jako jeden z nejdůležitějších aspektů vývoje definování svých 

protagonistů, 3 různých architektonických studií, vybraných z těch, které se do soutěže přihlásí. Zatím 

má vytipováno pouze jedno studio, o kterém si myslí, že by spolupracovat mohlo, tudíž ani to není 

ještě potvrzeno. Z tohoto hlediska je tedy projekt, jehož náklady na výrobu jsou odhadnuty na 3,9 mil 

Kč, nezajištěn a je zde riziko, že se nemusí vůbec realizovat. Náklady na vývoj jsou vyčísleny na 

629 000 Kč. Financování je postaveno vedle vkladu samotného žadatele a vstupu ČT, která má o 

projekt předběžný zájem (LOI přiloženo), už pouze na podpoře SFK 450 000 Kč, což činí 71,5% 

rozpočtu. Žadatel přiložil propracovanou distribuční a marketingovou strategii, zatím není nic 

potvrzeno, je zde ale vcelku jasná představa o možném distributorovi i sales agentovi. Co se týče 

diváckého potenciálu, žadatel si je vědom, že film osloví užší okruh diváků, festivalových návštěvníků 

a milovníku architektury. Polemizovat by se dalo o termínu dokončení celého filmu již v dubnu 2021.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Ještě nejsem, kým chci být - vývoj 

Evidenční číslo projektu 3792-2020 

Název žadatele Somatic Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj - mimořádná výzva Kompletní vývoj 
celovečerního hraného filmu, dokumentárního filmu nebo 
hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 28. 7. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

 
Film o výrazné osobnosti – fotografce Libuši Jarcovjákové - která dokázala žít svobodný živit osobní i 
profesní v době, do které se narodila. Ve zralém věku došla profesního uznání. O cestě hledání sebe sama. 
Její krédem je „Žiju co fotím, fotím co žiju. 
Vnímavý, otevřený a tvůrčí přístup režisérky Kláry Tasovské dává naději na vznik filmově zajímavého 
dokumentu – ženy fotografky, která žila a fotografovala – otevřeně, bez stylizace i sama sebe. Jaké to je 
hledat své představy o prožití života a pokusit se je naplnit. Vymanit se z naplňování představ našich 
blízkých o nás. 
 
S příběhem Libuše Jarcovjákové autoři ukáží různé prožívání doby sedmdesátých a osmdesátých let 
minulého století v Československu – fotografie z prostředí kde se pohybovala Libuše Jarcovjáková a co žila 
většina lidí – televizní archivy. Tvůrci nechtějí šokovat. 
Film budou provázet úryvky z deníku protagonistky a budou dokreslovat její pocity. 
 
Během vývoje bude režisérka společně s dramaturgyní hledat vhodnou formu filmového přístupu jak po 
stránce natáčení tak střihu a použití archivů – fotografie Libuše Jarcovjákové, archivy oficiálních medii té 
doby, použití deníkových záznamů. 
Projekt má dobrý záměr, který je i velmi křehký a proto jeho naplnění náročné. Hranice mezi šokovat a 
ukázat složitost a odvahu žít si po svém je tenká.  
V současné době je projekt dobře připraven jak po tvůrčí tak producentské stránce. 
 
Těším se na film a doporučuji podporu v jeho začátku. 
 
 
  

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  

 
Předložená žádost je úplná má všechny přílohy, které si neodporují a jsou dobře zpracovány. 

Z předloženého je jasný záměr režisérky – v současné době být otevřená různým postupům natáčení a 
během vývoje hledat nejvhodnější filmový formát k danému tématu.  

2. Rozpočet a finanční plán  

 
Rozpočet je v přiměřené výši a jednotlivé položky ve standardních cenách. Rozpočet má komentář 

objasňující některé položky – rozdělení honoráře za scénář mezi autorku scénáře Evu Dvořákovou a 
režisérku Kláru Tasovskou. Předpoklad pěti ND. Financování vývoje projektu stojí na veřejných zdrojích 
a producent vkládá vlastní hotovost – přiměřenou jeho možnostem a věcné plněné (není specifikováno). 

Do budoucna připravuje koprodukci se slovenským partnerem a Českou televizi (doloženo LOI) 
Výše žádané podpory je přiměřená. 

3. Realizační strategie  

 
Producent v žádosti jasně formuluje potřebné kroky realizace projektu „vytvořit důslednější koncept 
vyprávění, metody natáčení, formálního a střihového zpracovaní“. Uskutečnit pět natáčecích dnů a hledat 
stavbu filmu. O cílové skupině a distribuci má realistickou představu – distribuci rozšířit i mimo kina – 
marketing propojit s výstavami fotografií protagonistky a film také uvádět jako součást těchto výstav.  
Jsou zmíněny filmové festivaly, na kterých by mohl být film uveden.  
Nastavený časový harmonogram projektu je dobře zvládnutelný. 

 
 

4. Kredit žadatele  

Společnost Somatic Films s.r.o. je nová společnost v českém filmovém prostředí, založená Klárou 
Tasovskou (střihačka, režisérka, dramaturgyně) za podpory jejího osobního a profesního partnera 
Lukáše Kokeše, který na předkládaném projektu pracuje jako producent. Oba spolupracovali na 
rozmanitých českých i zahraničních filmových projektech (hraných, dokumentárních, seriálech) 
v různých pozicích jak tvůrčích tak producentských. Jejich práce byla prezentována na významných 
mezinárodních filmových festivalech.  
Oba a tým, který bude realizovat projekt Ještě nejsem, kým chci být je zárukou kvalitní práce na vývoji 
filmu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ještě nejsem kým chci být 

Evidenční číslo projektu 3792-2020 

Název žadatele Somatic Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu  

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 21. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt si klade za úkol zmapovat turbulentní život a nekonvenční tvorbu dlouho přehlížené české 

fotografky Libuše Jarcovjákové. V její tvorbě se objevují témata hledání vlastní identity, sexuální 

orientace, vztahu k tělu nebo menšin, například LGBTQ komunity v bývalém komunistickém 

Československu. Synopse a treatment jsou ovšem zatím spíše životopisem hlavní protagonistky a 

autoři sami přiznávají, že hledání finálního tvaru pouze začíná. Projekt objevuje pro českou veřejnost 

neznámou uměleckou osobnost, a dotýká se řady aktuálních témat. Způsob jeho zpracování není ale 

zatím zřejmý, takže nelze hodnotit, zda přinese z formálního hlediska i něco inovativního. 

Až na Lukáše Kokeše v roli externího výkonného producenta je tvůrčí tým ryze ženský, což je 

vzhledem k charakteru projektu adekvátní, a vzhledem ke koprodukci se SR jsou některé profese 

vhodně obsazeny slovenskými tvůrkyněmi. K nejzajímavějším počinům spoluautorky scénáře a 

režisérky Kláry Tasovské patří celovečerní snímky Pevnost a Nic jako dřív, které režírovala společně 

s Lukášem Kokešem.  

Společnost Somatic Films Kláry Tasovské, založena pouze letos, zatím nemá za sebou žádné 

realizované projekty, ani sama Tasovská nemá žádné producentské zkušenosti. Slovenským 

koproducentem je slovenská nutprodukce, která by měla oslovit slovenskou televizi, zájem ČT je 

potvrzen. Očekávaná podpora SFK ale zůstává vysoká, s podílem až 70%. Jasná je marketingová a 

distribuční strategie i s definovanými cílovými skupinami, které jsou spíše minoritní.  

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt si klade za úkol zmapovat turbulentní život a nekonvenční tvorbu fotografky Libuše 

Jarcovjákové,  které se úzce prolínají. Jarcovjáková byla dlouho přehlížená a jako fotografka 

„objevena“ v ČR pouze nedávno, a to navzdory tomu, že je jí už přes šedesát: částečně k tomu zřejmě 

přispěla i její emigrace do Západního Berlína. Zůstala dlouho ve stínu svých mužských kolegů, i když 

se vědomě rozhodla nemít děti a věnovat se pouze fotografování. V její tvorbě se objevují témata 

hledání vlastní identity, sexuální orientace, vztahu k tělu bez předsudků, nebo menšin, například 

LGBTQ komunity v bývalém komunistickém Československu.  

Synopse a treatment jsou ovšem zatím spíše životopisem hlavní protagonistky a autoři sami 

přiznávají, že hledání finálního tvaru pouze začíná. Protagonistka i vytyčené okruhy témat jsou sice 

nesporně zajímavé a často i objevné, autoři jsou ale zatím materiálem spíše okouzleni a zahlceni a 

není příliš zřejmé, jakou cestou se chtějí vydat. Kromě samotných fotografií je pozoruhodný i 

Jarcovjákové deník, který má silnou výpovědní hodnotu a autoři by ho rádi použili i ve výsledném 

filmu, doplněným také dobovými archivy – od kterých si ale příliš moc slibují, např. když hodlají 

v archivu ČT najít materiály o queer tematice v době normalizace. Autorským záměrem je jakási 

„živelná koláž“. Neomezovat se předem žádnou metodou ani stylem je sice zajímavý záměr, lze se 

v něm ale snadno utopit a projektu může hrozit bezbřehost a neujasněnost.   

 

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

 

Až na Lukáše Kokeše, jenž má v projektu roli výkonného producenta, se jedná o ženský tvůrčí tým, 

což je vzhledem k charakteru projektu adekvátní. Autorka námětu a spoluautorka scénáře Eva 

Dvořáková má zkušenosti spíše s televizními a rozhlasovými projekty. Klára Tasovská je 

spoluautorkou scénáře, režisérkou a zároveň producentkou projektu. Je činná také jako střihačka 

nebo dramaturgyně. K jejím nejzajímavějším počinům patří zatím dva celovečerní oceněné snímky 

Pevnost a Nic jako dřív, které režírovala společně s Lukášem Kokešem. Jelikož má být projekt pojatý 

jako česko-slovenská koprodukce, jsou i některé profese obsazeny slovenskými tvůrci: dramaturgyní 

je Viera Čákanyová, která je také režisérkou, pohybující se ve svých snímcích na hraně hraného filmu 

a dokumentu. Radka Šikuláková absolvovala katedru kamery na VŠMU v Bratislavě a má na svém 

kontě krátké filmy a dokumenty. Další z nich je střihačka Jana Vlčková, jenž má za sebou řadu 

slovenských, ale i českých dokumentů i hraných filmů a spolupracovala s režiséry jako Olmo Omerzu 

nebo Tereza Nvotová.   

 

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

 

Projekt má svůj význam díky tomu, že objevuje pro českou veřejnost neznámou uměleckou osobnost, 

a zároveň se dotýká řady aktuálních témat. Látka má rozhodně zahraniční přesah, jednak díky 

emigraci hlavní protagonistky a jednak díky jejímu zahraničnímu renomé. Způsob jejího zpracování 

není ale zatím zřejmý, takže nelze hodnotit, zda přinese z formálního hlediska i něco inovativního. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Žadatelem je společnost Somatic Films Kláry Tasovské, která je zároveň režisérkou projektu. Byla 

založena pouze na jaře roku 2020, a zatím nemá za sebou žádné realizované projekty. Sama 

Tasovská nemá z producentstvím žádné zkušenosti - externím producentem bude Lukáš Kokeš a jako 

externí konzultantka také producentka Pavla Janoušková – Kubečková ze společnosti nutprodukce. 

Projekt má být česko-slovenskou koprodukcí, slovenským koproducentem je slovenská nutprodukce 

(s potvrzeným LOI a vkladem 1 000 eur). Slovenský producent by měl oslovit veřejnoprávní televizi, 

zájem ČT je potvrzen (LOI). Financování vývoje s rozpočtem odhadnutým na 457 000 Kč je vedle 

vlastních zdrojů producenta založeno na malém vstupu slovenského partnera a vstupu ČT ve formě 

věcného plnění. Očekávaná podpora SFK ve výši 320 000 Kč tak zůstává vysoká, s podílem až 70%.  

Strategie vývoje definuje především hledání ideálního přístupu k látce a vytvoření ukázky. Jasná je 

marketingová a distribuční strategie i s definovanými cílovými skupinami, které jsou spíše minoritní. 

Potenciální čeští distributoři jsou správně definovaní, stejně jako festivalové uvedení u nás i 

v zahraničí. Dobrá je strategie spojit premiéru s životním jubileem protagonistky a s pravděpodobným 

vydáním nové fotografické knihy a pořádáním výstav.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ještě nejsem, kým chci být 

Evidenční číslo projektu 3792-2020 

Název žadatele Somatic Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Lišková 

Datum vyhotovení 28.07.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Ještě nejsem, kým chci být je portrétem donedávna opomíjené české dokumentární fotografky Libuše 

Jarovcjákové, který důležitým způsobem doplňuje mezeru mezi filmovými portréty soudobých českých 

fotografických osobností o ryze ženský pohled. Projekt přesvědčivě slibuje překročení rámce konvenční 

biografie. Skrze životní příběh Libuše Jarovcjákové a za pomoci její originální fotografické tvorby chce 

dokument při využití rozmanitých filmařských postupů vyprávět o emancipaci, sebevědomí, hledání 

individuality a vztahu k vlastnímu tělu. 

Za připravovaným snímkem stojí silný ženský tvůrčí tým v čele s oceňovanou režisérkou Klárou Tasovskou. 

Ta spolu s tímto projektem a svou firmou Somatic Films také nově vstupuje do producentské profese. 

S projektem přitom přichází v nejlepší možnou chvíli – distribuční premiéru směřuje na jaro roku 2022, kdy 

dnes již mezinárodně uznávaná fotografka oslaví své sedmdesáté narozeniny a proběhne několik jejích 

souborných výstav doma i v zahraničí. Pro budoucí dokumentární film se tak vedle festivalové a 

kinodistribuce otevírá prostor distribuce galerijní.  

Žádost je vypracována profesionálně a precizně a vřele ji doporučuji k udělení podpory. 

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) 

 

Připravovaný dokumentární snímek Ještě nejsem, kým chci být je projektem v dobrém smyslu slova 

mnohovrstevnatým, který zcela jistě naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

V předkládaném námětu se pojí žánr dokumentární portrétu spolu s dokumentárním deníkem, což režisérce 

umožňuje propojit biografii s intimním pohledem do tvůrčí dílny i nitra portrétované. Projekt je zároveň 

zachycením osobní historie na pozadí specifického politického i kulturního období a jeho proměn – 

soukromý obrazový i psaný deník Jarovcjákové je také svébytným deníkem doby. V neposlední řadě má 

projekt šanci propojit minulost se současností – skrze osobnost portrétované fotografky a její sdílená 

dilemata se dostává k otázkám po vztahu k vlastnímu tělu, identitě a konvencím, jež zůstávají aktuálními 

napříč dekádami. 

Tvůrčí a producentský tým v žádosti identifikuje jako hlavní středobod vývoje nalezení nosného konceptu, 

který umožní vytvořit výslednou koláž složenou z různých typů filmového materiálu, deníkových záznamů i 

fotografií. Již nyní však režisérka a dramaturgyně pojmenovávají základní postupy a možnosti, které chtějí 

během vývoje vyzkoušet – od práce s dobovými archívy jako možným kontrapunktem k fotografčiným 

snímkům, přes možnost vytipování konkrétních fotografií jako klíčových pro jednotlivé životní kapitoly 

Libuše Jarovcjákové, až po konceptuální postupy umožňující zachytit fotografku specifickým způsobem 

během její vlastní tvorby.  

Fotografčiny deníky přitom budou důležitým pojítkem, které nepochybně dokáže zastřešit finální tvar 

zvolené „živelné“ filmové koláže. Předkládaný treatment a autorská explikace současně již nyní naznačují, 

že životní příběh Libuše Jarovcjákové nabízí dostatečně dramatické zvraty, aby chronologicky vyprávěná 

narativní linka filmu nezůstala bez momentů překvapení. 

 

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

 

Personální zajištění projektu je jedním z důvodů, proč se mi předkládaný projekt jeví jako velmi slibný. Klára 

Tasovská je etablovanou režisérkou, jejíž filmy se vyznačují velmi poctivým přístupem k zpracovávaným 

tématům a důrazem na výjimečně propracované formální uchopení. Její poslední film Nic jako dřív, který 

spolurežírovala s Lukášem Kokešem, patřil k nejvýraznějším audiovizuálním počinům, jenž bylo možné 

v roce 2018 v české kinodistribuci zhlédnout. Vedle autorky námětu a spoluscenáristky Evy Dvořákové 

bude režisérce v projektu důležitou dramaturgickou oporou Viera Čákanyová. Ta do něj kromě svých 

nepochybných dramaturgických kvalit přináší také výjimečnou vlastní autorskou zkušenost s žánrem 

dokumentárního deníku (od jejích studentských filmů až po snímek FREM uvedený na letošním Berlinale). 

Pro kameramanský post byla vybrána Radka Šišuláková, která mimo jiné stála za kamerou mezinárodně 

úspěšných dokumentů Hotel Úsvit a Můj neznámý vojín. Silný tvůrčí ženský tým doplňuje renomovaná 

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

Ještě nejsem, kým chci být považuji v kontextu české dokumentární kinematografie za projekt velmi 

důležitý. A to nejen proto, že přináší intimní filmový portrét výjimečné osobnosti české fotografie, která 

dlouhou dobu unikala větší pozornosti, nýbrž i proto, že se jedná o portrét ženy-fotografky. V uplynulých 

letech zde vzniklo hned několik dokumentárních distribučních portrétů věnovaných významným 

osobnostem z řad této profese. Portrétovanými byli, co si pamatuji, vždy muži. Libuše Jarovcjáková je 

přitom fotografickou osobností, jejíž originální rukopis a mimořádná autentičnost jejích fotografií přesahuje 

české hranice. A právě tento mezinárodní rozměr osobnosti Jarovcjákové spolu s výrazným tvůrčím týmem, 

který zatím každému dosavadnímu projekt dokázal vtisknout originální formální uchopení, dává velký 

příslib, že projekt bude mít potenciál také pro úspěšnou mezinárodní festivalovou distribuci. Projekt v sobě 

také neoddělitelně obsahuje témata spojené s identitou, tělem a genderem, čímž se mu v budoucnu otevírá 

prostor i na širokém poli LGBTQ festivalů. 

 

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

znaků) 

 

Somatic Films je společnost velmi mladá, která má první realizace teprve před sebou. Nicméně producenti 

Klára Tasovská a Lukáš Kokeš jsou sami zkušenými a oceňovanými autory, dramaturgy i pedagogy. Klára 

Tasovská má navíc výraznou profesní zkušenost ze svého dramaturgického a konzultačního působení 

v HBO Europe. Pro svůj producentský debut si pak oba producenti vybrali projekt, který není po stránce 

finančního a organizačního zajištění extrémně náročný a který je logické a nepochybně možné realizovat ve 

schématu česko-slovenské koprodukce. V projektu se počítá také s ČT jako koprodukčním partnerem (LOI 

přiloženo). Rozpočet vývoje je adekvátní. Žádost je precizně zpracována, nic v ní není nejasné a prokazuje 

jak připravenost autorskou, tak i producentskou. Nepochybuji o tom, že projekt je realizovatelný, respektive 

že bude úspěšně realizován. 

 

 



Č.j.: SFKMG/9627/2020-KK  
 

Doplňující informace a vyjádření k expertním analýzám 
 

 
V čase od podání žádosti prošel projekt Ještě nejsem, kým chci být schválením 

na programové radě ČT a Česká televize tak pod vedením kreativního producenta 
Dušana Mulíčka potvrdila svou roli koproducenta tohoto dokumentárního filmu.  

Na základě vstupu ČT do projektu plánujeme nyní přistoupit i k prvnímu oslovení 
televizní stanice ARTE, která s Českou televizí dlouhodobě spolupracuje na 
koprodukcích kreativně profilovaných dokumentárních filmů nejen ze světa umění. 
Za hlavní devízu pro vstup do jednání s ARTE považujeme fakt, že objevení Libuše 
Jarcovjákové fotografickému světu proběhlo na francouzském foto festivalu v Arles. 
Je zde tedy přímý vztah k francouzské realitě a potenciál k natáčení s několika 
aktéry ve Francii.  

Reflektujeme výtku zmíněnou v jednom z expertních posudků, že z treatmentu 
zatím nevyplývá způsob zpracování filmu. Metodu konkrétního ztvárnění chceme 
hledat během vývoje látky v těsné spolupráci s protagonistkou Libuší Jarcovjákovou. 
Ta byla do podání žádosti limitovaná karanténními opatřeními, kdy se Libuše zcela 
pochopitelně nechtěla osobně s nikým scházet. V treatmentu však zmiňujeme 
koncept vyprávění přes vybrané fotografie, které nám vytvoří kostru pro přesuny v 
prostoru a čase a následně budeme moci sledovat Libuši Jarcovjákovou na 
konkrétních místech v současnosti při jejím osobitém pozorování prostředí, lidí, 
detailů, při kontemplaci, focení atd. Představujeme si práci s vrstvením obrazů, 
materiálů, deníkových záznamů, rozhovorů při současném zachování chronologie 
životního příběhu hlavní hrdinky. 

Okouzlení a fascinaci materiálem naopak vnímáme jako pozitivní východisko pro 
práci na treatmentu dokumentárního filmu. Chceme především vyprávět příběh 
Libuše Jarcovjákové, který je zajímavý a vrstevnatý sám o sobě a nabízí perspektivu 
originální reflexe československé normalizace a následujících let po ní. 

Díky vstupu ČT budeme moci v brzké době začít s průzkumem archivu ČT, od 
něhož podle expertního posudku máme příliš optimistické očekávání. Je to možné, v 
tuto chvíli ale nevíme, co konkrétně archiv ČT (nejen ten zpravodajský) na zvolená 
témata ukrývá. Pokud zmínky o queer tématu nenajdeme, pro koncept filmu se toho 
zas tolik nemění. V práci s archivy nám v tuto chvíli jde o vizi dokreslení dobové, 
šedivé atmosféry a k tomu nám mohou pomoci například i reportáže o rekreacích na 
Orlíku. Dobový diskurz můžeme ilustrovat i absencí informací o LGBTQ problematice 
a jeho náhlé změně na začátku devadesátých let, kdy se v ČST příspěvky o 
homosexualitě náhle začínají objevovat.  
 
 

v Praze dne 5. 8. 2020 
Klára Tasovská 

Lukáš Kokeš 

evidenční číslo projektu 3792-2020 

název projektu Ještě nejsem, kým chci být 
číslo výzvy 2020-1-6-21 

okruh podpory 1. vývoj českého kinematografického díla 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      TENKRÁT  V  PRAZE 

Evidenční číslo projektu      3801 - 2020 

Název žadatele      SYNERGIA Film s.r.o. –  Aleš Hudský 

Název dotačního okruhu       Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy    Kompletní vývoj dokumentárního celovečerního filmu 

Číslo výzvy     2020 – 1 – 6 - 21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan Šuster 

Datum vyhotovení      17.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

     Jedná se o celovečerní dokumentární film autora Miloše Čuříka ,z prostředí pražské alternativní kultury 

v období 70-80tých let dvacátého století.   Již v roce 1970 mladý M.Čuřík v Kulturním středisku OKD 10 

zahajuje činnost  LABYRINTU, kde  realizuje besedy a projekce s představiteli současné alternativní kultury. 

Vedle Labyrintu založil hudební centrum RÁKOSKA. Posléze v OKD8  Nekvasilova vznikla Experimentální 

formace Žabí krev a rovněž se zabýval funerálním uměním a hroby významných kulturních osobností. 

     V předložené synopsi společně s režisérem Josefem Císařovským a producentem Alešem Hudským, 

vznikl tak zajímavý portrét, jedné kulturní epochy Československa. 

 

     Celkové náklady vývoje jsou 999.340 Kč a žádost o podporu Fondu ve výši 500 tisíc Kč. 

Kompletní vývoj by měl být realizován v období 15.6.2020 až 31.3. 2021 

 

     Projekt pokládám za zajímavý a realizovatelný. Dostatek archivního materiálu a rozhovory s doposud 

žijícími osobnostmi, tvůrčí remoné realizátorů a vysoký profesní kredit žadatele, mně umožňují 

DOPORUČIT   Fondu  udělení požadované podpory.  

 

  

  

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je úplná,pečlivě zpracována a obsahuje dostatek informací pro jejímu  posouzení. 

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

 

     Rozpočet vývoje  je sestaven ve standardní výši a rovněž příspěvek Fondu pokládám za úměrný. 

     Výsledný film pokládám za reálně zafinancovatelný. 

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

 

     Záměry producenta jsou jednoznačné. 

     Harmonogram realizace kompletního vývoje je reálný. 

 

 

 

 

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

 

     Producent Aleš Hudský založil filmovou společnost Synergia film s.r.o. již v roce 1992 a to jako 

stejnojmenného následovníka zrušeného Krátkého filmu Praha, kde pracoval A.H. jako vedoucí produkce. 

V roce 1993  - celovečerní film Pevnost rež.D.Vihanová, následovala spolupráce s ČT na celé řadě 

projektů. V roce 2001 příprava filmů  Samotáři rež.D.Ondříčka a Oběti a vrazi rež.A.Sedláčková, 2003 

koprodukce na filmu rež.Ivana Vojnara Lesní chodci,2009 Stínu neutečeš rež.Lenka Kny,2013 koprodukce 

na filmech s mezinárodní účastí – Přijde letos Ježíšek ,Pušky,pumy a psi,  Cyril a Metoděj, Dolette 

s režisérem Josefem Císařovským filmy Ztracen 45, Boží mlýny,  Poslední slovo  Ch.G.Masarykové, 

Obrazy pražské periférie a film Žáby bez jazyka rež.Mira Fornay 

 

Na filmu Tenkrát v Praze – autor Miloš Čuřík, režie Josef Císařovský, dramaturg Irena Hádková. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tenkrát v Praze 

Evidenční číslo projektu 3801-2020 

Název žadatele Synergia Fils s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 
hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 
seriálu  

Číslo výzvy 2020-1-6-21  

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 29-07-2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
 
Dokumentárny film má zámer predstaviť subkultúru 70.rokoch a 80.rokov dvadsiateho storočia, počas 
končiaceho sa normalizačného režimu. Sprievodcom a rozprávačom vo filme bude Miloš Čuřík, ktorý bol 
v tomto období organizátorom kultúrnych akcií a koncertov a okrem iného sa na jeho pozvanie v ČSSR 
uskutočnili dva koncerty Nico. Miloš Čuřík je podľa autorov fenomén v historii novodobej českej kultúry, 
ktorého účasť na rôznych výnimočných udalostiach, ako aj jeho osobnosť stoja za to zaznamenať. Projekt 
sa mi javí byť v začiatočnom štádiu svojho vývoja a zrejme bude časovo i organizačne náročnejší, keďže 
pôjde hlavne o použitie archívneho materiálu rôznych formátov a rôznej kvality, ku ktorému bude nutný 
pracný rešerš. Autor a režisér scenára a budúceho dokumentárneho filmu, Josef Císařovský má však zámer 
vo filme využiť aj svoj vlastný archívny materiál, ktorý točil v 80.rokoch minulého storočia na Video8 v Prahe, 
kedy točil alternatívnu hudobnú scénu. Treatment sa snaží zachytiť genius loci miest a udalostí, ktoré sa 
v nich v tomto obdobi diali. Ide o miesta ako Invalidovna, Rokoska, Nostický palác,  Lucerna a iné, Nico a jej 
koncert, ale aj miesta posledného odpočinku rôznych medzinárodných osobností, ktoré s obľubou pán Čuřík 
navštevuje. Inovatívnym elementom je zámer režiséra použiť 3D animáciu starých fotiek. Opisovaný materiál 
je fascinujúci a bohatý, zrejme bude aj ťažšie vytvoriť a udržať si líniu rozprávania, teda odmietnuť niektorý 
zaujímavý materiál. Producentom je skúsená Synergia Film, zastúpená Alešom Hudským, dramaturgičkou 
Jana Hádková. Projekt je podľa mňa dobre pripravený k svojmu ďaľšiemu vývoju. 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

V treatmente sa opisuje monožstvo zaujímavých miest, osobností, udalostí, všetko má byť prepojené 
rozprávaním Miloša Čuříka, ktorý bude vystupovať ako sprievodca tohoto bohatého a fascinujúceho 
príbehu. Dokument má zámer predstaviť atmosféru tohto obdobia, ako aj špecifickú atmosféru alternatívnej 
kultúry, hudobnej scény a ľudí s ňou spojených. Je to obdobie a scéna, ktoré určite stoja za to zachytiť ich 
systematickejšie a predstaviť tak starším divákom, ktorí boli jej svedkami, ako aj mladším generáciam, ktoré 
o nich zrejme nič nevedia. Archívny materiál je fascinujúci a bohatý, vrátane osobného archívneho 
materiálu, ktorý má k dispozícii režisér. Spôsobom procedurálnej 3D animácie chce oživiť niektoré postavy 
zo svojich fotografií, čo je unikátny a originálny moderný štylistický prostriedok, ktorý dáva projektu ďaľšiu 
dimenziu. Ide hlavne o dokument jednej kultúry, ale s medzinárodnym rozmerom. Bohatosť materiálu môže 
však pôsobiť kontraproduktívne a preto bude podľa mňa potrebné úzko spolupracovať s dramaturgickou 
filmu. 
 
 

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

Režisér Josef Císařovský je s látkou nielen zžitý, ale bol priamo jeho súčasťou tým, že točil o tomto období 
vlastné filmy a chce ich aj použiť. Navyše chce využiť nové, moderné výrazové prostriedky. Voľba osobnosti 
Miloša Čuříka ako sprievodcu dokumentu je jeho obohacujúcim elementom. Dramaturgička Jana Hádková 
je potvrdená a producentská spoločnosť Synergia Film s jej predstaviteľom Alešom Hudským by mali 
zaručiť nielen úspešné ukončenie vývojovej fáze, ale celého dokumentu, vrátane získania domácich i 
zahraničných koproducentov. 
 
	

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

Téma obdobia 70. a 80.rokov minulého storočia ich (sub)kultúry je zaujímavá a významná, určite aj preto, 
že v plánovanom dokumente prináša nový náhľad cez osobnosť Miloša Čuříka, ktorý má o tomto období čo 
povedať. Tým, že autori budú používať aj veľa hudobných záznamov a tiež osobností tak domácich, ako aj 
zahraničných, má podľa mňa projekt potenciál zaujať aj medzinárodne. Plánované spracovanie príbehu je 
inovatívne hlavne v smere využitia nových technológií. Eur’psku kinematografiu môže obohatiť aj v tom 
zmysle, že odkryje alternatívny kultúrny život spoza Železnej opony, o ktorom mnoho ľudí vo svete ani 
netuší. 
	
 

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

Popis momentálneho vývoja projektu v štádiu pred výrobou je logický a dobre opísaný, pôjde hlavne o 
rešerš archívneho materiálu, kterého je veľké množstvo, neskôr o jeho vyjednanie a technické spracovanie, 
aby bol použiteľný vo filme a triedenie materiálu v strižni. Všetko veci náročné na prácu a čas a zrejme i 
finančne. Producent počíta s českou TV ako možným kopoducentom, ktorý vlastní niektoré materiály a bol 
by súčasťou postprodukcie. Cieľová skupina zahŕňa tak pamätníkov, ako aj mladé generácie a producent 
počíta s uvedením dokumentu v kinách. Ako možného zahraničného koproducenta uvádza taliansku 
spoločnosť Vivo Films a bude sa snažiť získať finančnú podporu zo zdrojov EU. Plánovaný je pitching na 
MIA Markete v Ríme ešte v októbri tento rok. Žiadosť o finančnú podporu SFK představuje 50%, ostatné sú 
vlastné zdroje. Projekt vzbudzuje dôveru v to, že bude realizovaný. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Toyen - vidím, neboť je noc 

Evidenční číslo projektu 3804-2020 

Název žadatele Negativ s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj mix 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 23.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Kateřina Černá s Andreou Sedláčkovou a Terezou Brdečkovou přichází s rekonstrukčním celovečerním 

dokumentem o životě jedné z nejvýznamnějších postav české avantgardy, malířky Toyen. Přestože existuje 

experimentální snímek Jana Němce, Toyen zůstává známa nejvíce skrze výsledky aukčních síní. Přestože 

její životní peripetie – v každé jedné z životních etap – by vydaly na silný příběh. Po zásluze. Z tohoto 

pohledu, ale i skrze osobní afinity všech zaangažovaných tvůrců se zde zakládá na vynikající umělecký 

dokument, který je zároveň výpovědí o osobní i umělecké svobodě, odhodlanosti, odvaze. 

 

Tvůrci mají velmi dobře zpracovaná vstupní data, je vidět bohatá znalost faktografie, kontextů a souvislostí i 

možných budoucích zdrojů. Zároveň autoři velmi dobře cílí i na potenciálně silné neprobádané a neznámé 

zdroje. Jak z řad pamětníků, tak z hlediska archivů (jak obrazových, tak dokumentačních – zejména pro 

pozdější – francouzské – období), kde může dojít doslova k objevným poznatkům.  

 

Zároveň je si Andrea Sedláčková velmi dobře vědoma, že vypráví příběh, chce ho sdílet s diváky a oslovit 

nejen znalce a odborníky. Proto je naznačená lineární forma silným základem, se kterým lze v budoucnu 

spolehlivě pracovat, půdorysem, který se může libovolně posouvat a proměňovat. 

 

Zkušený a erudovaný tým, silná látka i s nadějným koprodukčním potenciálem, projekt jednoznačně 

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) 

Žádost je zpracována přehledně, naprosto srozumitelně a s vědomím mezinárodně silného potenciálu látky. 

Zkušená producentka má k dispozici kvalitní tým (včetně historických konzultantů v osobách Anny 

Pravdové, Michala Macháčka a Petra Zídka) a má velmi jasnou a přehlednou představu o cílech a 

výstupech celého vývoje.  

Přiložené smlouvy, harmonogram i rozpočet jsou jasné, odpovídají rozsahu a stanoveným cílům. 

 

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

Rozpočet je kalkulován na paušálních částkách, které odpovídají běžnému standardu a s ohledem na 

zamýšlený rozsah potřebných rešerší jsou zcela odpovídající, ba spíše skromné. 

Financování je v tuto chvíli nastaveno na podporu Fondu, zdroje žadatele a potenciální vstup České 

televize, nicméně po zdárném vývoji je tu silný fundament pro vícestrannou mezinárodní koprodukci a 

evropské financování a pokud autoři najdou i atraktivní formu, tak i pro divácky nadějný snímek. 

 

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

Kateřina Černá má bohaté zkušenosti s dokumentární tvorbou, podílela se na několika úspěšných 

dokumentech (Marcela, Katka, dokument o Tomáši Baťovi nebo oba filmy Šimona Šafránka). 

Velmi správně míří na francouzské potenciální koprodukční partnery (Seppia C. Bonina, ARTE). 

Vývoj by měl i vyjasnit otázku cen a autorských práv k jednotlivým dílům i k zamýšleným filmovým 

archivům, které by měly být nedílnou součástí budoucího díla. 

Harmonogram vývoje je nastaven relativně optimisticky s ukončením vývoje do června 2021. 

 

 

 

 

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

      Negativ patří k nejzkušenějším producentským společnostem se zkušenostmi ze všech oborů 

audiovizuální tvorby a se zkušenostmi z mezinárodních koprodukcí pro různé tipy projektů. Po změně 

vlastnické struktury v roce 2016 jsou společníky 4 zkušení producenti, kteří pracují projektově i společně 

podle potřeb projektu.  

 

 

 

 

 



1 Expertní analýza
Název projektu TOYEN – VIDÍM, NEBOŤ JE NOC
Evidenční číslo projektu 3804-2020
Název žadatele Negativ s. r. o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného 

filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu
Číslo výzvy 2020-1-6-21

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 16. července 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Všichni víme, o koho se jedná, každý dáme dohromady pár poznámek k její tvorbě a životu, 
vzpomeneme si na dva, tři obrazy, ale... I když je dokonce i na wikipedii její medailonek zpracován velmi 
nadprůměrně, stále nám uniká, dráždí nás, provokuje. Projekt „Toyen – vidím, neboť je noc“ se pokouší o 
jakousi rekonstrukci života jedné z našich nejvýraznějších výtvarných umělkyň 20. století, včetně zasazení 
do nejrůznějších historických, ale i současných kontextů. 
     Zvolený „pátrací žánr“ (viz referenční filmy Hledání Vivien Maier a Pátrání po Sugar Manovi) velice 
dobře konvenuje právě s jakousi malířčinou nepolapitelností a už teď se dá tušit vzrušující podívaná.
     Vedle pátrání po samotné malířce (rekonstrukce minulosti), probíhá zároveň i pátrání po současných 
vlastnících obrazů Toyen. Autory zajímá nejen neustále rostoucí cena děl, ale také příběhy samotných 
majitelů, jak se k obrazům dostali... Smrtí malířky nic nekončí.

           Tak jako má být výsledný film pátráním po malířce, je i fáze vývoje pátráním po čem vlastně dál pátrat, 
co vlastně natáčet. Autoři projektu „Toyen – vidím, neboť je noc“ otevírají spoustu otázek, spoustu témat, 
všechna jsou však v této fázi legitimní, všechna dávají smysl, některá se dokonce objevují až v 
překvapivých, ale vlastně logických souvislostech (např. pátrání v archivech československé i 
francouzské tajné policie).

a.      
b.      Projekt doporučuji podpořit.

    

Udělení podpory                                                                     Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria 
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1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
     Film „Toyen – vidím, neboť je noc“ není pouhá rekonstrukce života a díla malířky a její doby, ale 
rovněž jakousi minisondou do současného světa výtvarného umění či dokonce finančnictví (aukce, 
anonymní majitelé předrahých obrazů, obrazy jako investice...). 
 
     Sympatické jsou úvahy o vizuálním pojetí filmu. Což se u díla o výtvarném umělci samozřejmě nabízí,
v „pátracím dokumentu“ však o to hůř realizuje. 
     
     Touha a snaha uchopit neuchopitelné konvenuje s osobností Toyen.

            Zaujme i plánovaná struktura vyprávění – rozdělení do kapitol dle konkrétních obrazů, život malířky 
nebude vyprávěn chronologicky, ale jako mozaika se poskládá z nejrůznějších indicií, aby do sebe na 
konci všechny dílky zapadly a dostaly tak další smysl.

     Nenacházím slabé stránky v projektu. Otazníky, které občas mám, v této fázi nejsou relevantní. Je 
potřeba důvěřovat zkušeným autorům a vůbec celému velmi silnému týmu. 
     Je jedno, bude-li výsledek vývoje jiný, než jaký předpokládají dnes dodané materiály. Důležité je, jak 
tvůrci o projektu přemýšlejí, jak k Toyen hledají cestu nejen přes biografii, ale přes samotné obrazy 
(jejich témata, nálady). A v neposlední řadě, jak pátrají po dalším životě malířky (jejího díla) i po její smrti. 

2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
         Maximální. Od zapojení zkušené dokumentaristky Ivany Pauerové na pozici dramaturgyně projektu, 

přes přizvání Terezy Brdečkové (spoluautorky Němcova filmu o Toyen), po výborně vybrané odborné 
poradce. Nespornou výhodou je režisérčina znalost fr. prostředí a reálií.  

3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
         Minimálně osvětový, edukační význam jak na domácí, tak na mezinárodní scéně má projekt již v této 

fázi, v ten kinematografický musíme doufat, předpoklady tu rozhodně jsou!

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

          Žádost podává silná a zkušená producentka u níž není důvod k pochybnostem, že se dílo zrealizuje
          Vedle obvyklého koproducenta, který se pro tento projekt nabízí (Česká televize) má producentka 

velkou šanci oslovit zahraniční partnery. 
          Zarážejí nesrovnalosti a chyby v přiložené Smlouvě o dílo a licenční smlouvě (B9). Kromě toho, že je

smlouva nevyvážená (výrazně v neprospěch Autora), některé údaje postrádají logiku (termín podpisu 
smlouvy versus některé termíny odevzdání díla /str. 2, III Vytvoření díla a garance Autora, bod 2/), či 
jsou chybné (termín vyplácení první a druhé odměny /str. 1, II Odměna, bod 2/). Dále se ve smlouvě 
zjevuje spolupracovník Šimon Šafránek (str. 2, III Vytvoření díla a garance Autora, bod 1), který v 
žádných jiných materiálech jako spoluautor nefiguruje. Diskutabilní je rovněž vyplacení 40 % částky z 
celkového honoráře až k prvnímu natáčecímu dni, a výhradní licence k užití Díla, bez povinosti ji využít 
(str. 4, V Licence, bod 3).
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Expertní analýza 
 

Název projektu Toyen – vidím, neboť je noc 

Evidenční číslo projektu 3804-2020 

Název žadatele Negativ s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva – Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 29. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní dokumentární film nazvaný Toyen – vidím, neboť je noc, jehož 

režisérkou bude Andrea Sedláčková. 

 

Tvůrci filmu plánují prostřednictvím autorčiných obrazů proniknout do minulosti proslulé česko-francouzské 

surrealistické malířky Toyen (1902–1980), která patří mezi nejvýznamnější osobnosti umělecké avantgardy 

minulého století. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Projekt je zaměřen na jedinečnou osobnost české výtvarné scény, o níž nevznikl žádný dokument. 

o Personální zajištění projektu (režisérka Andrea Sedláčková, spoluautorka scénáře Tereza Brdečková). 

o Nekonvenční koncepce dokumentu coby „obrazového románu“. 

o Téměř třetina nákladů je pokryta z vlastních zdrojů. 

o Žadatel má zkušenost s mezinárodními koprodukcemi. 

o Pečlivě připravená žádost o podporu. 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Ekonomické parametry projektu, který má v této fázi vývoje z více než 60 % pokrýt grant SFK. 

o Zájem předpokládaných zahraničních partnerů není potvrzen žádným LOI.  

o V rámci rozpočtu se nepočítá s výrobou pilotu ani ukázky, značnou část nákladů tvoří honoráře.  

o Žadatel neuvádí žádné semináře a workshopy, kterých by se chtěl s projektem účastnit. 

 

Z hlediska tématu dokumentu i jeho zpracování projekt nepochybně splňuje kritéria výzvy. Financování 

projektu v této fázi vývoje je závislé na grantu SFK. S ohledem na množství pozitivních stránek projektu 

udělení podpory spíše doporučuji, nikoli však v plné požadované výši. 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Natáčení filmu o Marii Čermínové alias Toyen je dobře načasováno, neboť by příští rok v Praze měla mít 

zastávku retrospektivní putovní výstava o této surrealistické umělkyni. Filmařům by to umožnilo natočit i 

obrazy, které se buď nacházejí ve vzdálených zahraničních muzeích anebo skrytě zdobí soukromé sbírky.  

 

Vědomi si toho, že tvorbu a život Toyen zatím žádný dokumentární film nezmapoval, chtějí autorky malířčin 

život představit prostřednictvím patnácti nejzásadnějších obrazů, které byly typické pro její jednotlivá životní 

i tvůrčí období (v treatmentu jsou díla konkretizována). O koncepci filmu mají jasnou představu – za těmito 

obrazy chtějí hledat konkrétní životní osudy Toyen a zároveň pátrat i po jejich vlastních, často dramatických 

„osudech“ (tj. kde byly namalovány, kdo a za jakých podmínek je koupil či ukradl atd.). Nepřekvapuje, že do 

takto „neakademického“ konceptu filmu nezapadají „mluvící hlavy“ odborníků. 

 

Je pozitivní, že autorky nechtějí pracovat pouze s archivními materiály, ale že plánují také vyhledávat nová 

fakta (a to nejen v odborných publikacích typu Topičova salónu, ale třeba i v archivech StB). Tento přístup 

k projektu má ale riziko, že se pod tíhou informací může začít film dramaturgicky rozpadat (v treatmentu je 

uvedeno hned sedm nosných témat, které autorky filmu chtějí prozkoumat). 

 

Po formální stránce má být tato filmová „esej o umělecké tvorbě“ inspirována snímky švýcarského tvůrce 

Richarda Dinda, jenž točí specifické filmy o nežijících osobnostech světového významu. O vizuální podobě 

filmu má režisérka taktéž jasno: „Žádná reportáž, ale výtvarně pojaté záběry.“ Zní to slibně. 

 

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

Projekt je spojen výhradně se ženami, které mají k Toyen blízký – byť každá trochu odlišný – vztah.  

 

Režisérka Andrea Sedláčková, jež kromě hraných filmů natočila i několik dokumentů postavených z velké 

části na archivních materiálech, se zabývá životem a dílem českých umělců ve Francii, do níž před rokem 

1989 sama emigrovala a dlouho tam žila (stejně jako Toyen). 

 

Spoluscenáristka filmu, spisovatelka a kritička Tereza Brdečková, je autorkou poetické prózy, která se stala 

základem experimentálního celovečerního filmu Toyen, který v rove 2005 natočil režisér Jan Němec. 

 

Blízko k Toyen má i producentka Kateřina Černá, jelikož její dědeček, architekt Karel Honzík, byl jeden ze 

zakladatelů Devětsilu a ve dvacátých letech minulého století se s umělkyní intenzivně stýkal.  

 

Složení tvůrčího týmu se zdá dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu, v němž se – jak je zřejmé 

z explikací i z treatmentu – očividně odráží osobní zaujetí pro danou látku. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Přestože o Toyen vznikl stejnojmenný snímek Jana Němce (viz bod č. 2), nebyl to ani životopisný film, ani 

dokument, spíše režisérova vlastní umělecká reflexe. Teoreticky by snímek Andrey Sedláčkové tedy mohl 

mít potenciál přinést v rámci české filmové tvorby určitou inovaci.  

 

Toyen byla kosmopolitní umělkyní celoevropského významu, která většinu života prožila v Paříži. Projekt 

má i proto zjevně mezinárodní přesahy, dá se očekávat účast filmu na mezinárodních artových festivalech 

případně i na významných výtvarných akcích. Jako logická se jeví předpokládaná francouzská koprodukce 

projektu (viz bod č. 4).  

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti, která je velmi pečlivě připravena, včetně specificky pojatého treatmentu, 

jsou srozumitelné a neobsahují žádné rozpory ani protichůdné informace, takže ji lze správně posoudit. 

 

Žadatelem je producentská společnost Negativ s.r.o., zaměřená na projekty s mezinárodním koprodukčním 

potenciálem. Za pětadvacet let existence vyrobila více než čtyřicet celovečerních hraných, dokumentárních 

a animovaných filmů. S ohledem na dosavadní činnost, úspěchy produkovaných filmů (Návrat idiota, Štěstí, 

Alois Nebel, René atd.), profil společnosti i její možnosti lze předpokládat, že žadatel bude schopen takový 

ambiciózní projekt zrealizovat. 

 

Projekt je naplánovaný jako česko-francouzská koprodukce, nicméně očekávaní zahraniční partneři nejsou 

stvrzeni žádným LOI (TV ARTE, společnost Seppia). V jednání je také finanční vklad České televize, ten by 

však tvořil v této fázi vývoje cca 8 % rozpočtu. Vlastní zdroje žadatele pokrývají téměř 30 %, zbytek (cca 63 

%) má částkou 490 000 Kč pokrýt podpora od SFK. Financování projektu je tedy v dané chvíli přímo závislé 

na tomto grantu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu TO-MAN! 

Evidenční číslo projektu 3824-2020 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu, 
dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 22.7.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 
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Zajímavé téma poukazující na dílo  i život takřka neznámého fotografa, výtvarníka a 
filmaře Jiřího Tomana (1924-1972), který asistoval a přátelil se s J. Sudkem.  
 
Synopse: “Toman byl mezi přáteli typicky „neznámým géniem“. V Praze nemohl nalézt profesní 
uplatnění, byl přikován k rodným Pardubicím. Své kuriózní pracovní možnosti spíše ironizoval”. 
 
Projekt je režisérem i producentem dobře připraven k vývoji a může být realizován v plánované 
podobě. 
 
Rozpočet je střídmý včetně plánovaného testu. 
 
Drobné výhrady k rozpočtu a finančnímu plánu uvádím v podrobné části analýzy. 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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– Přílohy žádosti jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.  

  Doporučuji dovysvětlit při Slyšení proč opce uzavřená mezi MAUR Filmem a režisérem končí před 

deklarovaným koncem projektu dle harmonogramu /opce 13.6.2022, projekt 30.6.2022/ ev. doplnit 

dodatek ke smlouvě či upravit harmonogram. 

 

– Žádost lze správně posoudit.  

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

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodněna, nejsou však využity kolonky podrobného 

rozpočtu vyjmenující druh jednotek, se kterými žadatel pracuje. 

 

– Finančnímu plánu bych vytkl a doporučuji žadateli dovysvětlit při Slyšení: 

– 1.3 - chybí sml. s ČT o věcném plnění, pokud je myšlen vlastní vklad dramaturga /byť např. 

zaměstnance ČT/ - patří jinam 

– 3.2 - součet vyjmenovaných položek dle rozpočtu nedává celkových koprodukčních 180 tisíc 

 

– 6 ostatní zdroje - chybí LOI Arbor Vitae i UMPRUM 

 

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

 

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

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

 

– Žadatel má představu o marketingové a distribuční strategii. 

 

– Časový harmonogram vývoje je zvládnutelný. 

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

– Maur film je zkušená a dlohodobě produkující společnost  a její finanční možnosti odpovídají zvolenému 

cíli. 

– Ocenění a úspěchy žadatele viz. Příloha B.7. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu TO-MAN! 

Evidenční číslo projektu 3824-2020 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy  2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kazík 

Datum vyhotovení 29. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt TO-MAN! představuje společensky významný portrét málo známého českého umělce, fotografa a 

ilustrátora a oceňovaného režiséra animovaných filmů Jiřího Tomana. Promyšlený projekt je již v této fázi 

dobře připraven.  

 

Hlavní silné stránky projektu  

 vizuální práce s obrazovými formáty  

 „sci-fi“ stylizace portrétu 

 rozpracované rešerše a kontakty na většinu sociálních herců zahrnující rodinu, přátele a známé  

 originální a přínosné téma odhalující osud méně známého českého umělce 

 

Hlavní slabé stránky projektu 

 zamýšlená stylizace klade nároky na všechny členy týmu 

 náročné technické zpracování dané rozdílnými formáty 

 

Zamýšlená forma a styl dokumentárního filmu přesahuje konvenční přístup k dokumentárnímu portrétu a 

představuje tak originální projekt odpovídající tématu. Žadatelem je pak zkušená produkční společnost, a 

producent si je vědom výzev a rizik spojených s vývojem.  

 

 

 

 

 

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 představuje originální přístup k žánru dokumentárního portrétu, jež vychází ze znalosti 

portrétovaného a jeho vlastního díla. Zamýšlená stylizace odpovídá portrétované osobnosti a dále rozvíjí 

jeho umělecký přínos a pokouší se o dialog mezi uměleckými artefakty autora, jeho způsobem života a 

osudem, který je vyprávěn optikou jeho příbuzných a známých.  

Zamýšlená forma však může klást nároky na divácké čtení a bude třeba pečlivá dramaturgická práce a 

přístup tvůrců. V této fázi projektu je však přístup srozumitelně formulován. 

Stylizace filmu vychází z autorova díla a dokumentární film ji dostává do divákova povědomí a tvoří 

důležitou součást snímku. Využití formátu cinemascope je originálním stylistickým prostředkem, který 

splňuje kritéria na různorodost českých kinematografických děl. 

 

 

 

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

Promyšlená stylizace portrétu vypovídá o dlouholeté spolupráci režiséra Martina Fišera s kameramanem 

Karlem Slachem. V příloze B6 však absentovaly profily ostatních tvůrců a byl zde obsažen pouze profil 

kameramana. Z dramaturgické koncepce je patrné dosavadní zapojení zkušené dramaturgyně Jany 

Hádkové, která neopomíjí možná rizika a výzvy spojené s prací na projektu. Zapojení a znalost látky 

vyplývá i z žádosti producenta Martina Vandase.    

 

 

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

Důležitým tématem filmu je zapomenutý úspěch Jiřího Tomana, jako světově oceňovaného režiséra 

animovaných filmů. (Ceny z Benátek, Oberhausenu, Annecy). Dokumentární snímek Toman tak 

připomene zásadní úspěchy českého krátkého animovaného filmu.  

Látka má svým zpracováním a stylizací potenciál uspět na zahraničních festivalech dokumentární tvorby. 

V žádosti je sice nepotvrzená, ale zamýšlená účast na mezinárodních workshopech (Sunny Side of the 

Doc, Lipsko, Ji.hlava). 

Inovaci přístupu vidím v kombinacích filmového cinemascope formátu s HD formáty a formální postupy 

vycházející ze sci-fi povídky, která vytváří rámec filmu. Osobnost Raye Bradburyho, pro jehož povídku 

vytvořil Toman ilustrace, zajišťuje mezinárodní přesah díla.   

 
 
 
 

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

znaků) 
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Předložená žádost obsahuje přehledné a podrobné informace. Jedinou výjimkou je absence profesních 

životopisů všech hlavních členů realizačního týmu v příloze B6 jejich absence ale nijak neznemožňuje 

správné posouzení žádosti.  

Zvolená strategie včetně harmonogramu, nastaveného rozpočtu a finančnímu plánu odpovídá 

zamýšlenému projektu. Vzhledem k časovému harmonogramu by bylo pochopitelné i možné navýšení 

plánovaného rozpočtu.  

Společnost Maur film má na svém kontě několik celovečerních projektů včetně dokumentárního projektu. 

V posledním roce je třeba vyzdvihnout úspěchy produkovaných děl, především oceňovaný krátký 

animovaný film Dcera režisérky Darii Kashcheevy. Producentská zkušenost Martina Vandase vypovídá o 

vysokém profilu žadatele, který je ideálně kvalifikován projekt TO-MAN! úspěšně realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu TO-MAN! 

Evidenční číslo projektu 3824-2020 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jitka Lanšperková 

Datum vyhotovení 25. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Martin Fišer na svém celovečerním dokumentárním debutu pracuje už téměř 4 roky. Jeho cílem je 
odvyprávět příběh údajného fotografického génia i ve světovém kontextu, rodáka z Pardubic, Jiřího Tomana, 
kterému se i přes veškerou snahu nepovedlo dostat se z rodného města a svobodně tvořit – dle přiložené 
ukázky několikrát složil zkoušku na FAMU, ale nikdy nenastoupil, nevyšlo mu výběrové řízení na fotografa 
Národní galerie apod.   
Bezesporu nejsilnější stránkou připravovaného filmu je bohatý a velice rozmanitý archivní materiál a 
pozůstalost Jiřího Tomana, které má režisér a scenárista Martin Fišer poměrně dobře nastudované. Stejně 
tak, je již režisér propojen s neméně důležitým pamětníky – přáteli a spolupracovníky JT, s nimiž postupně 
objevuje, kdo to ten Toman vlastně byl.   
Zároveň hlavní slabou stránkou je (snad prozatímní) roztříštěnost jednotlivých dějových linií a stylistických 
prvků (viz Struktura filmu a motivy), které se mohou zdát spíše nekompatibilní – cinemaskopický formát, 
fotografie, negativy, sci-fi prvky, cestování časem a „mezi planetami“, literární útvary přiložené k autorské 
explikaci, animované filmy atd. Jedná se zatím o neuspořádanou skrumáž různých materiálů, na jejichž 
kompatibilitu a srozumitelnost by se měl vývoj soustředit nejvíce, jak stvrzuje i dramaturgyně Jana Hádková 
ve své koncepci.  
Daný projekt je již několik let rozpracován, personální zajištění projektu a samotný vztah režiséra k dané 
látce, mohou být zárukou k dokončení projektu vývoje a následné výroby dokumentárního filmu. 

Udělení podpory Doporučuji (nehodící se vymažte) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Předkládaný projekt vypráví příběh údajného uměleckého génia, který byl znám ve světě pro své 

animované filmy (Cannes, Annency aj.), kam však nikdy nemohl vycestovat. Paradoxně o Tomanově tvorbě 

a úspěších v Česku skoro nikdo nevěděl. Chystaný film má tak odhalit veřejnosti talent, který v první 

polovině 20. století tvořil na světové úrovni. Autorské pojetí daného tématu má ctít různorodost Tomanovy 

tvorby – od fotografií, přes ilustrace, animované filmy až po různé literární útvary – což slibuje originální a 

osobité pojetí filmu. Avšak příběh prozatím není celistvý, je spíše zamlžený a nepříliš propracovaný, což je 

jedním z hlavních úkolů vývoje.  

V projektu není příliš viditelný autorský postoj Martina Fišera, který se snaží spíše ctít dochovanou tvorbu 

JT a pomoci ji odhalit veřejnosti, než se k ní kriticky vyjadřovat.  

Díky samotnému JT je jasné, že se ve filmu objeví mnoho originálních stylistických prostředků – od 

animací, přes širokoúhlé záběry až po negativy. Představa o vizuálním pojetí filmu je v tomto případě velmi 

vrstevnatá a bude potřeba se zaměřit na vyváženost a srozumitelnost stylistických prvků.  

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

 

 

 

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

Společnost MAUR film se věnuje primárně animovaným filmům, se kterými je poněkud úspěšná (Dcera, 

Fany a pes, Fimfárum). Přestože se u TO-MAN! jedná o dokument, se kterým společnost nemá tak 

bohaté zkušenosti, jsem přesvědčena, že vzhledem k tématu (JT byl významným tvůrcem animovaných 

filmů), se filmu dostane náležité péče. Spolupráce s dramaturgyní ČT Janou Hádkovou je v tomto 

případě velmi žádoucí, především vzhledem k roztříštěnosti a mnohovrstevnatosti tématu, jíž si je 

dramaturgyně vědoma.  

Producent Martin Vandas k projektu přistupuje s nadšením a úctou, je si vědom všech rizik a má jasně 

stanovený producentský záměr.  

Z treatmentu a autorské explikace jasně čiší zájem Martina Fishera a jeho ponoření do tématu, na němž 

pracuje již několik let.   

Z těchto důvodů považuji personální zajištění za dostačující.  

 

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

Osobnost JT je pro mnoho lidí velkým překvapením – během jeho života o jeho mezinárodních úspěších 

s animovanými filmy totiž skoro nikdo nevěděl. Odhalení jeho pozůstalosti a dochovaných fotografií, 

negativů, ilustrací, korespondence tak bude jednoznačně přínosem pro historii české fotografie a 

animovaného filmu, kam doplní další poměrně velký a zajímavý dílek mozaiky.  

Existuje zde i jistý potenciál pro přesah do zahraničí, kde byl JT oceňován za své filmy, nicméně může být 

těžké jej naplnit a najít vhodného zahraničního koproducenta. Prostor tu však je zejména v oblasti sci-fi 

literatury a Tomanových ilustrací pro Bradburryho povídky.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Žádost byla odevzdána úplná, bez protichůdných informací. Jediná výtka může směřovat k autorské 

explikaci a treatmentu, které nebyly lehce čitelné a srozumitelné a vyžadovaly od čtenáře již hlubší 

znalost vztahů jednotlivých aktérů a jejich díla.  

Rozpočet zdá se být v pořádku až na chybějící položku a tou je zpracování archivů – v explikacích se mluví 

o 11 tisících nezpracovaných snímků, jež bude třeba naskenovat a dále zpracovat. V rozpočtu však 

položka vyhrazená na tuto činnost zcela chybí.  

Navržena distribuční strategie vychází z multidisciplinární povahy JT i celého projektu – producent plánuje 

spojení projekcí hotového filmu s výstavami a vydáním monografie o JT. Půjde tak o celistvé odhalení a 

předložení této osobnosti české fotografie a animovaného filmu široké veřejnosti.  

MAUR film díky svému zaměření na animovaný film má blízko k tématu filmu a díky svým zkušenostem 

bude schopný zrealizovat i dokumentární projekt takového rozsahu a to i díky zkušenosti z produkce 

filmu Návrat Agnieszky H.   

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Království mýdlových bublin
Evidenční číslo projektu 3833-2020
Název žadatele Film&Sociologie s.r.o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2020-1-6-21

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 29.7.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Velmi zkušená producentka Jarmila Poláková předkládá Radě Fondu žádost o podporu vývoje filmového 
portrétu rodiny Schichtů (vláců někdejšího mýdlového imperia) v režii Taťány Markové a Martina Krska.

Hlavní silnou stránkou je nepochybně jedinečný a přitom již zapomenutý rodinný příběh vzestupu a úpadku 
ustecké fimy Schicht, výrobce mýdla s jelenem. 

Hlavní slabou stránkou je financování projektu, které podobně jako celá koncepe je zatím v počátku.

Film nepochybně má potenciál jak pro českého, tak i zahraničního (zejména německého) diváka. Je ale 
pochopitelně těžké odhadnout, zda se autoři spokojí s televizním portrétem a adorací rodiny, která byla 
součástí poválečného odsunu, nebo zda se podaří najít např. paralelu s dočasným vzestupem i pádem 
celých sudet v souvislosti s osídlením kraje německými imigranty a jejich obchodními vztahy s německou
domovinou, ale také jejich odlišností i trvalou separací od původního domorodého českého obyvatelstva. 
Stejně tak je fascinující rozdělení rodiny na stranu spolupracují s Hitlerovskou říší a na stranu aktivně 
bojující se zbraní proti ní po boku Masaryka a Beneše. Samozřejmě také není jasné, zda budou dnešní 
potomci rodiny tyto momenty ochotni i schopni zprostředkovat dnešnímu divákovi. A právě pro odpověď na 
tyto otázky si dovoluji vývoj filmu doporučit k podpoře.

Udělení podpory Doporučuji / Nedoporučuji (Nehodící se smažte)
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná a vkusná. Je poznat, že tvůrci chtějí použít výtvarný leitmotiv jelena i 
kontrast někdejší slávy honosných staveb s dnešními ruinami. Stejně tak jsou popsány práce na 
strategickém vývoji. S oběma autory jsou uzavřeny seriozní opční smlouvy na tři roky.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Rozpočet na vývoj je rozumný. V plánu je ukázka za cca 100 000 Kč a návštěvy workshopů jejich cílem 

je budoucí distribuční potenciál. Jednotlivé položky se zdají vyrovnané.

Finanční plán je v tuto chvíli největší slabinou. Počítá s 85% podporou z veřejných zdrojů a to jak od Rady 
Fondu, tak místní samosprávy. Soukromé zdroje jsou zatím minimální. Zde je samozřejmě otázka, zda 
by nemohl přispět některý z úspěšných nástupců někdejšího imperia.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Realizační strategie je zatím směrována spíše na obecný univerzální postup a dramaturgii, než na 

konkrétní kampaň, nicméně vzhledem k fázi projektu, je to vcelku pochopitelné. Nicméně je současně 
cítit velká předkladatelčina zkušenost a vhled do situace na dokumentárním trhu.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit žadatelky i všech tvůrců je nepochybně dostatečný a není důvod k pochybám o kvalitním vývoji 

projektu. Stejně tak harmonogram se zdá být dostatečný.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Království mýdlových bublin 

Evidenční číslo projektu 3833-2020 

Název žadatele Film&Sociologie s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu  

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 13. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární film Království mýdlových bublin znovuobjevuje zapomenutou historii německé rodiny 

Schichtů z Ústí nad Labem a jejího průmyslového impéria, které bylo srovnáváno s Baťovým. Osudy 

bratří Schichtů, kteří ve válce stáli na opačných stranách barikády, obsahují silný dramatický náboj. 

Autorka plánuje využít osobní výpovědi potomků rozvětvené rodiny, která se po válce rozprchla do 

celého světa, i výpovědi současných obyvatel Ústí. Zajímavým prvkem může být práce s animací nebo 

s archivním filmovým materiálem samotné firmy, autorka je rozhodnutá dokonce případně chybějící 

momenty dotočit v dobovém duchu. Akcent na vizuální stránku může tento záslužný projekt obohatit a 

posunout. Jeho největší síla spočívá ale v rekonstrukci zapomenutého příběhu, jenž vypovídá o naší 

historii, a to včetně jejich dlouho tabuizovaných stránek.  

Autorka námětu a režisérka Taťána Marková má za sebou řadu oceněných dokumentů. Spoluautorem 

námětu je Martin Krsek, historik a kurátor sbírek Muzea města Ústí nad Labem, který se dané 

problematice dlouhodobě věnuje. Podporovat je bude zkušený tým. 

Žadatelem je společnost Film a sociologie, která má na svém kontě řadu výrazných počinů. Strategie 

dalšího vývoje je jasně definovaná. Cílení na Doc Leipzig a jeho koprodukční trh je dobrou volbou 

vzhledem k tomu, že žadatel by chtěl získat německého koproducenta. Zajímavý je také plán postavit 

marketingovou kampaň na značce jelena z nejznámějšího produktu impéria Schichtových – mýdla s 

jelenem. O potenciálním českém distributorovi není zatím ve strategii zmínka, více propracovaná 

představa je o různých cílových skupinách. Rozpočet vývoje je adekvátní. Kromě vlastního příspěvku 

žadatele je financování postaveno na dalších veřejných zdrojích a žadatel plánuje zahájit jednání s ČT.  

 

 

 

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) 

Dokumentární film Království mýdlových bublin znovuobjevuje zapomenutou historii německé rodiny 

Schichtů z Ústí nad Labem a jejího průmyslového impéria, které vybudovala za Rakousko-Uherska a 

zejména za 1. republiky a které bylo srovnáváno s Baťovým. Jeho nejznámějším produktem bylo 

slavné mýdlo s jelenem, jejich zkonfiskovaný podnik byl i za komunizmu pod jménem Setuza jednou 

z nejúspěšnějších domácích firem a zničili ho až polistopadoví tuneláři. Osudy dvou bratří Schichtů, 

kteří ve válce stáli na opačných stranách barikády – jeden emigroval do Londýna a druhý kooperoval 

s Němci, jsou hotovou rodinnou ságou a obsahují silný dramatický náboj. Schichtové byli navíc 

průkopníky v mnoha směrech, dokonce i v oblasti filmové reklamy. Autorka plánuje využít bohatý 

archivní materiál a také osobní výpovědi stále žijících potomků rozvětvené rodiny, která se po válce 

rozprchla do celého světa. Nezapomíná ani na výpovědi současných obyvatel Ústí, kde tradice 

Schichtů dosud zcela nezmizela. Zajímavým prvkem může být práce s animací, s archivním filmovým 

materiálem včetně animovaných reklam, s marketingovým a reklamním materiálem samotné firmy, 

autorka je rozhodnutá dokonce případně chybějící momenty dotočit v dobovém duchu. Akcent na 

vizuální stránku může tento záslužný projekt obohatit a posunout ho od pouhé rekonstrukce faktů 

k zajímavému zachycení atmosféry doby, na kterou se soustřeďuje.  

Síla tohoto dokumentu nespočívá ve formální inovativnosti, ale v historické rekonstrukci 

zapomenutého příběhu, jenž vypovídá o naší historii, a to včetně jejich dlouho tabuizovaných stránek. 

K těm patří také spolunažívání s německou menšinou, která v naší zemi vytvořila hodnoty, na něž se 

často záměrně zapomíná. Mimo českého diváka chce žadatel zamířit především na německé 

publikum. Film tam může zarezonovat a případný prodej do některé z tamních televizí není nereálný.   

 

 

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

 

Autorka námětu a režisérka Taťána Marková má za sebou řadu oceněných dokumentů. Spoluautorem 

námětu je Martin Krsek, historik a kurátor sbírek Muzea města Ústí nad Labem, který se dané 

problematice dlouhodobě věnuje a spolupracuje často s ČT. Podporovat ji bude zkušený tým: za 

kamerou bude stát kameraman Petr Vejslík, který pracoval na cca 500 filmových a televizních 

projektech a s režisérkou spolupracoval už na jejím snímku Setkání s Libuší podobně jako střihačka 

Šárka Sklenářová. Dramaturgem je zkušený dokumentarista Ivo Bystřičan, jenž chce intenzivněji 

vstoupit do projektu během vývoje.  

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

 

Síla tohoto dokumentu nespočívá ve formální inovativnosti, ale v historické rekonstrukci 

zapomenutého příběhu, jenž vypovídá o naší historii, a to včetně jejich dlouho tabuizovaných stránek. 

K těm patří také spolunažívání s německou menšinou, která v naší zemi vytvořila hodnoty, na něž se 

často záměrně zapomíná. Mimo českého diváka chce žadatel zamířit především na německé 

publikum. Film tam může zarezonovat a případný prodej do některé z tamních televizí není nereálný.   

 

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

 

Žadatelem je společnost Film a sociologie, která se od začátku 90.let rozhodla podpořit českou 

dokumentární tvorbu a má na svém kontě řadu výrazných počinů, včetně např. mezinárodně 

oceňovaného snímku Občan Havel. Projekt dobře zapadá do jejího profilu.  

Strategie dalšího vývoje je jasně definovaná, během něj si autoři chtějí ujasnit hlavní témata a zásadní 

motivy výsledného filmu. Během vývoje má být ve spolupráci s výtvarníkem vytvořen také story-board 

propojovacích animovaných částí. Je zde snaha prezentovat projekt na několika workshopech. 

Především cílení na Doc Leipzig a tamější koprodukční trh je dobrou volbou vzhledem k tomu, že 

žadatel by chtěl na výrobu získat německého koproducenta. O potenciálním partnerovi zatím 

konkrétní představu nemá. Marketingová a distribuční strategie jsou zatím nastíněny pouze stručně. 

Žadatel chce ohledně marketingu spolupracovat s mladým týmem a postavit kampaň na značce jelena 

z nejznámějšího produktu Schichtových impéria – mýdla s jelenem. O potenciálním českém 

distributorovi není zatím ve strategii zmínka. Více propracovaná představa je o různých cílových 

skupinách s tím, že projekt by chtěl mířit také na německého diváka. Rozpočet vývoje, 643 400 Kč je 

adekvátní, zahrnuje 6 natáčecích dní, z toho 2 v zahraničí (Londýn a Mnichov). Kromě vlastního 

příspěvku žadatele je financování postaveno na více veřejných zdrojích v ČR. Vedle 400 000 

požadované podpory SFK (62% rozpočtu) k nim patří ještě již potvrzených 40 000 Kč z Českého 

literárního fondu a možných 120 000 Kč od města Ústí nad Labem. Žadatel chce zahájit jednání s ČT. 

Pro samotnou výrobu by chtěl žadatel požádat o příspěvek také Česko-německý fond budoucnosti.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Sekta Respekt 

Evidenční číslo projektu 3836-2020 

Název žadatele Mannschaft s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 
hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 
seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 30.7.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky projektu 

- téma 
- magisterský projekt FAMU 
- LOI FAMU přiloženo 

 
Hlavní slabé stránky 

- velmi rané stádium vývoje, spíše ve fázi výběru tématu 
- nezkušený tým, nezkušený žadatel 
- neprůhledný rozpočet, nesprávně podaný finanční plán 
- příliš rozvleklý harmonogram vývoje 
- nereálné koprodukční strategie 

 
Mladá autorka, studentka FAMU, připravuje dokument z prostředí redakce časopisu Respekt. Její osobní 
kontakty, stejně jako znalost redakčního prostředí, jsou jistě výhodou pro realizaci projektu. Přiložené 
dokumenty i teaser ukazují, že projekt je ještě v rané fázi vývoje, že se ještě hledá. Autorka stanovuje hlavní 
linku projektu, která je ovšem závislá na nějaké složité budoucí kauze, u které bude hlavní protagonistku 
sledovat. Vedlejších linek, osob, otázek je zatím příliš mnoho. Rozpočet je nízký, projektu obecně odpovídá, 
nicméně jednotlivé položky by si zasloužili detailnější komentář, o většině položek lze pouze spekulovat. 
Finanční plán opomíná výraznou položku, a to věcné plnění FAMU. Vzhledem k této skutečnosti se 
požadovaná dotace jeví jako neadekvátní. Harmonogram projektu je příliš rozvleklý, jednotlivé fáze vývoje 
jsou nejasné, chybí konkrétní data. Zamýšlená koprodukce, stejně jako distribuční strategie je zatím spíše 
přáním než reálnou strategií. Obecně lze o projektu konstatovat, že jde o dobrý nápad, který je třeba hlouběji 
po autorské i producentské stránce rozpracovat.  
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Udělení podpory Nedoporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

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

Žádost je jasná, srozumitelná. Projektem je magisterská práce FAMU, vstup FAMU potvrzen LOI (pouze 
finanční vstup). 
 
Projekt je považován za umělecký náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. K žádosti 
je přiložen odkaz na teaser.  
 
Ve fázi výroby uvažuje producent o mezinárodní koprodukci.  

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

Rozpočet odpovídá magisterskému projektu FAMU, obecně jde o nízkonákladový projekt. 
 
Co se týká jednotlivých položek, hlavně vzhledem k výši finančního vstupu FAMU, považuji honorář za 
scénář poměrně vysoký. Z projektu vyplývá, že jasný scénář nejspíš dopředu nevznikne, bude spíše 
vznikat v průběhu natáčení nebo s největší pravděpodobností ve střižně, což považuji za další důvod, 
proč považovat honorář za scénář za vysoký v daném kontextu. Nerozumím položce ostatní autorská 
práva a licence pro období vývoje, jde o materiály použité do ukázky? Nebo snad použitá hudba? 
Překlady a kopírování scénáře budou využity pro workshopy? Zamýšlená je slovenská koprodukce, tam 
překladu netřeba. 
 
Při výrobě ukázky je pro položku štáb účtováno 5 dní á 7.000 Kč. Není jasné, jaké položky jsou v této 
částce započteny. Kameraman má honorář za 4 dny a ve speciální položce. Rozpočet na výrobu ukázky 
má stejný vzorec, jedná se o zapůjčení filmové techniky? Technika bude zapůjčena z FAMU? 
Postprodukce bude též probíhat na FAMU? 
 
Položka Odborní poradci (vč. rešerší) taky není vysvětlena. Nikdo z protagonistů natáčení není 
honorován, což je možné, ale mělo by být v explikaci někde zmíněno. Není jasné, zda se ubytování 
v ČR i mimo ČR pojí s workshopy anebo s natáčením. Jde-li o natáčení, není jasně vysvětleno, čeho se 
potenciálně natáčení mimo Prahu bude týkat. Cestovní náklady jsou další nevysvětlenou položkou.  
 
Celkově je rozpočet neprůhledný, není dostatečně okomentovaný a o uplatnění mnoha položek lze jen 
spekulovat.  
 
Finanční plán počítá s podporou FAMU (LOI přiloženo), jedná se pouze o finanční vklad. Vzhledem 
k fungování FAMU předpokládám, že FAMU poskytne i nemalý věcný vklad (technika, střižny, 
postprodukce). Požadovaná dotace pak tedy není odůvodněná. Není jasné, kdy bude poskytnut 
plánovaný grant Literárního fondu, v současnosti není vyhlášena žádná výzva. Není jasné, jaký věcný 
vklad poskytne producent (plánováno 25.000 Kč). 
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Projekt má velmi zajímavé téma, sledovat práci zkušených novinářů tištěného média s dobrou reputací, 
navíc s osobními kontakty autorky, stojí jistě za realizaci. Autorka se bohužel příliš dál, než je 
prezentace tématu jako takového, nedostala. Teaser, který je součástí žádosti, situaci nijak neosvětluje. 
Jde spíše o seřazení několika (neinformovanému divákovi naprosto nepochopitelných) záběrů 
s podkresovým komentářem, který často ani nepřechází do synchronu, tedy nepředstaví jeho 
protagonistu. Ačkoli je známá hlavní postava filmu, autorka stále prezentuje příliš mnoho dalších 
osobností a příliš mnoho témat, které by bylo potenciálně možné sledovat. Navíc jedním dechem 
dodává, že příběh povede velká kauza, která zatím není známá a nedá se ani předpokládat, o jakou 
kauzu půjde. Prezentovaný autorský přístup ještě přináší příliš mnoho otazníků.  
 
Bohužel tomu není jinak asi s producentských přístupem. Pro avizovanou zahraniční koprodukci zatím 
nevidím žádný potenciál. Bylo by snad možné najít nějakou zahraniční kauzu, která by byla hlavním 
motivem dokumentu, pak by bylo možné o nějaké zahraniční koprodukci uvažovat.  
 
Producent zatím nemá žádné zkušenosti s celovečerním dokumentárním filmem, což mu samozřejmě 
nelze zazlívat, jde o studenta, nicméně jedná se o fakt, který je dobře zmínit. Producent by rád 
spolupracoval s Českou televizí, kreativní producenti, které chce oslovit, ovšem nepracují na 
distribučních dokumentech, což by mělo být výsledkem spolupráce. V tom případě je třeba oslovit 
filmové centrum České televize, to ovšem na vybraných distribučních dokumentech pracuje zpravidla již 
od jejich počátku, a proto by jejich vyjádření k tomuto projektu bylo vhodné mít již ve fází vývoje, tedy 
v době, když je podávána žádost o podporu Fondu. Podobná je spolupráce s distribučními 
společnostmi, představení projektu již ve fázi příprav napoví, zda bude mít distribuční společnost o 
projekt potenciální zájem. Taková jednání zatím neproběhla.  
 
Zároveň doporučuji zamyslet se nad názvem projektu, myslím, že současná verze příliš nenahrává 
strategii oslovit i diváka, který není čtenářem Respektu. Navíc má spíše dehonestující nádech, což není 
náplní projektu.  
 
Harmonogram vývoje považuji za příliš rozvleklý. Je samozřejmě nutné získat nějaké povědomí o práci 
redaktorů a redakce, než bude přistoupeno k natáčení, stejně jako je třeba nějakého času k zajištění 
financování projektu. Přes všechny tyto argumenty považuji harmonogram za příliš dlouhý, pro natáčení 
a pro celý výsledný projekt by prodlužování jeho začátku mohlo mít negativní vliv. 
 
 
 

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

Společnost je velmi mladá s minimálními zkušenostmi, stejně jako autorský tým. Dramaturg je zkušený 
profesionál. Film vzniká jako magisterský projekt FAMU, tedy bude mít profesionální dohled v autorském 
i producentském hledisku.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sekta Respekt 

Evidenční číslo projektu 3836-2020 

Název žadatele Mannschaft s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva. Kompletní vývoj celovečerního hraného 

filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 28. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Připravovaný observační dokument režisérky Zory Čápové se skrze sledování práce redaktorů týdeníku 

Respekt snaží přiblížit situaci současné žurnalistiky v širším kontextu debat o práci s informacemi v tzv. post-

faktické době, nezávislosti médií, atp. Bytostně aktuální a podstatné téma má dostatečně konkrétní hranice, 

vymezené primárně prací Respektu, se zaměřením na redaktorku Ivanu Svobodovou. Ačkoli lze očekávat, 

že téma zarezonuje především mezi lidmi profilujícími se jako čtenáři časopisu či přinejmenším ti, kteří 

Respekt znají, při správně zvolené distribuční strategii je současně možné nastolovat obecnější otázky 

filmem nastíněné i mimo těmito diváckými skupinami. Tím by snímek využil jeden z klíčových potenciálů, 

který v něm lze spatřovat, a to představení role médií v procesu vytváření názorových skupin a sekundárně 

polarizaci společnosti. Jako klíčovou slabinu dobře připraveného projektu v této fázi vnímám určitý nesoulad 

mezi výchozími pozicemi režisérky a dramaturga (osobní a intuitivnější vs. analytický přístup), věřím 

nicméně, že při správné komunikaci se tyto přístupy mohou navzájem obohatit a projekt proto 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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

Projekt Sekta Respekt představuje observační dokumentární film, v němž se začínající režisérka Zora 

Čápová snaží skrze přiblížení se práci redaktorů časopisu Respekt nahlédnout pozici médií 

v současné společnosti. Autorka zamýšlí sledovat práci Respektu s důrazem na postavu redaktorky 

Ivany Svobodové, která díky svým článkům o lokálních problémech umožňuje provázat pohled 

z pražské „centrály“ s pohledem z regionů. Svobodová se současně věnuje kauze vraždy 

slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, která umožňuje reflektovat další z rovin 

novinářské profese v dnešní době. Vlastní téma i způsob jeho zpracování (i dle přiloženého 

moodboadru a teaseru) jsou rozhodně nosné a vývoj projektu je proto možné doporučit. 

Jako klíčovou slabinu tohoto slibného projektu shledávám určitý nesoulad mezi režisérskou a 

dramaturgickou explikací. Autorka má k látce velmi osobní vztah, její matka po dlouhou dobu 

v redakci časopisu pracovala. Toto je rozhodně strategická výhoda při budování důvěry redakce a 

dílčích postav filmu k režisérce i celému štábu a nepochybně napomohla i svolení redakce film 

vůbec natáčet. Ze srovnání režisérské a dramaturgické explikace je současně patrné, že „blízkost“ a 

osobní pouto nestačí, když sklouzává k „blízkému“, povrchnějšímu vidění, zatímco dramaturg má od 

tématu mnohem větší odstup a troufám si říci, že popisuje trochu jiný, lepší budoucí film než 

režisérka. Dramaturg (nepochybně díky své předchozí práci na snímku Mimořádná zpráva) 

konkrétněji ukotvuje problematiku Respektu, jeho pozice na současném českém mediálním poli i ve 

společnosti, do širšího kontextu stavu současných médií a přesvědčivěji vysvětluje dílčí tvůrčí 

rozhodnutí (postava Ivany Svobodové, atp.), současně prezentuje možnosti, jak redakci nahlédnout 

z určitého odstupu. Nuance v pohledech je ostatně patrná i v přístupu k Respektu jako „sektě“. 

Svým (pracovním) názvem („Sekta Respekt“) snímek naznačuje velmi důležitý motiv, prolínající se 

režisérkou, dramaturgickou i producentskou explikací, a to, že redakce Respektu (a potažmo čtenáři 

většinově se ztotožňující s redakcí) vytváří určitý spolek spřízněnců pro sebe sama („bublinu“, 

„sektu“). Domnívám se, že sledování tohoto motivu na ose vnější svět vs. redakce, jak naznačuje 

dramaturg, je velmi nosné, neboť umožňuje vedle dynamiky „přibližování se“ novinářské práci 

zohlednit také dynamiku „odstupu“ a odhalování (názorových, ideových) limitů jednotlivých členů 

redakce i redakce jako celku. Naopak autorka o Respektu jako „sektě“ píše v souvislosti se 

„sdílenými hodnotami“, „vnitřní atmosférou“, reprezentovanou kolektivním semknutím proti 

dosazenému řediteli, tedy de facto v pozitivním smyslu soudržného kolektivu, bez důrazu na 

vedlejší efekty. Přitom sledování toho, jak média skrze rétoriku a interpretaci informací mohou 

napomáhat vytváření názorových klastrů a utužovat spřízněnce těchto klastrů v určitých 

přesvědčeních, patří k nejsilnějším potenciálům tématu, k potenciálům, jimiž se lze vztáhnout 

k hojně diskutovanému tématu „rozdělené společnosti“. Lze tedy jen doufat, že spolupráce režisérky 

s dramaturgem bude v pravém slova smyslu tvůrčí. 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Projekt je magisterským studentským filmem režisérky Zory Čápové, která zaujala zdařilým snímkem 

Moje vojna, dramaturgicky jej zaštiťuje Tomáš Bojar, jenž se tématu současných médií a jejich 

práce s informacemi věnoval ve filmu Mimořádná zpráva. Tato volba je pro projekt s ohledem na 

předchozí zkušenosti dramaturga velmi vhodná, nicméně, jak naznačuji již v pasážích věnovaných 

umělecké kvalitě, vnímám určitý nesoulad mezi stávajícími pohledy režisérky a dramaturga. 

Nejedná se o vyslovené protichůdnosti jako spíše o odstup a schopnost nahlédnout problematické, 

kontroverznější roviny tématu.  

 

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

  

Širší téma (svobodných) médií v současné společnosti je nepochybně globálně nosné, zaměření na 

konkrétní redakci, se všemi lokálními konotacemi, přitom nemusí být pro nadnárodní význam (při 

vhodně zvoleném vyprávění) překážkou. Podle stávajících podkladů nicméně předpokládám, že 

dosah filmu bude primárně česko-slovenský, bude se pohybovat v rámci „známosti“ Respektu jako 

konkrétního týdeníku. Z hlediska vyprávění a stylu není prozatím ve vývojové fázi možné 

inovativnost přístupu důsledně posoudit, podklady se vyjadřují primárně k observační metodě, 

sledování práce konkrétní novinářky (hlavní postavy) na konkrétní kauze, a k několika dalším 

postavám. 

 

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

znaků) 

Produkční společnost Mannschaft je mladým, dalo by se říci studentským subjektem. Projekt Sekta 

Respekt zapadá do jejího zaměření na debutující tvůrce a aktuální společenská témata. Ačkoli její 

portfolio nezahrnuje mnoho dokončených filmů, Člověk Kilimandžáro je po produkční stránce 

rozhodně přesvědčivým projektem, podobně jako celková, především vizuální prezentace 

společnosti. Dle producentské explikace i plánu finančního zajištění nemám pochybnost, že by 

producent nebyl schopen projekt realizovat.  

 



Vyjádření producenta k projektu a expertním analýzám 
 
 
Název projektu  Sekta Respekt 

Evidenční číslo projektu 3836-2020 

Název žadatele  Mannschaft s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

 
 

V reakci na ekonomický posudek Terezy Krejčí bych se nejprve vyjádřil k domněnce, že 
scénář k filmu před samotným natáčením pravděpodobně vůbec nevznikne, případně bude 
vznikat až ve střižně. Pokud takový dojem vznikl, nebylo to naším cílem. Scénář naopak s 
autorkou považujeme za zcela klíčový a v rámci vývoje filmu bychom rádi náš záměr a z 
toho vycházející scénář co nejlépe definovali, abychom se vyhnuli tomu, že budeme mít 
natočeno velké množství materiálu bez zřejmého cíle. Položka ostatní autorská práva a 
licence pro období vývoje v rozpočtu odráží náš cíl, mít možnost použit v ukázce i později 
ve filmu přímou citaci současného premiéra České republiky, ve které se o členech redakce 
časopisu Respekt bez dalšího vysvětlení vyjadřuje jako o sektě. Tento výrok padl na půdě 
poslanecké sněmovny a jsme si vědomi existence záznamu tohoto momentu. S tímto 
motivem pak pracujeme v kontextu názvu celého filmu. Více se o tom pak vyjadřuje ve své 
reakci režisérka Zora Čápová.  

Předložený finanční plán vychází z aktuální situace, kdy bylo jedinou podporou za FAMU 
získání částky 40 000 Kč pro mou osobu v rámci soutěže Magisterských projektů. V 
souvislosti s tím je důležité zmínit jednu věc, kterou jsem ve své explikaci nezdůraznil a to je 
fakt, že tento projekt, byť je mým magisterským projektem a mám díky tomu podporu FAMU 
jako instituce a mohu, stejně jako ostatní členové štábu, projekt konzultovat s pedagogy, 
vzniká z velké části mimo školu. Ostatní členové štábu, byť také studenti, na projektu pracují 
mimo školu a v současné době není kromě mě nikdo, kdy by na projektu pracoval v rámci 
svých studijních povinností. Z toho důvodu je v rozpočtu celý štáb kromě producenta 
ohodnocen. Při výrobě ukázky pak počítáme s pětidenním natáčením a uvedená denní 
částka 7000 Kč bude poměrně rozdělena mezi štáb. Honorář pro kameramana je pak zvlášť 
rozpočtován proto, že mimo natáčení zmiňované ukázky počítám i s jeho další prací na 
projektu. Rád bych tedy vysvětlil, proč není ve finančním plánu zahrnuto vnitřní plnění 
FAMU, je to z toho důvodu, že projekt nebyl v době psaní žádosti prezentován jinde, než na 
mé katedře a získání interních nákladů tak nebyl garantováno. Jak je zmíněno i v 
producentské strategii, plánuji projekt prezentovat v rámci Vnitřní soutěže FAMU a pokusit 
se pro projekt získat další podporu. 

Dále položka v rozpočtu Odborní poradci (vč.rešerší) odráží symbolický honorář pro 
konkrétního poradce, kterým je fotograf Milan Bureš, který s redakcí časopisu pravidelně 
spolupracuje a je pro nás díky tomu zdrojem informací o aktuálním dění v redakci. 
Ubytování v ČR i mimo ČR je rozpočtováno na základě konkrétních zkušeností, které jsme 
nabyli již v přípravě projektu. Malý štáb opakovaně vyjížděl konkrétně s Ivanou Svobodovou 
do regionů i do zahraniční, konkrétně na Slovensko, kde jsme mapovali její práci na kauze 
obviněného podnikatele Mariána Kočnera. Uvědomuji si a připouštím, že komentář k 
jednotlivým položkám v rozpočtu měl být podrobnější.  



Rád bych se také v krátkosti vyjádřil k realizační strategii projektu. Připouštím, že projekt je 
nyní na začátku a je potřeba ještě mnoho otázek zodpovědět. Zároveň pevně věřím, že se 
nám to jednak díky možnosti konzultací s pedagogy na FAMU a především díky spolupráci 
s dramaturgem projektu Tomášem Bojarem v průběhu vývoje podaří. Přesto jsem se i v 
kontextu výše řečeného ještě nerozhodl v této fázi k tomu, abych projekt prezentoval dalším 
potenciálním partnerům jako je případný koproducent či distributor. Cítil jsem, že je projekt 
ještě potřeba lépe definovat a najít na některé otázky zmíněné i v obou posudcích odpověď. 
Proto nejsou k mé žádosti vyjádření konkrétních institucí přiloženy a ve své strategii jsem se 
pokusil pouze co nejvíce konkrétně popsat budoucí směřování projektu. Pokud se jedná o 
zmiňovanou délku harmonogramu, z vlastních zkušeností vím, že projekt debutujícího tvůrce 
vyžaduje delší a intenzivnější dramaturgickou přípravu, což koresponduje i s naším cílem, 
přihlásit projekt na workshop Ex Oriente.  

 
 
 

Jakub Vacík, 4. 8. 2020 



Vyjádření autora k projektu a expertním analýzám 
 
 
Název projektu  Sekta Respekt 

Evidenční číslo projektu 3836 - 2020 

Název žadatele  Mannschaft s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

 
 
V reakci na posudek Lucie Česálkové bych chtěla zmínit, že volba dramaturga Tomáše 
Bojara nebyla náhodná. Zvolila jsem jej nejen kvůli filmu Mimořádná zpráva, který se věnuje 
českým médiím, ale i na základě naší předchozí spolupráce. Potkala jsem se s ním v roli 
asistenta režie při natáčení jedné z epizod televizního pořadu Secret Millionaire. Právě naše 
odlišné přístupy k natáčení a rozdílný způsob přemýšlení vedl už tehdy k velice podnětným 
debatám. Přesně tak, jak je to doporučeno v posudku, planuji a je pro mě důležitá intenzivní 
spolupráce s ním. 
 
K názvu Sekta Respekt chci říct, že si uvědomuji roli médií při vytváření “bublin”, a 
domnívám se, že si ji pochopitelně uvědomují i sami novináři. Dá se říci, že právě napětí 
mezi vyhraněnějším postojem a rozdělováním společnosti je citlivá věc, o které uvažují. 
Názvem jsem ale měla na mysli spíš jakési sektářství redakce, něco, co jsem cítila během 
svých návštěv tam. Další rovinou se kterou v názvu pracuji je pak konkrétní označení 
redakce premiérem, které dle mého názoru dobře ilustruje to, čemu novináři obecně ve své 
práci čelí.  
 
V reakci na posudek Terezy Krejčí bych chtěla zmínit, že jsme teaser přiložili spíše pro 
představu o vizuálním jazyku a práci s kamerou, než že by se tento teaser dal brát jako 
ukázka budoucího filmu. Naopak konkrétní ukázku plánujeme natočit právě v rámci vývoje 
filmu. I to je důvodem, proč se v teaseru vyskytuje více postav. Zpočátku jsme neměli 
určenou jako hlavní postavu Ivanu Svobodovou, naopak jsme zkoušeli, jak budou různí 
členové redakce před kamerou fungovat.  
 
Dokumentární film je častokrát o hledání, zaostřování ze širokého tématu na konkrétnější a 
konkrétnější obrys. Chtěla bych podotknout, že již nejsme takto na začátku, že od tématu 
“média” jsme se dostali do jedné redakce, v jedné redakci jsme si určili hlavní postavu, s 
kterou jsme již zkusili práci před kamerou (osvědčila se nám) a kolem této hlavní hrdinky 
jsme si určili podtémata, která nás zajímají. To, že bychom potřebovali nějakou konkrétní 
kauzu, událost, neberu jako nevýhodu, spíše jako proces dalšího zužování a pomoc k tomu, 
aby byl film divácký. V závěru bych ráda zmínila, že věřím, že čím více času budu mít na to, 
abych byla v redakci a s lidmi z redakce během práce na textech, tím bude mít film větší 
hloubku a důležitost.  
 

 
 
 

Zora Čápová, 4.8. 2020 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Šťastné dny 

Evidenční číslo projektu 3837-2020 

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 
hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 
seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 28. 7. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
Žadatel předkládá projekt – dokumentární portrét – o výrazné herecké osobnosti a zásadní představitelce 
veřejného českého a československého kulturního života. Projekt míří přednostně na české a slovenské 
publikum, což je naprosto logické. Je to typ filmu, které má publikum rádo, ale na druhou stranu ne každý 
takový portrét se hodí do kinodistribuce. Zvolená strategie režisérky a producentky ale slibují, že půjde o 
poctivý filmový projekt, který snad bude dobře pracovat s archívními materiály, a který zanechá pozitivní 
otisk u českých diváků. 
 
Silné stránky: 

- Atraktivní protagonistka 
- Dobře zvolená témata 
- Vysoký divácký potenciál 

 
Slabé stránky: 

- Zatím málo promyšlený konkrétní způsob kombinace archívních materiálů a nově natočených 
materiálů 

- Potenciál vícezdrojového financování není naplno využit 
- Nesrovnalosti v rozpočtu – viz poznámky níže 

 
Zmíněné slabé stránky ale nejsou natolik zásadní, aby nějakým způsobem ohrožovaly realizaci vývoje 
projektu. Proto určitě doporučuji projekt 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) 

Žádost a její přílohy jsou srozumitelné a kompletní a na jejich základě jsem mohl žádost posoudit plně.  

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

Rozpočet: 
Rozpočet je zvolený rozumně vůči látce, která se má vyvíjet. Kroky ve vývoji jsou jasné a obhájené.  
Jediná výtka snad putuje na honorář producenta, který je vyšší ve vývoji než režisérky a zároveň součet 
režijních nákladů, production fee a honoráře producenta dává dohromady téměř 20% celého rozpočtu 
(110 000 Kč), kdežto producentka investuje do filmu mnohem menší finanční část (40 000 Kč). 
 
Finanční plán: 
Finanční plán je postaven pouze na podílu SFK a vlastního vkladu producenta. Je to očekávatelný a 
realistický plán, i tak by se ale na něm mohla podílet např. Česká televize, protože daná látka je určitě pro 
její diváky atraktivní. 
 
Z povahy látky mi vychází, že sice jde o dokumentární film, u kterého je vcelku těžké získat zdroje 
financování vývoje, ale požadovaná dotace ve výši 78% celkových nákladů přeci jenom vyčnívá. Film má 
velký divácký potenciál, a tak existuje reálná šance, že producentka může už i vývoj zafinancovat také 
z jiných zdrojů (ČT, regionální fondy, soukromé subjekty, atp). 

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

Strategie producenta pracuje s reálnými cíli a je vhodně zvolená. Marketingová strategie se logicky opírá o 
osobu hlavní protagonistky, a zároveň distribuční strategie také počítá s reálným uvedením na území ČR a 
SR. 
 
Harmonogram vývoje je také dobře zvolený. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dokumentární film o zásadní představitelce veřejného českého a 
československého kulturního života a velmi výrazné herecké osobnosti, odpovídá daný projekt cílům 
podpory SFK, které jsou dány v této výzvě. Ostatně i námět na film musel uzrát během COVID-19 krize, a 
tak se jeho podání hodí do této mimořádné výzvy. 

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

Producenti ze společnosti Cinepoint mají naprosto dostačující zkušenosti na daný projekt. Je to produkční 
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společnost zaměřená primárně na dokumentární filmy, a rozhodně prokázala, že je umí nejen vyrábět, ale 
také distribuovat (úspěšné uvedení nejen v ČR, ale i v zahraničí). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastné dny  

Evidenční číslo projektu 3837-2020 

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jitka Lanšperková  

Datum vyhotovení 27. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Theodora Remundová se chystá natočit film o své vlastní matce, populární a uznávané české herečce Ivě 

Janžurové, která v příštím roce oslaví 80. narozeniny. Právě oslava bude jedním z hlavních motivů filmu.  

Silnou stránkou projektu je jednak jeho téma samotné – Iva Janžurová je jednou z ikon českého herectví a 

dokument o ní má zcela jistě v současné tvorbě místo – jednak je to dvojí vztah dcera-matka/režisérka-

protagonistka, který může jednoznačně napomoci intimnosti zamýšleného filmu. Zároveň se však jedná i o 

jednu ze slabších, nebezpečných, stránek projektu, které si však tvůrci jsou vědomi, jak deklaruje 

dramaturgická explikace Ivana Arsenjeva.  

Druhou slabou stránkou je, dle mého, poněkud krátká doba vývoje. Žadatel si stanovil na dobu vývoje jenom 

6,5 měsíce, což by vzhledem k množství existujícího archivního materiálu nemusela být doba dostatečná. 

Ano, dá se předpokládat, že vzhledem k rodinnému vztahu režisérka a scenáristka ví, o čem chce vyprávět, 

nicméně doba na vývoj zdá se mi podceněná a nemusí umožnit režisérce dostatečný odstup od tématu.  

Až na dobu určenou pro vývoj je projekt pečlivě připraven a pokud se žadateli podaří ztvrdit spolupráci i se 

slovenským koproducentem a ČT, není příliš mnoho pochyb o zdárném dokončení projektu v zamýšlené 

podobě.  

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Česká kinematografie a české publikum si potrpí na filmy o známých osobnostech. Dokument o Ivě 

Janžurové tak může navázat na úspěch filmů jako Zkáza krásou, Forman vs. Forman aj. Od klasického 

televizního portrétu jej odlišuje plánovaná vrstevnatost a práce s archivními materiály, jež bude jedním 

z nositelů vyprávění.  

Režisérská explikace je srozumitelná, plastická a je z ní patrné, že režisérka ví, jak má její film vypadat. O 

osobní postoj autora zde nebude nouze, poněvadž jako dcera má zcela jistě specifický pohled na 

matku/protagonistku, o které chce vyprávět.  

Portrét bude stát na několika dějových linií, z nichž některé budou stylisticky odlišené – archivní materiály, 

domácí videa v kontrastu k observaci i inscenaci.  

Předložený projekt naplňuje kritéria výzvy až na bod 5 věnovaný podpoře debutantů. Bod 4 (zvýšení 

potenciálu pro mezinárodní koprodukce) je diskutabilní, na kolik osobnost Ivy Janžurové rezonuje i 

v zahraničí (mimo Slovensko). Další kritéria výzvy jsou naplněna beze zbytku. Projekt bude potřebovat 

intenzivní práci na vývoji (vzhledem k limitu 6,5 měsíce) spolu s dramaturgem. 

 

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

Tvůrčí tým tvoří zkušení filmaři, jejichž tvorba se má k sobě velmi blízko. Skvělým krokem je volba střihače 

Jakuba Hejny, který se podílel na několika portrétových filmech včetně Zkázy krásou. Stejně tak 

kameraman Jan Šípek má za sebou několik oceněných dokumentárních filmů.  

Producentka Alice Tabery vhodně zvolila produkční strategii, kdy se v rámci vývoje bude soustředit na 

dokončení projektového balíčku a přípravu na veřejné prezentace projektu. Vhodně zvolená je i 

festivalová distribuce, kdy vzhledem k hlavní protagonistce jsou MFF Karlovy Vary vhodnější než MFDF 

Ji.hlava zaměřující se na jiný typ dokumentárních filmů.  

Takto složený tvůrčí tým je zárukou pro zdárné dokončení projektu.  

 

 

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

Téma projektu je bezesporu významné pro českou, příp. slovenskou a středoevropskou kinematografii, 

avšak vzhledem k působnosti Ivy Janžurové především v ČR jde o látku spíše lokální bez výrazného 

zahraničního přesahu.  

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

znaků) 

Žádost byla odevzdána úplná, bez protichůdných informací. Rozpočet však obsahuje drobnou chybu, kdy 

položka 2.000 Kč na tiskoviny a propagační materiály (02-24) není promítnuta do sloupce nákladů projektu. 

Celkové náklady by tak měly být 577.000 Kč. Vzhledem k částce se však jedná o zanedbatelný rozdíl.  

Rozpočet je nastavený úměrně potřebám zamýšleného filmu.  
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Producentský záměr spolu s definicí cílové skupiny a distribuční strategie je vhodně nastavený a odpovídá 

zamýšlenému formátu filmu.  

Společnost Cinepoint již vyprodukovala několik úspěšných dokumentárních filmů a je dlouhodobě schopná 

své projekty dokončovat a věřím, že Šťastné dny nebudou výjimkou.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Tam, kde začíná skutečný život 

Evidenční číslo projektu 3840-2020 

Název žadatele LaDamplinque s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 20.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

    Žadatelka předkládá projekt s žádostí o dotaci pro natočení dlouhometrážního dokumentárního filmu; 

předpokládaný snímek se tematicky týká minulosti, přítomnosti a budoucnosti pražské čtvrti Žižkov. 

Žadatelka k realizaci projektu deklaruje silné osobní motivace; v dané čtvrti prožila značnou část svého 

života a tím pádem má osobní vztah nejen k lokalitě, ale také k osobám a osobnostem, které jsou 

s Žižkovem svázány, resp. jej coby specifickou městskou čtvrť mohou charakterizovat. 

     

    Žadatelka je v souladu se zněním výzvy na podporu začínajících mladých autorů debutantkou hned ve 

třech profesích. Připravovaný snímek by byl nejen jejím prvním producentským dlouhometrážním počinem; 

realizovaný projekt by byl rovněž jejím tvůrčím debutem, resp. první režií vůbec. Žadatelka ke spolupráci na 

realizaci projektu na pozici dramaturga oslovila zkušeného dramaturga Jana Gogol ml. a zkušeného autora 

Igora Chauna. Tito profesionálové by mohli platit coby záruka pro zdárné dokončení ambiciózního plánu 

začínající autorky. 

 

    Žadatelka v přeložených přílohách (tedy v synopsi, treatmentu a režijní explikaci) nedokázala téma 

dostatečně specifikovat; podobně se jí nepodařilo vymezit ani strukturu zamýšleného projektu. Z daných 

příloh – nedostatečně důsledně zpracovaných – si nelze udělat adekvátní představu nejen o obsahu 

připravovaného snímku, ale ani o jeho zamýšlených formálních parametrech. 

 

    Celková výše rozpočtovaných nákladů není coby celek vysoká; značná část nákladů má být ale 

vynaložená na předtáčky realizované během vývoje projektu. Nutnost těchto předtáček není v žádosti 

autorkou dostatečně důvodněna. Vícezdrojový finanční plán je založený – z neúměrně velké části - na 

dotaci SFK. Procento veřejné podpory lehce přesahuje 90% rozpočtu.  

 

 

Po formální stránce projekt obsahuje některé nedostatky – viz dále. 

 

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

    Jak bylo uvedeno výše: nedostatečné zpracování synopse, treatmentu a režijní explikace neumožňuje 

udělat si jasnou představu o podobě a realizaci projektu; zpracování zmíněných příloh trpí především příliš 

abstraktním vymezením tématu a nekonkrétním představením realizace. 

    V žádosti nebylo předloženo prohlášení o autorství projektu; rovněž nebyla doložena ani smlouva k 

námětu, treatmentu či scénáři. V souladu s požadavky SFK byla předložena požadovaná licenční smlouva. 

Žadatelka je zároveň autorkou projektu, tzn. že nesplnění tohoto požadavku je výhradně formálním 

nedostatkem. 

     

    Rovněž předložená CV - kromě CV známého dramaturga Jana Gogoly ml. - nejsou dobře zpracována, 

resp. neposkytují základní informace o tvůrcích; rovněž chybí stopáže, pozice a data výroby. Stejnými 

nedostatky trpí také představení společnosti LaDamplinque. 

     

     Informace uvedené k dramaturgovi projektu jsou rozporuplné. Autorka uvádí za dramaturga projektu 

zkušeného Jana Gogolu ml. s informací,, že pan Gogola posudek nestačil zpracovat kvůli nedostatku času 

(mimořádná výzva). Posudek nakonec žadatelka předkládá od režiséra Igora Chauna, který je rovněž 

připraven na projektu pracovat. Rozpočet však počítá pouze s jedním dramaturgem. Každý z navržených 

dramaturgů by však byli pro projekt jednoznačným přínosem. Dramaturgické univerzálně funkční řešení, 

které navrhuje Igor Chaun, pak režisérka do předloženého treatmentu nedokázala otisknout. Navrhované 

řešení však svým stylem odpovídá spíše režijnímu stylu Igora Chauna. 

 

    Nebylo předloženo LOI o poskytnutí finančního vkladu koproducenta ve výši 9,84 %; proto tento vklad 

nemůže tedy být uveden mezi již zabezpečenými zdroji. 

    

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

    Předložený rozpočet je transparentní; jeho celková výše není vysoká. Obsahuje však položky na osm až 

deset natáčecích dní, které zasahují již do fáze vývoje projektu, přičemž důvody pro nutnost tohoto natáčení 

nejsou dostatečně objasněny. Dále žadatelka objasňuje krácení výše honorářů pro profese, které všechny 

zastává autorka projektu, tedy ona sama. Toto krácení nákladů ale není podle autorky tohoto posudku zcela 

dostatečné. Např. podle logiky příprav vývoje a jeho efektivity (obhlídky jsou nutné již pro scénář) bude 

minimálně z velké části sama producentka zastávat také funkci vedoucí výroby.  

 

     Finanční plán je vícezdrojový, uvedené subjekty, se kterými žadatelka počítá, jsou reálné. Předložený 

finanční plán je však založený ze 73,77 % na dotaci ze strany SFK, přičemž využití filmu v klasické 

kinodistribuci bude minimální. Film by mohl být reálně využit např. pro propagaci města Prahy a městské 

části Žižkova, jako doplňkový program k různým příležitostem a výročím, výstavám či k chystané knižní 

publikaci o Žižkově. Vklady, které žadatelka uvádí ze strany Hl. města Prahy a městské části Žižkova a také 

ze strany koproducenta Dana Merty z Galerie Jaroslava Fragnera, by měly být tedy těmi hlavními. 

Požadovaný vklad ve výši 450.000,- Kč od SFK je nepřiměřeně vysoký. Logickým hlavním partnerem 

producentky by měly být subjekty, které mohou poskytnout jako svůj vklad zároveň archivní záběry, které 

vlastní, což je zejména Česká televize (dále: Krátký film, NFA, město apod). 
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     Celkový rozpočet na vývoj a výrobu projektu ve výši 4.610.000,- je, pokud možno soudit z dosud 

známých informací o budoucím projektu, neadekvátně vysoký. 

 

  

 

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

     Producentská strategie se soustředí na napsání scénáře. Základním předpokladem pro zdárné splnění 

tohoto úkolu jsou četné rešerše, konzultace s odborníky a práce na zabezpečení a výběru archivních 

materiálů, což je také hlavním cílem producentské strategie autorky. V rámci vývoje chce autorka natáčet 

s potenciálními protagonisty projektu, přičemž důvody pro natáčení již během vývoje autorka neuvádí. Toto 

natáčení není odůvodněné; navíc nemá dostatečnou oporu v předloženém treatmentu. Účast na 

workshopech autorka bohužel neplánuje. 

      

     Producentka má vhodně vytipovaného distributora, tj. společnost Aerofilms, která má vlastní síť kin na 

Žižkově. Právě ve spolupráci s ním chce vyvíjet distribuční strategii projektu. Oslovit ho plánuje během 

vývoje projektu. Představa producentky, že cílovou skupinou projektu jsou všichni Pražané, se neukazuje 

jako odůvodněná. Film by ale mohl být zajímavý pro vybrané skupiny lidí se zájmem o kulturu a architekturu 

apod. Projekt by tak mohl být dobře využitelný při různých příležitostech i v netypických, s historií Žižkova 

provázaných prostředích. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

     Společnost LaDamplinque s.r.o.je nezávislá produkční společnost, která byla založena teprve letos 

v únoru. Její zakladatelka Kateřina Traburová si klade za cíl specializovat se na filmy dokumentární a 

hrané.  Kateřina Traburová má za sebou první úspěšné zkušenosti na poli produkční, producentské a 

scenáristické. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tam, kde začíná skutečný život 

Evidenční číslo projektu 3840-2020 

Název žadatele LaDamplinque s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Bohdan Karásek 

Datum vyhotovení 27. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Otázka přesvědčivosti předkládaného projektu se mi víc než obvykle pojí s nosností hlavního 

tématu, které je velmi jasné a snadno označitelné: pražská čtvrť Žižkov. Definici lze rozšiřovat 

výčtem různých tematických prvků: genius loci, historie, lidé, kteří od počátku utvářeli či stále 

utvářejí tvář místa, zrcadlo dobové proměny… leč ta proklatě úzká specifičnost zůstává 

v samém základu a s ní i otázka, jak silný přesah výchozí téma může mít, neboli nakolik může 

„film o Žižkově“ fungovat jako „film zdaleka nejen o Žižkově“. 

Možná mi látka připravovaného dokumentu příliš zavání konvenčním portrétem místa – co 

hůř: napadá mě, zda právě konvenční – a třeba mnohostranný a vrstevnatý – „portrét místa“ 

v tomto případě není tím nejpříhodnějším žánrem. Jenže předmětem žádosti je celovečerní 

film určený pro kina s dost vysokými produkčními náklady. 

Naprosto chápu osobní rozměr projektu, motivaci, o jejíž upřímnosti nepochybuji, líbí se mi 

srdnatost a odhodlání autorky vlastním tělem se položit do tématu, které se dotýká její identity. 

Aby však sympatie zvítězily nad výhradami, potřeboval bych pádnější záruky: buď adekvátní 

režijně-autorské zkušenosti na straně žadatelky, nebo alespoň konkrétnějšího uchopení 

koncepce. Bohužel zde chybí obojí. 
 

 

 

 

 

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) 

Treatment je jakousi sbírkou, skladištěm motivů a významů, jimiž je možné se nechat vést, a 

demonstruje, že pro plochu cílených cca 70 minut je z čeho čerpat. Vedle obecně naučné 

roviny (zahrnující historii a přítomnost s aspekty místopisnými, socio-politickými i 

kulturními) se rýsuje i rovina osobního příběhu autorky s postavami jejího otce či sousedů a 

historkami soukromé rodinné paměti. K objektivní mapě se tedy druží i zcela soukromé 

svědectví. Mezi oběma základními rovinami vyprávění prozatím není jiný než „slučovací“ 

vztah, stejně tak i ostatní prvky jsou v treatmentu jen skládány za sebe, čímž vzniká dojem 

nepřebernosti. Uznávám, právě k hlubšímu ujasňování struktury či architektury vyprávění je 

určena nadcházející fáze vývoje. Pokud však myslím na výhrady zmíněné výš (lokální 

specifičnost látky a nejasnost obecnějšího potenciálu, malá předchozí režijní zkušenost 

autorky), potřebuji alespoň nějaký konkrétnější příslib, jasnější náznak toho, že autorka má 

krom své autentické motivace a pestré sbírky použitelných motivů i představu, jak se v nich 

kompozičně orientovat, jaké akcenty ji zajímají především a tak podobně. 

Jedinou stopou tohoto druhu je dramaturgické vyjádření Igora Chauna s doporučeným klíčem 

vypravěčky, jejíž fiktivnost vysvitne teprve v průběhu vyprávění. Tím by se vztah osobního 

s veřejným, za použití určité „fikční ironie“ mohl vymodelovat konkrétněji. Přece jen však jde 

o nápad celkem „chaunovský“ (vzpomínám na Chaunův vlastní film o Miky Volkovi a jeho 

výraznou koncepci vypravěče) a možnost autorčina přisvojení tohoto dramaturgického prvku 

už komentována není. V její vlastní explikaci se objevuje výrazný akcent na osobní linii, což 

je určitě možné východisko zpřehlednění, v dané podobě však jde spíš o vysvětlení vlastních 

motivací než plánovaný autorský klíč. 

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

Úzký tým hlavních profesí je složen ze zajímavých lidí se solidní zkušeností z předchozích 

projektů, jedinou výjimkou je sporná kvalifikace režijní v případě samotné žadatelky (zatímco 

její producentský kredit – vzhledem k jejímu věku – vzbuzuje respekt). Chci zdůraznit, že 

nejde o klíčovou výhradu: fází začátku musí projít každý. Zmiňuji ho právě jen v souvislosti 

s dalšími spatřovanými mezerami. 

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

Vracím se opět k jednomu z již zmíněných rizik. Do jaké míry v takhle popsaném projektu 

může lokálně-specifický akcent přerůst ve výpověď širší a obecnější? Do jaké míry autorčina 

verva a láska k místu, které ji odchovalo, může být zdrojem podstatného impulsu pro 

publikum i mimo žižkovský, pražský, český okruh? I pokud platí – jak čteme v treatmentu –, 

že každá země má svůj žižkov, jaké uspokojení pro evropského diváka plyne z detailního 

poznávání jemu nevlastního Žižkova z České republiky? Nelze ultimátně soudit, protože 
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podobné úvahy jsou velmi relativní, musím však vyjádřit osobní skepsi. 

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

znaků) 

Skepse se týká právě i poměru vynaložených prostředků k výslednému efektu. Projekt je ve 

fázi počátků, předpokládá možná několikaletou práci. Navazuji na poznámku z obecné části 

posudku a kladu si otázku, jakou přidanou hodnotu může mít náročně vypravený výsledek 

v porovnání s, dejme tomu, hodinovým televizním dokumentem. Odpověď pro mě 

z přiložených materiálů bohužel nevysvítá. O producentské jistotě, schopnosti dotáhnout 

projekt do konce v daném personálním složení a finančním zajištění nemám pochybnosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tam, kde začíná skutečný život 

Evidenční číslo projektu 3840-2020 

Název žadatele LaDamplingque s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020/1/6/21 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 29.8.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Debutující režisérka a začínající producentka předkládá autorský projekt dokumentárního celovečerního 

filmu věnového pražské čtvrti Žižkov.  Z předloženého projektu není zcela jasné, zda se bude jednat o 

historický dokument mapující zvraty a osudy čtvrti, jejích architektonicých dominant, a slavných obyvatel. 

Téma jako takové je ale zajímavé a stojí za zpracování, byť je zde ještě třeba hodně práce než bude projekt 

připraven k realizaci.   

Z žádosti není zcela jasný žánr či vizuální styl. V této podobě působí projekt poeticky a imaginativně, ale 

velmi málo konkrétně. Bylo by třeba již v této fázi přijít s jasnější vizí. Zároveň je ale cílem této výzvy 

podporovat mladé a začínající autory, a zde je třeba i trochu riskovat. Z těchto důvodů projekt doporučuji k 

podpoře. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Režisérka a producentka se v projektu vyznává z osobního silného vztahu k ŽIžkovu, i když v něm mnoho 

času nestrávila. Je otázkou, zda by podobný film netočila o Karlíně nebo Letné. Bohužel se v projektu 

soustředí na velké dějiny Žižkova, přitom se nabízí, aby naopak natočila intimní film pouze o domě, ve 

kterém má její otec ateliér. Z obrazu jednoho domu by dějiny a celkový obraz čtvrti povstaly zcela jasně a 

konkrétně. Jedna hospoda nebo trafika, jedna výrazná lokální postava, mohou reprezentovat čtvrti, města 

generace,…. to je legitimní dokumentaristický přístup, který vidíme často na mezinárodním poli, a který by 

tomuto dokumentu slušel. Z projektu není jasné, zda má autorka tento záměr, nebo se spíše bude věnovat 

slavným osobnostem a ikonickým budovám, což bych považovala za nešťastné. Větši stylizace a osobní 

vklad jsou v případě obdobných dokumentů přínosnější než pokus o obsažení velkých dějin. 

Z projektu bohužel není vůbec jasná představa o vizuálním pojetí ani jaké budou použité stylistické 

prostředky. To je třeba rozpracovat a je to jeden z problematických bodů. Doporučovala bych mít v tomto 

ohledu alespoň rámcově jasno již v této fázi. Nebo se na režijní, obrazový, vizuální styl filmu soustředit ve 

vývoji. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. Má značné nedostatky, které ale jsou v této fázi a u debutujícího 

tvůrce odpustitelné, proto si myslím, že s vhodným dramaturgickým vedením a časovou i finanční investicí 

do nalezení vizuálního stylu filmu, může vzniknout dílo zajímavé a nadčasové. 

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

Kateřina Traburová vystudovala produkci a založila si vlastní společnost, s kterou předkládá tento projekt. 

Je sice začínající producentka, ale zkušenosti by měla mít pro produkci svého prvího vlastního 

celovečerního dokumentu dostačující. Za tímto projektem zároveň stojí jako scenáristka a režisérka, v této 

oblastni debutuje a můžeme tedy její potenciál těžko posoudit. V přiložených profesních životopisech 

dosud figuruje jako dramaturg Jan Gogola ml., který již dramaturgem projektu není. Nový dramaturg Igor 

Chaun má zkušenosti vlastní dostačující, byť se v posledních letech věnuje odlišným aktivitám. Další tým 

je složený ze studentů a mladých absolventů FAMU, což je pro daný projekt adekvátní. Škoda, že profesní 

životopisy končí v polovině věty, věnovat plnou pozornost psaní žádosti je jednou z dovedností, kterou by 

producent žádající o svůj první větší projekt, navíc i jako autor, měl zvládnout nadpůrměrně. 

Personální zajíštění projektu je dostačující, ale bylo by vhodné věnovat se ve vývoji opravdu nalezení 

kvalitních konzultantů a případně i zvážit, kdo nakonec bude na projektu pracovat jako dramaturg. Tento 

projekt dramaturga rozhodně potřebuje. 

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

Dokumentární film věnovaný Žižkovu má ponteciál úspět jak v rámci české kinematografie tak i v kontextu 

mezinárodním, vše záleží na uměleckém pojetí a způsobem zpracování.  

 

Pro Prahu je Žižkov důležitý, zároveň i další velká města mají svoje Žižkovy, zahraniční divák nebude mít 

problém film pochopit a zařadit i do svého vlastního kontextu.  

 

Problematický se v tomto ohledu jeví styl filmu, který je nejasný a je těžké o něm mluvit jako o inovativním 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují rozpory ani protichůdné informace a 

umožňují žádost správně posoudit. Projekt je realizovatelný s daným rozpočtem, byť bych doporučovala 

věnovat část výtvarníkovi a dalším autorským profesím a méně režisérce a producentce v autorských 

honorářích a fee. Jde přeci jen o režijní debut v oblasti dokumentu a rozpočet na vývoj. 

Společnost by měla najít, pokud bude trvat na daném typu dokumentu silného partnera, ideálně ČT nebo 

na mezinárodním poli. 

Společnost byla založena letos a nemá proto za sebou ještě žádné úspěchy a dokončené filmy, což ale 

nepovažuji za problém a překážku tomu, aby byl projekt úspěšně realizován. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Radim Hladík 

Evidenční číslo projektu 3844-2020 

Název žadatele KOZA Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného 
filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 25.07.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Ide o životopisný dokument o hudobnej legende, ktorá si určite zaslúži poctu vo forme filmu. Pre kultúru a 

pre spoločnosť je dôležité pripomínať si silné osobnosti, najmä kým je na nich spomienka ešte živá a takýto 

film môže v plnej miere využiť výpovede súpútníkov. Tento film bude mať síce obmedzený medzinárodný 

potenciál, ale pre Česko, prípadne Slovensko, môže mať celkom zaujímavý divácky potenciál. Producentský 

zámer je realistický a finančne relatívne nenáročný. Pritom deklarovaný autorský pohľad s myšlienkou 

využitia archívnych materiálov znie umelecky zaujímavo. Pohľad mladého režiséra môže priniesť sviežosť vo 

forme moderného rozprávania, čím sa zabezpečí aj otvorenie na mladšie publikum, nie len pamätníkov. 

Debutujúci režisér (po odstúpení skúseného režiséra od projektu) a producent, ktorý s vlastnou 

spoločnosťou ešte len začína, je slabšou stránkou projektu, ale prítomnosť skúsených tvorcov v úzkom tíme 

(zvukár - syn Radima Hladíka a skúsený dramaturg) prevažujú prípadné obavy. Oceňujem prepracovanosť 

konceptu už v tejto skorej fáze vývoja a zároveň úsporné finančné nastavenie projektu. Projekt vo fáze 

vývoja odporúčam podporiť. 
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Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žiadosť je úplná a zrozumiteľná. Neobsahuje rozpory. Žiadosť je možné správne posúdiť. Pre budúce 

žiadosti bude prospešné prepracovať grafickú, vizuálnu stránku prezentácie - obzvlášť pretože ide o mladý 

kreatívny tím a obrazová dokumentácia existuje. 

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

Rozpočet je transparentný a relatívne úsporný. Výška nákladov je jasne zdôvodnená. 

 

Predstava o financovaní je realistická. Hlavnou čiastkou finančného plánu je vstup SFKMG vo výške 

300.000 Kč, čo je síce 65% rozpočtu, ale zároveň obhájiteľná suma. Producent akceptovateľne zdôvodnil, 

že ide o kultúrne náročný film. Spoluautori (producent aj zvukár) však do filmu investujú preukázateľnú 

čiastku, zodpovedajúcu štandardom v priemysle. 

 

Projekt má potenciál k zaisteniu viaczdrojového financovania vo fáze produkcie. Producent uvádza najmä 

budúcu spoluprácu s ČT, ktorá je realistická. Taktiež zvažuje koprodukciu so Slovenskom a vstupy 

súkromných zdrojov vrátane crowdfundingu, čo už sa zdá viac náročné. Celkový odhadovaný rozpočet 

výroby je však relatívne konzervatívny (2.500.000 Kč) a je pravdepodobné, že sa podarí naplniť. Veľká časť 

dokumentu je založená na existujúcich video a audio materiáloch. Otázkou bude najmä kapacita 

producenta zabezpečiť práva, respektíve spoluprácu s majiteľmi práv, aby tieto náklady zbytočne 

nepredražili film. Takúto dôležitú spoluprácu producent naznačuje listom od spoločnosti Supraphone v 

prílohe žiadosti. 

 

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

Projekt je v skoršom štádiu vývoja. Čo sa prác na vývoji filmu týka, je producentská stratégia zvolená 

správne. Tím okolo prípravy projektu sa zdá správne zvolený aj relatívne skúsený. Mladí tvorcovia sú 

doplnení skúseným dramaturgom. Dôležitú úlohu hrá aj aktívna spolupráca so synom Radima Hladíka.  

 

Predstava o marketingovej stratégii je aj podľa producenta ešte skôr v začiatkoch, čo je vzhľadom na 

štádium vývoja v poriadku. K žiadosti na produkciu by však mala byť už dôkladne prepracovaná, ideálne v 

spolupráci s budúcim distribútorom a s ČT. 

 

Časový harmonogram predpokladá s dokončením rešerší a scenára, ako aj s natočením krátkej upútavky v 

priebehu cca 1 roka, čo je realistické. Vývoju projektu by nemala zabrániť ani prípadná druhá vlna Covid-19, 
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keďže vo veľkej miere sa dá pracovať už s existujúcimi materiálmi v strižni. 

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

Spoločnosť je nová a jedná sa o jeden z jej prvých projektov. Tak isto režisér je debutant. Na druhej strane 

producent aj režisér prinášajú do projektu predchádzajúcu pracovnú skúsenosť, ktorá je plne dostačujúca 

pre úspešnú realizáciu tohto projektu. Tak isto projekt nie je finančne náročný. Navyše má zabezpečenú 

účasť renomovaných a skúsených profesionálov (najmä zvukár a dramaturg) v úzkom kreatívnom tíme. Je 

teda predpoklad, že projekt bude úspešne dokončený.  

 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 

Název projektu Jak přejít řeku 
Evidenční číslo projektu 3855-2020 
Název žadatele Nataša Slavíková 
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 
Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 
seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Zdeněk Blaha 
Datum vyhotovení 25. 7. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Film se zabývá tématem klimatických změn z širšího přírodního, společenského a ekonomického pohledu. 
Ten je zprostředkován hlavně prostřednictvím zvolených protagonistů, jejichž životy jsou s klimatickou 
změnou nějakým způsobem propleteny, ať už je to upozorňování na problémy klimatu, aktivní snaha 
zpomalit postupující změny, nebo život v harmonii s přírodou.  
 
Pozitivně hodnotím, že autoři se tématu věnují velmi dlouho a je evidentní, že se v něm hluboce orientují, 
čemuž odpovídá i velmi obsáhlý seznam možných protagonistů, stejně jako externích spolupracovníků a 
organizací zabývajících se klimatem a ekologií. Žadatelé jsou ale zároveň otevření projekt ve vývoji třeba i 
kompletně pozměnit, pokud si to bude téma vyžadovat (např. z dramaturgického hlediska bude nutné 
vyměnit plánované protagonisty apod.). To je dobrý signál pro úspěšný vývoj. 
 
Jako možné slabiny vidím případnou dramaturgickou stránku filmu: velké množství postav může vést k 
nepřehlednosti a zahlcení diváka informacemi. Zároveň autoři nemají dle CV příliš zkušenosti se současnou 
celovečerní dokumentární tvorbou pro kina a festivaly. Proto je na místě úzce spolupracovat s dramaturgy (i 
externími) již od počátku. Od věci není ani zahraniční workshop, s čím žadatelé také případně počítají. S 
ohledem na budoucí distribuční strategii by žadatelka mohla ještě dovysvětlit, jaký je přístup k 
mezinárodním festivalům a kde hodlá výsledné dílo prezentovat.  
 
Tým stojící za projektem prokazuje značnou erudovanost i zkušenost s daným tématem z předešlých 
projektů (pozitivem je i spolupráce s příslušnými orgány státní správy či neziskového sektoru). Přes drobné 
výhrady k nejasnostem kolem stylu a uchopení tématu doporučuji k podpoře.  
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

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

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
Tématem je celosvětová problematika klimatické změny a její důsledky pro planetu i pro lidstvo. Film chce 
na téma poukázat prostřednictvím lidí, kteří se snaží na změny upozorňovat, snižovat jejich dopad, nebo 
zkrátka jen existovat v harmonii s přírodou. Tomu odpovídá i výběr protagonistů, který bude součástí 
vývoje. Kladem je, že projekt se neomezuje pouze na české prostředí, ale uchopuje téma v globálním 
měřítku. Rešerše protagonistů a prostředí počítá i se zahraničními obhlídkami a natáčením, čímž se 
zvyšuje mezinárodní potenciál filmu. V rámci vývoje plánují i rešerše již předdomluvených archivů, jak 
jednotlivců (Marian Polák), z vlastních archivů (Gary Snyder apod.), tak organizací (Greenpeace atd.). 
Pozitivní je i fakt, že autoři mají s tématem velkou zkušenost, věnují se mu již více než dvacet let (viz 
filmografie, či přiložené LOI z MŽP atd.), mají tak i důležité kontakty na odborníky k tématu. S tím souvisí i 
zdůvodnění, proč je ve fázi vývoje coby dramaturgyně sama spoluautorka projektu. S ohledem na globální 
uchopení filmu se počítá i se zahraničními partnery pro koprodukci. Stejně tak se ve fázi výroby počítá s 
nabídnutím projektu České televizi. Potenciální úskalí skýtá velké množství postav, což může vést k 
rozpadu narativní struktury, ale toho jsou si autoři vědomi, jak uvádí v dram. explikaci. Potenciálně tak 
může vzniknout hodnotné a současné dílo, pokud autoři dobře využijí svou orientaci v tématu a najdou 
vhodné protagonisty.  
 
2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
Personální složení je na dobré úrovni, zejména pokud jde o erudici a hlubokou znalost tématu z předešlých 
projektů, což je vidět již z výběru možných protagonistů. I z toho důvodu je dobře zdůvodněno, proč 
producentka a spoluautorka projektu zastává i roli dramaturgyně. Jak sama uvádí, je to z toho důvodu, že 
se tématu věnuje velmi dlouho a detailně, tudíž by bylo těžké hledat dramaturga s podobně velkým 
vhledem do tématu. Tudíž je její vklad nezpochybnitelný. Zároveň jde o řešení pouze pro fázi vývoje. V 
pozdějších fázích je počítáno se zapojením dalších, externích dramaturgů.  
Úskalí vidím ve velkém množství protagonistů a nejasném vysvětlení, jak bude materiál uchopen. Ač sama 
dramaturgyně naráží na to, že se podle popisu může jevit o “plejádu mluvících hlav” a dodává, že budou 
usilovat o pravý opak, již nevysvětluje, jak toho chce dosáhnout. Velké množství aktérů vede k 
nepřehlednosti a zahlcení diváka informacemi, tudíž je na místě naznačit možné postupy. Nicméně v rámci 
vývoje je hledání té správné formy na místě, kladně tak hodnotím i zmínku, že protagonisté nejsou 
definitivní a může nastat i to, že budou osloveni zcela jiní, případě se změní koncept filmu.  
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
Vzhledem k tomu, že jde o současné, globální téma, je zde velký potenciál pro mezinárodní spolupráci i 
apel na publikum ve světě. Pozitivně tak hodnotím, že autoři nenechávají tento potenciál ladem. V 
rozpočtu se počítá jak s náklady na zahraniční obhlídky, tak i účastí na mezinárodních trzích, workshopech 
a fórech pro další spolupráci v rámci koprodukcí. Zároveň téma klimatických změn se konečně začíná více 
objevovat již i v českém mediálním prostředí, dokumentární film nevyjímaje, tudíž je tu i velký zájem ze 
strany místního publika.  
Distribuční strategie má v této fázi pochopitelně zatím jen obrysy, nicméně stojí na solidních základech, 
existuje konkrétní představa, která počítá se všemi kanály (kino, TV, VoD, ale i školní projekce apod.).  
Zaráží mne jen poznámka v aut. explikaci vymezující se vůči festivalům: “Přestože o našem díle 
uvažujeme spíše jako o audiovizuální dokumentární meditaci, tak se vyhneme nesrozumitelnému 
elitářskému festivalovému umění.”.  Vzhledem k tomu, že festivalová distribuce je nedílnou a velmi 
klíčovou součástí distribuční strategie, měla by žadatelka vysvětlit, jak je poznámka míněna. Stejně tak 
jaký je přístup k mezinárodním festivalům a kde hodlá výsledné dílo prezentovat (tj. kde se dle žadatelů 
nehraje “elitářské festivalové umění”). Byla by jistě škoda takto globálně pojaté téma uzavřít jen do 
českého prostředí, případně jen na televizní obrazovky. V takovém případě by šlo o mrhání potenciálu 
tématu, času a prostředků SFK.  
 
4 Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 
Pokud jde o dokumentární tvorbu, v případě režiséra i producentky chybí současnější příklady 
dokumentárních filmů, které dokončili. Zároveň ve filmografii nefigurují celovečerní dokumentární filmy pro 
festivalové a kino publikum, v čemž vidím možné úskalí. V tomto ohledu doporučuji jednak účast v 
některém z mezinárodních filmových workshopů, což žadatelé zvažují. Stejně tak doporučuji úzkou a 
včasnou spolupráci s externími dramaturgy, kteří mohou v tomto směru poradit, třeba již zmiňovaný Lukáš 
Kokeš. Rozpočet je jinak v souladu s navrhovanou strategií.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Jak přejít řeku 

Evidenční číslo projektu 3855-2020 

Název žadatele Nataša Slavíková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 30.7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí námětu 
Námětem plánovaného dokumentu jsou činy a pohledy lidí, kteří na stále se zhmotňující environmentální 
krizi v podobě klimatické změny nebo sucha, reagují aktivně - sdělení o hrozící katastrofě vnímají a 
nepřijímají jej pasivně, ale volí (podle svého naturelu různé) proaktivní přístupy.  
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Hlavní silnou stránkou projektu je námět samotný - vzhledem k jeho kritickému rozměru a pojmenování 
jednoho z nejvážnějších problémů současné společnosti. Námět reaguje na častý pocit, že úprava 
ekologického chování jednotlivce nic nezmění a vyvolává maximálně pocity absurdity či bezmoci. Plánovaný 
dokument se zaměřuje na osobnosti, pro které tyto pocity nejsou odzbrojující a jako jednotlivci se do 
proenvironmentálních činů pustilii. 
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Dokument je koncipován jako vhled do environmentální činorodosti jedenácti různých osobností a několika 
komunit. Povaha činností vybraných osobností a komunit je velmi různá (od zakládání mokřadů po 
prepperství) a kromě nejobecnější linky propojující je s ekologickými hrozbami není vybudována žádná 
jednotící narace, která by je spojovala. Vybrané osobnosti se jeví jako mechanicky poskládaná kolekce 
samostatných příběhů. Forma má v sobě málo inovativnosti či obecně kreativity a výsledek se jeví spíše 
jako publicistika než celovečerní filmový dokument.  
 

4. Konečné hodnocení 
Podporu tohoto projektu spíše nedoporučuji.  

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt má silné, relevantní a aktuální téma, ale forma zpracování je nedostatečně kreativní (nebo 

nedostatečně vysvětlená). Dramaturgyně Nataša Slavíková sice ujišťuje, že výsledkem nebude souslednost 

mluvících hlav, ale není už vysvětleno, jaký tedy bude konečný styl díla. Projekt na jednu stranu mluví o 

filmovém eseji a o klíčového roli voice-over komentáře, ale na druhé straně chce pokrýt jedenáct osobností 

a tři komunity. Propojení meditativního přístupu a mapování činnosti jednotlivých osobností není objasněné. 

Bez výkladu tmelící látky je výsledný dojem skutečně ten, že půjde o mechanicky sestavené defilé 

vybraných osobností a jejich aktivit, což by směřovalo spíše k žánru publicistické reportáže. V neposlední 

řadě je nepřijatelné to, že mezi plánovanými osobnostmi je významná genderová nevyváženost - Slavíkovi 

chtějí natáčet deset mužů a jednu ženu. Kromě genderové nerovnosti zaráží také množství vybraných 

osobností a jejich zmapování během 90ti minut. Čtrnáct subjektů s různými aktivitami by bylo možné 

postihnout jen povrchně, a i tak by byl výsledek zřejmě pro diváka matoucí.  

 

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

Personální zajištění tvoří režisér Petr Slavík a produkční/dramaturgyně Nataša Slavíková (Phoenix). Oba 

tvůrci jsou dlouholetými matadory publicisticko-dokumentární tvorby, převážně pro Českou televizi. Je 

nepochybné, že vzhledem k jejich zkušenostem by projekt byli schopni realizovat a dokončit, je však 

otázka, zda je to v dané nepříliš nápadité podobě žádoucí.  

 

 

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

Přínos pro českou a evropskou kinematografii v dané podobě (žánr a styl) není nijak zásadní. Jako 

publicistický televizní dokument k aktuální tématice by pravděpodobně uspěl, ale jako kinematografické 

dílo s distribucí přes Aerofilms není projekt dostatečně filmově silný. Z festivalů by přicházely v úvahu 

spíše lokální festivaly environmentálního filmu než mezinárodní festivaly sledující uměleckou neotřelost a 

novost. 

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

znaků) 

Finanční zabezpečení je promyšleno dobře, kromě podpory SFK počítá producent také s žádostí o 

podporu mj. z Norských fondů. Současně však náklady zvyšuje plánované natáčení v zahraničí, které se 

nezdá nutné. Jelikož není zřejmé, podle jakého klíče byly osobnosti vybrány a výběr se v závěru jeví 

nahodile, není jasné, proč je nutné natáčet s osobnostmi působícími v zahraničí. Reputace a profesní 

historie žadatele je velmi důvěryhodná (viz personální zajištění), Nataša Slavíková realizovala mnoho 

dokumentů a televizních projektů, řadu z nich s ekologickou tématikou.  

 



 

 

Strana 1 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Svět podle Skály 

Evidenční číslo projektu 3856-2020 

Název žadatele Nataša Slavíková 

Název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 19.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Opravdu je zarážející, že o tak mimořádné postavě současné umělecké scény, kterou František Skála 

bezesporu je, doposud nevznikl žádný zásadní dokument. Záměr vytvořit celovečerní dokument, který se 

bude věnovat ne jen tvorbě samotné, ale i osobnosti tohoto umělce je tedy logický. 

Producentka Nataša Slavíková a scénárista a režisér Petr Slavík mají ambici obsáhnout ve svém dokumentu  

celou bohatou škálu aktivit Františka Skály a možná i přispět k lepšímu pochopení Skálova uvažování. 

Vývoj celého projektu je včetně příprav naplánován na 26 měsíců a v souvislosti s tím se celkový objem 

předloženého rozpočtu pohybuje pod průměrem nákladů na podobné projekty.  

Určitou výhodou projektu, která se může uplatnit hlavně při vlastní realizaci, je osobní známost mezi 

režisérem a protagonistou. 

Možnou slabinu projektu spatřuji v absenci odborníků – kunsthistoriků, i když připouštím, že tato absence 

může naopak posílit zamýšlený charakter plánovaného filmu tak, jak ho pojmenoval režisér, jako jakýsi 

filmový ekvivalent Skálova uměleckého světa. 

 

Předložený projekt má mnoho předpokladů pro to, aby mohla být komplexně připravena vlastní výroba 

zamýšleného dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 obsahuje vše, co fond požaduje a je srozumitelná. 

 

Nevhodná formulace ve smlouvě mezi producentkou a autorem scénáře: 

„30 dnů od zafinancováni vývoje filmu“, to je poněkud nejasný termín prvé splátky odměny pro autora 

scénáře, na to by mohl autor odpovědět: až dostanu nápad, pak to napíši. V jiné situaci než je v tomto 

případě by se měl autor bránit podobné formulaci 

  

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

Již jsem se zmínil o relativní „skromnosti“ předloženého rozpočtu, tuto skutečnost přisuzuji trochu 

„rodinnému“ charakteru tohoto projektu. 

Teprve rozpočet mne upozornil na fakt, že i když scénář pravděpodobně vzniká v úzké spolupráci 

s Františkem Skálou, tak v rozpočtu postrádám, vedle autora scénáře a dramaturga, ještě odborného 

poradce – konzultanta. Mimo jiné právě proto, že producentka zdůrazňuje nutnost dokonalých rešerší. 

Vzhledem k minimálnímu počtu spolupracovníků a určitému „nedostatku“ problémů s financováním se jeví 

nelogická položka 18.000,- za „ekonomické služby“ v rámci vývoje. Žadatelka ji asi dokáže vysvětlit. 

Výkonný producent by měl vše potřebné v tomto případě bez problémů zvládnout. 

  

Finanční plán počítá se třemi zdroji. Fond, sponzor a vlastní vklad producenta (sponzorem je 

pravděpodobně Nadace The Pudil Family Foundation). 

V „Producentském záměru producentka počítá se 60.000,- z vlastních zdrojů, ale ve finančním plánu uvádí 

85.000,-, stejně jako v čestném prohlášení o alokaci prostředků. 

U tohoto projektu bych předpokládal poměrně úspěšnou crowdfundingovou kampaň. 

 

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

Režisér a současně autor scénáře se podle svých slov již 40 let dobře zná s Františkem Skálou a dokonce 

jednou s ním natáčel dokument o skupině „Tvrdohlaví“. Pak trochu nechápu, proč je příprava a vývoj tohoto 

dokumentu naplánována na celých 26 měsíců. Přijde mi to trochu škoda. 

  

Považuji za poněkud nešťastné, pokud se tvůrci soustředí zejména na cílovou skupinu, kterou producentka 

definuje jako festivalové diváky a lidi s vyšším vzděláním. Mimořádná návštěvnost a ohlasy na poslední dvě 

velké výstavy v Praze (Rudolfinum a Valdštejnská jízdárna) svědčí o schopnosti Františka Skály nalézt 

porozumění v daleko širším okruhu obdivovatelů. 

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

Desítky titulů, pod kterými je podepsán Petr Slavík svědčí o jeho schopnostech i pracovitosti. Za svoji práci 

získal řadu ocenění a mezi jeho nejúspěšnější díla patří seriál „Alternativní kultura“ pro ČT. 

Nataša Slavíková založila svoji produkční firmu Phoenix v roce 1998.  

Jako dramaturgyně spolupracovala na řadě filmů i programů pro ČT, z nichž některé byly věnovány kulturní 

a zejména výtvarné oblasti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Svět podle Skály 

Evidenční číslo projektu 3856-2020 

Název žadatele Nataša Slavíková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva – Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 28. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní dokumentární film Svět podle Skály, jehož režisérem je Petr Slavík. 

 

Celovečerní dokumentární film má prozkoumat život i tvorbu Františka Skály, jednoho z nejsvébytnějších 

současných českých sochařů, malířů a ilustrátorů, ale také hudebníků a performerů. Tvůrci chtějí zachytit 

celou šíři jeho uměleckých aktivit a při natáčení pracovat s podobnými principy, jimiž se vyznačuje Skálova 

tvorba. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Film o originálním umělci, o němž dosud nebyl natočen žádný dokument. 

o Portrét nemá být realizován „klasickými dokumentárními postupy“. 

o Projekt vzniká v úzké součinnosti s Františkem Skálou. 

o Rozpočet celého projektu je sestaven jako nízkonákladový. 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je jen 17,53 %, a to pouze z vlastních zdrojů. 

o Při zvolené „hravé“ koncepci potenciálně hrozí určitá roztříštěnost filmu. 

o Předpokládané vícezdrojové financování (cca 30 %) nestvrzuje žádné LOI.  

o Nejsou uvedeny žádné semináře a workshopy, kterých se žadatel chce účastnit. 

 

Z hlediska tématu dokumentu i jeho zpracování projekt v zásadě splňuje kritéria výzvy. Hlavní nedostatek 

však tkví v ekonomických parametrech projektu, který v této fázi vývoje není finančně dostatečně zajištěn – 

grant SFK má projekt podpořit z více než 50 %. 

 

Udělení podpory bych doporučil proto až v momentě, kdy bude zajištěn a potvrzen vstup předpokládaného 

soukromého partnera do fáze vývoje. Bez jeho účasti by pravděpodobně nebylo možné projekt dopracovat 

do zamýšlené podoby. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji (v tuto chvíli – viz Obecné hodnocení) 
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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) 

O všestranném umělci Františku Skálovi doposud neexistuje žádný dokumentární film, což je podle mínění 

žadatelů způsobeno „obtížnou uchopitelností jeho osobnosti i tvorby“. Tento problém by v případě režiséra 

Petra Slavíka nastat neměl, neboť se s umělcem zná přes čtyřicet let a projekt vzniká v úzké součinnosti 

s ním. To může mít své nesporné výhody, ale také své nevýhody, pokud by měl umělec tendenci do podoby 

filmu až příliš vehementně zasahovat. Projekt by se tak mohl proměnit spíše ve „one man show“. 

 

Tvůrci nechtějí o Skálovi natáčet klasický, chronologicky řazený dokumentární životopisný dokument, nýbrž 

vytvořit „jakýsi filmový ekvivalent jeho uměleckého světa“. Portrét má představit nejzásadnější Skálova díla 

ve spojení s nějakým „příběhem“ na pozadí s důrazem na to, aby jednotlivé epizody korespondovaly s jeho 

tvorbou – tedy aby byly „hravé, plné fantazie i mnohoznačných významů“. Je ovšem otázka, zdali se přitom 

nevytratí z dokumentu i ty úplně nejzákladnější informace u sledovaném umělci. 

 

Při tomto „rozvolněném“ přístupu hrozí, že film může vyznívat poněkud roztříštěně, což je částečně znát již 

z treatmentu. Rozpadu soudržnosti filmu by ale mohlo zabránit vhodné využití Skálových pečlivě vedených 

a ručně ilustrovaných deníků. Ty by se mohly stát jakýmsi sjednocujícím prvkem celého filmu. 

 

S ohledem na koncepci filmu tvůrci nepočítají s využitím „mluvících hlav“ z řad kunsthistoriků či výtvarných 

teoretiků. Snímek by měl kombinovat observační metodu s inscenovanými situacemi. Při přípravě teaseru 

má být využit i materiál, který byl již natočen v únoru tohoto roku během vernisáže Skálovy výstavy v Brně. 

 

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

Televizní režisér Petr Slavík natáčí hrané (Tatínkova holčička, Na vlky železa atd.) i dokumentární filmy 
(Alternativní kultura), příležitostně se věnuje i divadelní režii. V roce 1999 u příležitosti souborné výstavy ve 
Valdštejnské jízdárně točil dokument o uměleckém sdružení Tvrdohlaví, jehož členem je i František Skála. 
Režisér se s umělcem velmi dobře zná (viz bod č. 2), takže ví, do čeho s ním „jde“. 

 

Také dramaturgyně Nataša Slavíková se s Františkem Skálou nesetkává poprvé, neboť první film, na němž 

se profesně podílela, byl právě zmíněný dokument Tvrdohlaví. Složení tvůrčího týmu je do specifického 

světa Františka Skály „zasvěceno“ a zdá se tudíž být dostatečnou zárukou úspěšného uměleckého vývoje 

projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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František Skála je bezesporu originální umělec, nicméně jeho jméno je známé především v tuzemsku. Film 
by byl tedy určen hlavně pro domácí publikum, v zahraničí by se zřejmě mohl uplatnit na specializovaných 
artových festivalech případně na výtvarných akcích. Nelze proto očekávat, že by projekt podpořily finanční 
zdroje za zahraničí. 
 
Látka je svým tématem tedy lokální, v rámci tuzemské kinematografie ale zpracovává téma, jímž se dosud 
žádný jiný český filmař nezabýval. 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a neobsahují protichůdné informace, takže je možné ji 

správně posoudit. 

 

Žadatelem je Nataša Slavíková, dramaturgyně a producentka dokumentárních i hraných filmů a televizních 

pořadů, většinou natáčených pro Českou televizi. Žadatel má sice představu o vícezdrojovém financování 

z veřejných i soukromých zdrojů, pokrytí nákladů projektu z více než 30 % je ale tuto chvíli pouze na úrovni 

předpokladu.  

 

Na vývoj i výrobu žadatel počítá s příspěvkem neziskové organizace Nadace The Pudil Family Foundation 

a s koprodukčním vstupem České televize. Zde ale jednání zřejmě zatím zůstala jen na úrovni projednávání 

s tvůrčí skupinou. Ani jeden ze subjektů svůj zájem o spolufinancování projektu nestvrzuje LOI. 

 

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba pilotu a ukázky. Výše finančního zajištění projektu 

k datu podání žádosti je v této fázi vývoje jen 17,53 %. Grant ze strany SFK by měl pokrývat více než 50 % 

předpokládaných nákladů. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Svět podle Skály 

Evidenční číslo projektu 3856-2020 

Název žadatele Nataša Slavíková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu  

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 12. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt je věnován unikátní umělecké osobnosti Františka Skály, oceňovaného výtvarníka, ale také 

performera, zpěváka a tanečníka. O tomto originálním tvůrci, jenž se vymyká jakékoliv škatulce a 

standardu, neexistuje dosud žádný film. Autor ovšem nehodlá natočit tradiční portrét: to by si tvůrce 

s takovou imaginací, hravostí a smyslem pro absurdno a bizarnost jako Skála ani nezasloužil. Právě 

tyhle prvky chce autor využít, a hodlá postavit film na míchání vážnosti a mystifikace, reality a 

persifláže: tedy na tom, co je jeho protagonistovi blízké. Treatment naznačuje jednotlivé tematické 

okruhy, co se týče výrazových prostředků, snímek bude kombinací observační metody 

s inscenovanými situacemi, použitá má být i Skálova vlastní tvorba (fotografie, videa, deníky). Díky 

tomu by se mohlo povést přivést diváka do pestrého a rozmanitého Skálova světa a zprostředkovat mu 

způsob jeho uvažování. Díky osobitému, nekonvenčnímu zpracování má látka i zahraniční přesah a 

mohla by přinést inovaci především do domácí kinematografie.  

Režisér Petr Slavík je pro projekt vhodnou volbou nejen kvůli tomu, že se jedná o zkušeného 

dokumentaristu, ale také proto, že s jeho protagonistou se zná víc než 40 let a několikrát už spolu 

natáčeli.  

Žadatelem je Nataša Slavíková, jejíž společnost se věnuje solitérním dokumentům i dokumentárním 

cyklům. Jednou z posledních produkcí je portrét výtvarníka a hudebníka Martina Němce, a projekt do 

profilu společnosti dobře zapadá. Strategie dalšího vývoje jakož i marketingová a distribuční strategie 

jsou nastíněny zatím jen stručně, nicméně distributor Aerofilm by mohl být dobrou volbou. Finanční 

zajištění je postaveno na 3 pilířích: příspěvku SFK, vkladu žadatele, a příspěvku ze sponzoringu. 

Rozpočet na vývoj je poměrně skromný, také náklady na samotnou realizaci jsou relativně střídmé, a 

projekt je realizovatelný. V další fázi se uvažuje se vstupem České televize. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt je věnován unikátní umělecké osobnosti Františka Skály, který není pouze oceňovaným 

výtvarníkem, vynikajícím v různých oborech, ale také performerem, zpěvákem a tanečníkem. O tomto 

originálním tvůrci, jenž se vymyká jakékoliv škatulce a standardu nejen u nás, ale také v celosvětovém 

kontextu, nebyl zatím natočen žádný film. František Skála si ho rozhodně zaslouží a projekt by mohl 

jistým způsobem splatit dluh, který vůči němu v tomto směru existuje.  

Film bude vznikat v úzké součinnosti s ním, což je jediný správný a zřejmě i jediný možný způsob. 

Autor v žádném případě nehodlá natočit klasický portrét, či tradiční, chronologicky pojatý životopis 

s „mluvícími hlavami“. To by si tvůrce s takovou invencí, fantazií, imaginací, hravostí a smyslem pro 

absurdno a bizarnost ani nezasloužil. Právě tyhle prvky chce autor využít, a hodlá postavit film na 

míchání vážnosti a mystifikace, reality a persifláže či grotesky: tedy na všem, co je jeho protagonistovi 

blízké. Výsledný film chce především postihnout komplexnost osobnosti Františka Skály a jeho tvorby 

a má být pokusem o reflexi obou, protože se úzce prolínají. Treatment naznačuje jednotlivé tematické 

okruhy, například Skála a smrt, umělec a veřejný prostor, humor, vztah k přírodě a koloběhu života, 

nebo inspirace nalezenými předměty. Zajímavá je například část o cestě pěšky na Bienale 

v Benátkách, na které vznikal Skálův deník, který tam autora reprezentoval, nebo fiktivní reportáž o 

vyloupení muzea, kde je lupičem vlastních artefaktů sám Skála. Co se týče výrazových prostředků, 

snímek bude kombinací observační metody s inscenovanými situacemi, použitá má být i 

Skálova vlastní tvorba z jeho archivů jako fotografie, videa a artefakty, předpokládá se i práce s jeho 

bohatě ilustrovanými deníky. Díky tomu by se mohlo povést přivést diváka do pestrého a rozmanitého 

Skálova světa a zprostředkovat mu způsob jeho uvažování. Naplnila by se tak vysoká ambice autora: 

vznik filmového ekvivalentu Skálova uměleckého světa.  

 

 

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

 

Režisér Petr Slavík, jenž je také autorem námětu, má na svém kontě 9 hraných filmů pro Českou 

televizi a věnuje se také divadelní režii. Především je ale zkušeným dokumentaristou, přičemž mnohé 

jeho snímky se věnují uměleckým osobnostem. Pro projekt je velmi vhodný i z toho důvodu, že s jeho 

protagonistou se zná víc než 40 let a několikrát už spolu natáčeli. Zatím nepotvrzen je kameraman 

Lukáš Milota, jenž patří k výrazným talentům a má na svém kontě snímky s režisérem Olmerem 

Omerzu a také výrazný debut Staříci. Věnuje se ale také dokumentům. Dramaturgem je Nataša 

Slavíková, která je zároveň žadatelkou. Jako potvrzen je uveden ještě střihač Vladimír Bezděk (CV 

nepřiloženo).  

 

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



 

 

Strana 3 

 

 

 

Téma je významné z mnoha důvodů, jedním z nich je také možnost prezentace unikátní české 

umělecké osobnosti Františka Skály doma i ve světě a přispění k jeho většímu zviditelnění – zejména 

proto, že zatím o něm žádný snímek natočen nebyl. Díky svému originálnímu přístupu a osobitému, 

nekonvenčnímu zpracování, které si Skála rozhodně zasluhuje, má látka i zahraniční přesah – stejně 

jako překračuje hranice i jeho tvorba. Podobně jako ona, i projekt by mohl přinést inovaci nejen do 

domácí, ale i do evropské kinematografie. Mohl by se uplatnit zejména na specializovaných 

dokumentárních festivalech, a také na televizním trhu.   

 

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

znaků) 

 

Žadatelem je Nataša Slavíková, jejíž produkční společnost se už řadu let věnuje solitérním 

dokumentům a dokumentárním cyklům - např. známý dokumentární cyklus pro ČT Alternativní kultura, 

oceněný cenou České filmové akademie. Jednou z posledních produkcí je portrét multiumělce, 

výtvarníka a hudebníka Martina Němce, takže předkládaný projekt do profilu společnosti dobře 

zapadá. 

Strategie dalšího vývoje jakož i cílová skupina, marketingová a distribuční strategie jsou nastíněny jen 

stručně. Distributor Aerofilm je dobrou volbou, i když je zatím pouze ve výhledu. Marketingovou 

strategii chce žadatel řešit až v průběhu výroby a těsně před distribucí. Finanční zajištění je postaveno 

na 3 pilířích: příspěvku SFK, vkladu žadatele – věcného i finančního, a předpokládaných 150 000 Kč 

ze sponzoringu / reklamního plnění. Nicméně rozpočet na vývoj je poměrně skromný, 485 000 Kč, a 

požadovaný příspěvek SFK je pouze 250 000 Kč (51,55%). Také náklady na samotnou realizaci jsou 

střídmé: 2,1 mil Kč. Pokud by se tuto sumu povedlo dodržet, projekt může být realizovatelný. V další 

fázi se totiž uvažuje také se vstupem České televize, žadatel je v jednání s tvůrčí skupinou Martiny 

Šantavé. Pro samotnou realizaci chce žadatel oslovit také nadaci The Pudil Family Foundation, která 

v minulosti několikrát podpořila samotného Františka Skálu. Pravděpodobně se s jejím příspěvkem 

počítá i v samotném vývoji, viz uvedených nespecifikovaných 150 000 Kč výše.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Yachak 

Evidenční číslo projektu 3867-2020 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu, 
dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 11.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Slušně zpracovaná žádost se týká vývoje (a již části natáčení) dlouhometrážního (80 min.) 
dokumentárního filmu s původním názvem YACHAK, Poslední moudrý. 
 
Aproximativ celkových nákladů projektu činí 3 500 000 Kč, z toho 1 200 000 Kč je rozpočet 
vývoje. Fond je žádán o částku 650 000 Kč za podporu fáze vývoje, nejde tedy jen o projekt 
náročný, ale i dosti nákladný.  
  
Mezi důvody patří metoda (observační) a téma (aktivity mladého šamana pocházejícího z 
ekvádorské džungle, který žije nejen v České republice, ale leckde jinde) a americké (v 
severní i jižní části) lokace. 
 

Podklady včetně rozpočtu jsou předloženy kompletní, udělení podpory lze doporučit. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Natáčení již de facto započalo letos v únoru v Ekvádoru (unikátní „summit“ stařešinů kmenů), 
což producent zahrnuje do rešerší, v nichž považuje za nutné pokračovat na obou 
amerických světadílech. 
 
V předloženém Producentském záměru je vše popsáno, leč termínově v rozporu s údaji 
uvedenými v Realizačním harmonogramu a v Žádosti (např. dokončení projektu je v nich 
plánováno na 30.6.2022, podle Producentského záměru by se mělo v roce 2022 teprve začít 
natáčet a “hotovo by mělo být na jaře či na podzim 2023“…). I proto chystá producent další 
žádost o podporu výroby na Fond na podzim 2021 či na jaře 2022. 
 
Do konečné podoby filmu by kromě množství archivních materiálů měla být zařazena i 
animovaná část (zřejmě podle návrhů a v režii Prokopa Wilhelma). 
 
Takto robustní žádost by si zasloužila větší pečlivost. 

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

V komentáři žadatel zdůvodňuje vyšší rozpočtové náklady na fázi vývoje „rešeršním 
natáčením“ kalkulovaným především v položkách r02-11, 02-12, 02-13, 02-25, 02-22 (které 
dohromady činí 660 000 Kč). Snad lze předpokládat použití takových záběrů a sekvencí ve 
finální verzi sestřihu. 
 
Je nutno zmínit rozpočtový souběh položek 02-01 Odměna producenta a 03-02 Production 
fee (byť je zdrojem „věcné“ plnění producenta). 
 
Finanční plán je postaven pouze na příspěvku autora/režiséra, žadatele (s velkou převahou 
„věcných“ vkladů) a zejména na požadované podpoře Fondu (54,17 % podílu plnění na 
celkových nákladech fáze vývoje), tedy bez diverzifikačních tendencí. 

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

Žadatel charakterizuje cílovou skupinu jako diváky se zájmem o ekologii a lidská 
práva. Sekundárními diváky by měli být ti se zájmem „o alternativní životní styl a 
medicínu, vzdělávání apod.“, zejména „ženy v mladší polovině věkového spektra“.  
 
Český distributor je pouze vytipován, na Slovensku půjde o Film Expanded (LOI přiložen), 
mimo české a slovenské území o Filmotor s.r.o., (LOI přiložen, zejména však jde o prodeje). 
 
Pro alternativní distribuci jednal žadatel s Institutem dokumentárního filmu resp. jeho 
projektem KineDok (LOI přiložen).  
 
Žadatel se zmiňuje i o jednání s Českou televizí (koprodukce?). 
 
Jako ideální místo pro světovou premiéru producent uvádí „festivaly s globálním dosahem“, 
např. Sundance. 
 
Před fází střihu uvažuje o účasti na workshopu doc.incubator v roce 2023 (tedy opět 
v časovém rozporu s Harmonogramem a údaji v Žádostí). 

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

Analog Vision s.r.o. je od počátku existence – před čtyřmi lety (v roce 2016) založená firma 
nyní již absolventů FAMU Michala Kráčmera a Veroniky Kührové – velmi čilá a úspěšná.  
 
Výsledky aktivit společnosti Analog Vision s.r.o. včetně dalších plánů je za takto relativně 
krátkou dobu úctyhodná. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Yachak 

Evidenční číslo projektu 3867-2020 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 30.7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí námětu 
Plánovaný projekt je koncipován jako celovečerní dokumentární film s environmentálním tématem. Ústřední 
postavou je Agustin Grefa, vůdčí spirituální a politická osobnost své komunity/domorodého kmene na území 
deštných pralesů v Amazonii v Ekvádoru. Grefa se z chlapce původně bez institucionalizovaného vzdělání 
stal bojovníkem za minimalizaci drancování deštných pralesů asijskými těžařskými společnostmi a aktivistou 
usilujícím o přežití tradičního životního způsobu jeho kmene. Vzhledem k tomu, že jeho manželka je Češka, 
tráví půlroční období v Praze, kde se věnuje také osvětové činnosti a seznamování s šamanskými rituály a 
indiánskou rostlinnou medicínou. Hlavními tematickými liniemi jsou tedy likvidace amazonské džungle a 
související ekologické hrozby (klimatická změna) a hledání vztahu mezi tradiční kulturou a moderní 
městskou civilizací v Ekvádoru. 
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Hlavní silnou stránkou projektu je téma a vizualizace kultury, která je lidem bez vybudované důvěry ze 
strany původních obyvatel obtížně přístupná. Režisér nabízí „kapitál“ v podobě získaného přístupu do dané 
komunity a příležitost ztvárnit environmentální katastrofu, odehrávající se tady a teď, kterou však velká část 
civilizovaného světa nevnímá. Zvýšení informovanosti a ekologické citlivosti (podle mood boardu hraje 
emocionalita značnou roli) k tématu hrozícího zániku ekosystému, který je nepostradatelný jako producent 
kyslíku na zemi a zdroj vláhy, je hlavní předností a veřejným prospěchem projektu.  
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Potenciálně rizikovou stránkou projektu je jistá nezkušenost režiséra jako hlavního tvůrce, nadto 
v produkčně i kompozičně dost složitém projektu. Rizikem je také sklouznutí ke glorifikaci nezápadní 
spirituality a alternativních životních stylů, což může skončit moralizováním, které česká veřejnost nepřijímá 
dobře. Projekt se však na několika místech vůči povrchnímu napodobování a přesazování domorodých 
rituálů do moderní civilizace vyjadřuje kriticky a distancuje se od nich.  
 

4. Konečné hodnocení 

Projekt s sebou nese rizika, která nezmizela ani při opětovném podání. Přesto lze ale doporučit, aby byla 

rizika podstoupena a projekt podpořen.  

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Z hlediska žánru se jedná se o celovečerní dokumentární film. Podle ukázek, mood boardu a náhledu 

předchozího snímku Jana Rajnohy The Inside of Us  lze předpokládat, že významným pozitivem bude 

obraznost založená na citu a okouzlení prostředím džungle. Přes deklarované odmítání povrchních úniků 

z civilizace a černobílého dělení na zkažený moderní svět a dobrou přírodu se v námětu a režisérově 

světonázoru podobné riziko skrývá. (A tento prvek je zřejmě přítomen i v The Inside of Us.) Prezentace 

New Age jako dogmatiky může být nakonec kontraproduktivní, protože je diváky prožíváno jako moralizace 

a obviňování těch, kteří se nerozhodli pro odmítnutí civilizace. To by mělo být při vývoji předem vyloučeno.  

V současné autorské explikaci je také velké množství linií, které může být nesnadné koordinovat do 

soudržného celku. Důraz by podle mého názoru měl být na environmentální linku a devastaci deštných 

pralesů a činnost ústřední postavy v této oblasti. Spirituální, náboženské motivy, uchopení nepokojů 

v Ekvádoru, mezigenerační spory o zachování tradice - ty by měly této lince spíše jen sloužit.  

Nevyjasněný je plán posílit důraz na mytologii původních obyvatel a ztvárnit to technikou animovaného 

filmu. V projektu chybí objasnění stylu animovaných částí. Mýty mají být postavené ve filmu do kontrastu 

k ukázkám ze zpravodajství. Produktivní by bylo vhodnými uměleckými prostředky zpravodajství zapojit 

formou, která by zdůrazňovala, že i zpravodajství tvoří a recykluje různé moderní mýty.  

 

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

Režisér Jan Rajnoha má za sebou jen jeden (dosud dokončovaný) celovečerní dokument na podobné 

téma, což může snižovat jeho zkušenosti. Z dramaturgické explikace plyne, že dramaturg v jeho práci 

vidí stopy absence formálního filmařského vzdělání, ale současně zdůrazňuje jeho schopnost 

kompenzovat to nasloucháním a ochotou přijímat rady. Účast zkušeného filmaře Ivo Trajkova v roli 

dramaturga je pro důvěryhodnost projektu podstatná. Také je zřejmé velké nasazení a motivace, 

projevující se tím, že první rešeršní obhlídky tým už realizoval na vlastní náklady. Zapojení antropologa 

by mělo garantovat vyváženost mezi spirituálním zážitkovým přístupem a odborným přístupem.  

 

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

Dokument by mohl být přínosem nejen pro českou, ale celosvětovou kinematografii. Komunita potenciálních 

diváků je sice malá, ale globálně rozprostraněná, což je dobrý start i pro vstup na VOD platformy. U 

festivalových prezentací by nemusel být dosah omezený jen na Evropu. Současně by se ale v distribuci a 

PR mělo pracovat i s úsilím dostat film za úzkou skupinu těch, kteří se o téma jíž zajímají a posílit širší 

vzdělávací působení. Cílová skupina je v producentské strategii popsána velmi přesně, omezuje se ale 

na ty, kteří již o významu ekologického vědomí přesvědčeni jsou.  

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

znaků) 

Finanční zajištění projektu zatím spoléhá převážně na příspěvek SFK (a vlastní vklad tvůrců a 

producenta). Důraz na vícezdrojové financování by měl být posílen. V tomto směru se producentská 

strategie správně zmiňuje o možnostech využít fondy vhodných! korporací v rámci jejich CSR. Produkční 

společnost Analog Vision je kompatibilní s charakterem plánovaného dokumentu a vzhledem k historii 

úspěšně dokončených projektů pro menšinového diváka lze předpokládat, že její kredit je dostatečný a 

projekt dovede profesionálně zaštítit. Producentská strategie je zpracována na úrovni, je to jeden 

z nejlepších předložených dokumentů v rámci žádosti o podporu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Otec světa kraj 

Evidenční číslo projektu 3877-2020 

Název žadatele COFILM s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj - Mimořádná výzva Kompletní vývoj 
celovečerního hraného filmu, dokumentárního filmu nebo 
hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 28.7.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
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Film o vztahu otců a synů v několika generacích. To je velmi silné a aktuální téma. Film byl měl být 
komorním příběhem na pozadí australských reálií.  
Komplikované dětství Pavla Sádka ovlivnilo jeho vztah k vlastnímu synovi. Jiří Sádek měl v dětství kontakt 
s otcem převážně přes e-mail a to v začátcích e-mailové komunikace. Na osobní kontakt si museli po letech 
dlouho zvykat. Druhý silný vztah je Pavla Sádka k Jendovi Červenkovi, jejich vztah se blíží vztahu otce a 
syna. Seznámili se osobně a dnes si denně skypují.  
Během vývoje si režisér vyzkouší navržený postup natáčení - Pavel Sádek natáčí Jendu Červenku, Jiří 
Sádek natáčí otce jak natáčí. Při této práci by se měly vyjevit jejich vztahy. To se ukáže při střihu 
natočeného materiálu, zda se to povede. Zatím není střihač osloven – to vidím jako slabinu, protože jeho 
role bude důležitá. Velmi důležitá role bude dramaturga filmu.  
 
Vývoj by měl být dokončen v březnu 2021 – dost časný termín. 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

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

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti  
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Žádost má všechny potřebné přílohy. Některá témata nejsou dostatečně rozpracována. Například: 
motiv hraček se mi libí, ale jsou to „Dějiny hraček“? Je míněno historie výroby hraček pana Jendy 
Červenky? 
Dějiny kinematografie? Znamená to jak Pavla Sádka ovlivnila práce na filmech, na kterých se podílel? V 

treatmentu jsem nenašla tato téma rozvedena.  
CV režiséra Jiřího Sádka by potřebovalo upgrade –film Polednice – neměl distribuční premiéru v březnu 

letošního roku, ale v březnu 2016. 
 
 

2. Rozpočet a finanční plán  

 
Během vývoje bude realizováno natáčení jehož výsledkem bude ukázka připravovaného filmu - vzhledem 

k tomu, že většina natáčení proběhne v Austrálii je rozpočet nízký. Je to i v souvislosti s tím, že žadatel 
a autor se v této fází vzniku filmu vzdávají honoráře – tedy do projektu vkládají svoji práci. Což je 
sympatické.  

Není uvedeno kolik natáčecích dnů budou realizovat a tak těžko posuzovat honorář kameramana. Lokační 
developmentu není jasná jeho úloha a částka nakonec zahrnuta do rozpočtu, stejně jako postprodukce 
ukázky není – nevím zda je to záměr, že se s těmito položkami nepočítá nebo chyba. Položka – 
překladatelské služky 02-17 je nulová což je vzhledem k účasti na mezinárodních marketech 
nedostatečné – podtitulky k ukázce.  

 
Ve finančním plánu je uvedeno věcné plnění České televize – jaké budou chtít není uvedeno. Není zatím 

také uvedeno, s kterým kreativním producentem chtějí v ČT jednat. Má-li vývoj skončit 3. 1. 2021 
nejsem si jistá, že se s ČT stihne dojednat nějaká konkrétní spolupráce. Žadatel do projektu vkládá 
menší hotovost a věcné plnění, ale hlavně svoji práci bez nároku na honorář. 

Pro výrobu počítá vícezdrojové financování – zahraniční koprodukci (Austrálie, Švýcarsko) 

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

 
Předkladatel počítá s prezentací projektu na mezinárodních pitch fórech a hledání zahraničního 

koproducenta. Distribuce v art-kinech po festivalovém uvedení – obecně formulováno. Marketing ve fázi 
vývoje zatím není rozpracován.  

V tuzemsku pro koprodukci osloví Českou televizi. 
 
Vývoj projektu by měl skončit v 1. 3. 2021 což se mi zdá brzy, vzhledem k prezentacím na zahraničních 
fórech a stále částečným omezením v souvislosti s nákazou Covid – 19. 
 
 
 

4. Kredit žadatele  

 
Společnost Cofilm založená v roce 2016 je zaměřena na dokumentární a animovanou tvorbu. Zakladatelé 

Jiří Sádek a Antoan Pepelanov jsou absolventi FA M. Ondříčka v Písku a mají za sebou rozmanitou 
filmovou práci. Jiří Sádek se věnuje i režii dabingu. Jindřich Trčka je manažerský tip, což je dobré 
doplnění tvůrčího týmu Sádek Pepelanov. 

Jiří Sádek má zkušenosti s účastí na mezinárodních filmových trzích.  
To vše jsou předpoklady zdárného vývoj projektu Otec světa kraj. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Otce světa kraj 

Evidenční číslo projektu 3877-2020 

Název žadatele COFILM s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného 

filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 23.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Dokumentární snímek je vícenásobným portrétem – otec natáčí syna, který natáčí svého „adoptivního“ otce, 

australského výrobce a sběratele hraček Jendu Červenku. Ač je Červenka (poutavým) středobodem snímku, 

hlavní téma se nachází jinde. Připravovaný snímek vypráví zejména o vztahu otce a syna – potřebného, 

konfliktního, dynamického a inspirativního. Hlavní osou snímku je potřeba hledání otce/syna a zároveň 

snaha o otce/syna nepřijít navzdory nejrůznějším politickým a společenským událostem. Na základě 

intimního a osobního příběhu se však otevírají další témata – kontrast mezi evropskou a australskou 

kulturou, problém e/imigrace a hledání/ztráty domova, jakož i konec starého světa. Mimo jiné film rovněž 

vypráví příběh zanikajícího řemesla hračkářství, které je do celého námětu pevně zasazeno. Právě tyto 

přesahy se mi zdají velmi cenné a doufám/věřím, že budou plně využity, aniž by se celek rozpadl. 

Žádost je solidně připravena a základní námět je velmi dobře promyšlen, jak z hlediska stylových prostředků, 

tak hlavních motivů a témat, jež chce postihnout. Film je soukromou zpovědí a opírá se o rodinné vztahy 

(mezi otcem a synem), téma je osobní do té míry, že autor komentuje silné emoce, jež doprovázejí přípravu 

filmu. To může být kladem i záporem snímku – na jedné straně umožňuje vhled do prostředí a situací, které 

by zůstaly vnějšímu pozorovateli skryté, na straně druhé může režiséra připravit o potřebný odstup a dovolit 

mu nadsadit osobní prožitky, křivdy a problémy nad obecnější otázky. Režisér si je však různých nebezpečí 

vědom, chce je využít a učinit z nich další téma. Zároveň chce kombinovat několik vyprávěčských perspektiv 

– pohled svůj a pohled svého otce. Z jejich dialogu se pak může zrodit autentický a emočně silný dokument, 

překračující hranice portrétu. 

Doporučuji snímek podpořit. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Ačkoli se snímek bude věnovat jednomu z univerzálních (a tedy zpracov(áv)aných) témat rodičovství, 

přesto je poměrně originální a silný svou osobní perspektivou. Stejně jako celá žádost a pozadí námětu 

jsou promyšlené i stylové prostředky snímku. Autor se inspiruje v hraném filmu (Malick, Wenders, 

Haneke), přesto pracuje s dokumentaristickými postupy a vlastní perspektivou. Podstatným klíčem ke 

komplexní výpovědi jsou dva typy snímání – amatérský a profesionální. To zaručuje jistou míru 

originality, poutavosti a přesvědčivosti zpovědi. Kombinuje tak autentické a intimní portréty s 

profesionálně vedenou dokumentární observací. Promyšlená je rovněž práce se zvukem, která dovoluje 

do filmu dodat kontexty i kontrasty, a posílit tak snímek o univerzálnější téma konce „starého“ světa. 

Hudební složka pak vychází ze spojení evropských a australských vlivů, čímž je zase možné ukázat i 

kontrast kultur. 

Jelikož se jedná o osobní portrét vycházející z rodinné historie, je osobní vztah autora k látce zřejmý a 

věnuji se mu již výše, v obecném popisu projektu.  

Projekt je zcela v souladu s kritérii a cíli výzvy. 

 

 

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

Jelikož se jedná o snímek vznikající na rodinné půdě, byla jasná volba autorského týmu. Všichni ostatní 

(dramaturg, kameraman) jsou osvědčení spolupracovníci, byť na menších projektech. 

 

 

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

Jelikož snímek bude vznikat v Austrálii, tak rozhodně není vázaný pouze na lokální kontext – naopak 

propojuje několik tradic a zároveň se vyjadřuje i k problémům migrace a domova. Jeho hlavní téma je 

univerzální. Snímek – i přes svůj intimní rozměr – má potenciál oslovit diváky i mimo ČR, zejména 

festivalové, případně televizní.  
 
 
 

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

znaků) 

Žadatel je poměrně nová společnost, za kterou nestojí příliš projektů. Začínající je i tvůrce – jeho první 

počiny však získaly ocenění i popularitu. Jelikož se však jedná o takto osobní téma, ráda bych projekt 

podpořila a věřila jho zdárnému zpracování.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      FILM TRIPPER 

Evidenční číslo projektu      3896 - 2020 

Název žadatele       Jan Rousek - OSVČ 

Název dotačního okruhu       Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj celovečerního dokument.filmu 

Číslo výzvy      2020 – 1 – 6 - 21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      17.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

     Jedná se o kompletní vývoj celovečerního dokumentu, který je debutem autorky a režiséra Ley Petříkové 

Film se zabývá problematikou umělecké filmové produkce švýcarské farmaceutické společnosti SANDOZ , 

 jejím dopadem na celou společnost a to především v 60-70 tých letech minulého století.Jde o historické 

pozadí psychedelické  výroby a distribuce léčiv / LSD a další/. Propojuje archivní materiály včetně 

instrukčních filmů firmySANDOZ  s rozhovory pamětníků a dalších odborníků. 

Většina filmu se odehrává v zahraničí / Švýcarsko a Belgie/. 

     Celkový rozpočet  vývoje je kalkulován va výši 728.500 Kč , z toho příspěvek Fondu 350.000 Kč a zbytek 

vklad žadatele..  Termín ukončení vývoje 31.12.2021. 

     Producent MgA.Jan Rousek je absolvent katedry dokumentaristiky FAMU,  autorka a režisérka filmu 

Mgr. et MgA Lea Petříková v současnosti absolvuje na FAMU svá doktorandská studia. 

I když se jedná o výrazné osobnosti, zkušenosti  s celovečerní filmovou tvorbou jsou minimální. 

Celý film se odehrává v zahraničí, ale alespoň náznak koprodukční zahraniční účasti, není žádný. 

Rovněž použití archivních materiálů a další práva sledované firmy – nejsou zmíněny. 

Vlastní finanční vklad producenta – fysické osoby bez garance filmové společnosti s.r.o. - 378.500 Kč  

není moc důvěryhodný.  

 

     Vzhledem ke všem těmto výhradám  NEDOPORUČUJI  Fondu, v této fázi vývoje, poskytnout  projektu  

požadovaný finanční příspěvek. 

  

Udělení podpory   Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost nemá dostatek informací pro ekonomické posouzení projektu.  

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

      Celkový rozpočet kompletního vývoje ve výši 728.500 Kč pokládám, vzhledem k práci v zahraničí, za 

mírně podhodnocený. Příspěvek Fondu 350.000 Kč je v dané struktuře rozpočtování, adekvátní. Vlastní 

příspěvek žadatele – fysické osoby -  378.500 Kč není příliš důvěryhodný. 

 

 

 

 

  

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

 

     Producentská strategie a marketingové úvahy nejsou v žádosti rozpracovány. 

     Harmonogram realizace vývoje s ukončením 31.12.2021 je reálný. 

 

 

 

 

 

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

 

     Producent Jan Rousek studoval filosofii v Českých Budějovicích a absolvoval magisterské studium na 

FAMU – obor dokumentární film. Pracuje jako OSVČ pro režijní a produkční činnost. Pracuje jako režisér, 

kameraman,střihač ,publicista a také  kurátor výstav pro Akademii věd ČR 

Trvalá spolupráce s ČT Praha. V roce 2018 režie projektu  Lidové milice /52 minut/, Naše letecká bitva /25 

minut/, 2019 Sametová FAMU – společně s rež.L.Petříkovou, 2020 Epocha mezi srpnem a listopadem. 

   

Autorem námětu a režisérem filmu je Mgr.et MgA Lea Petříková / VŠ UMPRUM a FAMU /. V současné 

době absolvuje doktorandské studium na FAMU ,pedagogická činnost a kurátorem výstav  

 Dramaturgem projektu je T.D.Adámková  

Celovečerní dokument je pro všechny profesní debut. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Děti z Údolí smrti 

Evidenční číslo projektu 3898-2020 

Název žadatele Institut Paměti národa z.ú. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj mimořádná mix 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin  

Datum vyhotovení 23.7.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Děti z Údolí smrti jsou historickým dokumentem zkoumajícím události z konce druhé světové války. Silný a 

dramatický příběh dvou osmnáctiletých dívek, které pomohly 45 dětem z oblasti Karpatsko-Dukelské 

operace. Námět vychází z materiálů orální historie, získaných v rámci Pamětí národa natočených v roce 

2016 s jednou z dívek - Květoslavou Bartoňovou. Vyprávění ale bylo zveřejněno až po smrti pamětnice.Po 

zveřejnění se začali ozývat další účastníci, pamětníci nebo aktéři. 

 

Příběh, který má podobnou sílu lidskosti a dobového dramatu zasaženého velkou politikou si nezadá 

s příběhem Nicolase Wintona nebo Přemysla Pittera, silnější a působivější jak věkem hlavních 

protagonistek, tak následnými skutky ovlivněnými politickými změnami v tehdejším Československu. 

 

Jde o nadějný námět s dramatickým potenciálem a o první producentskou žádost Institutu Paměti národa – 

odnože obecně prospěšné společnosti Post Bellum. Ta má z minulosti zkušenosti s krátkými filmy 

vycházejícími z obdobných historických pramenů (naposledy animovaný snímek Martina Búřila: Příběh 

Rudolfa Bělohoubka od scénáristů Ondřeje Nezbedy a Mikuláše Kroupy). 

 

 

Za hlavní cíle vývoje si tvůrci stanovili provedení hloubkových rozhovorů s dosud žijícími pamětníky i 

bezodkladnou rešerši českých i slovenských archivů, jednak jako podklad pro přípravu rozhovorů, a jednak 

pro podchycení dobových kontextů, dikce a dalších prvků, ale i pro hledání možných vizuálních prvků pro 

budoucí realizaci. Další částí vývoje jsou obhlídky na původní slovenské lokaci. 

 

Slabinou projektu je velmi omezená představa o marketingové strategii, která se zaměřuje pouze na budoucí 

distribuci a šíření díla, ale zcela pomíjí potřeby filmu v rámci jeho vývoje. Žadatel předpokládá potenciální 

spolupráci se slovenským koproducentem, vstupy ČT a RTVS, případně avf.sk, ale prozatím bez bližší 

specifikace. Další možné zdroje budoucího financování žadatel nezvažuje. 

 

S ohledem na silné téma projekt doporučuji k podpoře, zároveň bych žadateli doporučil rozšířit cíle vývoje 

z producentského hlediska ve smyslu hledání dalších finančních zdrojů v ČR i v zahraničí a lepšímu 

propracování formální stránky díla, aby nevznikl jen standardní historický tv dokument bez silnější 

kinematografické roviny. 
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Udělení podpory Doporučuji s výhradou 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je vypracována standardně, nerozumím přiložené smlouvě o poskytnutí grantu ze strany Hlavního 

města Prahy. Tato nefiguruje ani v producentské strategii, ani ve finančním plánu projektu, proto 

nerozumím jejímu významu v kontextu žádosti a jaký má vztah k deklarovanému tématu díla. 

 

Nerozumím konstrukci autorské licenční smlouvy, která vykupuje licenční práva na celou dobu jejich trvání, 

ale smlouva (čl. 6.1.) je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021 a naopak nedefinuje termíny odevzdání 

díla ve vztahu k předloženému harmonogramu výroby.  

 

Dramaturgická explikace ohledně budoucí formy spíše naznačuje její hledání než jasnou představu o 

možné podobě díla. 

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

Rozpočet je nastaven transparentně, předpokládá 15 natáčecích dní v rámci plánovaných rešeršních 

rozhovorů. Honoráře štábu jsou pro tuto část standardní. Nerozumím úplně přesně kalkulaci položek 

výroby pilotu a jak jsou tyto nastaveny v souvislosti s dalšími profesemi. 

 

Režijní náklady i producentské fee je nastaveno v maximální možné výši. 

 

Rozpočet nezahrnuje žádné náklady na mezinárodní trhy a s tím související aktivity, žadatel tyto v rámci 

vývoje vůbec nepředpokládá. 

 

Součástí financování vývoje je uveden i grant Europe for Citizens, žadatel uvádí výsledky v červenci 

2020 bez bližších detailů. 

 

Vstup žadatele je ve výrazné finanční výši, uváděn jako dary individuální i firemní, což spíše patří do 

kategorie ostatní zdroje. 

 

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

Žadatel má s rešeršní metodologií bohaté zkušenosti a zvolená metoda mapování orální historie je 

jádrem jeho náplně. Je sympatická snaha tento výzkum více popularizovat a šířit dalšími kanály 

k veřejnosti (viz krátkometrážní a tv projekty), na druhou stranu se tato ne zcela protíná 

s producentskými zkušenostmi a budoucím potenciálem pro distribuci, případně další alternativní cesty 

k šíření. 

V marketingu je evidentní soustředění se na budoucí diváky, pomíjí speciální profesionální okruhy 

možného financování, zejména v mezinárodním kontextu a bude zajímavé, jak se projekt bude vyvíjet 

dále. 

     Harmonogram je poměrně optimistický, předpokládá zpracování dat a ukončení projektu již k 28.2. 2021    

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

Žadatel má v mateřské společnosti zkušenosti s kratšími avd formáty (krátké anim. filmy, hodinový 

dokument Hledání lilie a Skauti bez Lilie s alternativní formou distribuce (ve spolupráci se Skauty ČR). 

     Stejně jako dokumentární cyklus Příběhy 20. století ve spolupráci s ČT. Doposud nerealizoval klasický   

kinodistribuční titul. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Děti z Údolí smrti 

Evidenční číslo projektu 3898-2020 

Název žadatele Institut Paměti národa z.ú. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kazík 

Datum vyhotovení 29. 7. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt představuje originální a doposud neznámý příběh lidské solidarity v její komplexní 

podobě včetně následků. Příběh záchrany 45 dětí ze dvou východoslovenských vesnic zasažených 2. 

světovou válkou vyniká faktem, že za iniciací záchrany stály dvě studentky z Olomouce, jimž bylo v době 

záchrany dětí pouze 18 let.  

 

Hlavní silné stránky projektu  

 neznámý příběh československých dějin - osudy jednotlivců na pozadí „velkých dějin“ 

 jedinečné kontakty na pamětníky  

 potenciál koprodukce se slovenskými institucemi (československé téma) 

 zkušenost tvůrců projektu s natáčením historických témat – formální zpracování a popularizace 

novodobé historie 

 rešeršní schopnosti tvůrců na základě dlouhodobé odborné zkušenosti a praxe  

 

Hlavní slabé stránky projektu 

 časový tlak na natáčení s pamětníky 

 možná náročnost při dalších rešerších a při hledání dalších pamětnic a pamětníků 

 

Za projektem stojí zkušení dokumentaristé, kteří mají k tématu dlouholetý vztah. Unikátnost projektu tkví 

mimo jiné v jedinečné příležitosti tvůrců zachytit ještě žijící pamětnice a pamětníky příběhu a zohlednit tak 

více perspektiv této dějinné události. Tvůrci si zároveň uvědomují všechny problematické aspekty příběhu, 

který hodlají zachytit.     

Projekt je připraven k vývoji a doporučuji jej k udělení podpory. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 

 



 

 

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) 

Příběh Dětí z Údolí smrti je doposud neznámé a originální téma moderních dějin, jehož historický rámec 

přesahuje období od konce 2. světové války až do současnosti. Na perspektivě pamětníků tvůrci 

v odborném duchu problematizují jednoduchý výklad dějin a událostí a zároveň přibližují zcela opomenutý a 

výjimečný příběh záchrany a lidské solidarity.  

Přes odbornost tvůrců nechybí projektu ambice oslovit širší publikum a neznámé téma tak více 

popularizovat. Česko-slovenské téma má navíc potenciál pro distribuci v zahraničí (4. cíl podpory - 

zahraniční televizní vysilatelé). 

Tvůrci projektu již mají dlouholetou zkušenost s audiovizuálním dokumentováním novodobé historie a jejich 

předchozí projekty naznačují, že se nebojí hledat nové prostředky pro vyprávění. 

Režisér Viktor Portel má například zkušenost s užitím technologie Eye Direct, kterou prosadil 

dokumentarista Errol Morris (Interrotron). Technologie umožňuje zpovídat pamětníky, jež se dívají 

přímo do objektivu. Režisér je zároveň zástupcem nastupující filmařské generace a projekt tak 

naplňuje 5. cíl podpory. 

Dramaturgická koncepce zkušeného dramaturga Ivo Bystřičana vypovídá o prohloubené práci autorů 

a dramaturga na rešerších, rozvíjení přístupu ke zpracování díla a přípravě námětu a scénáře. 

 

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

Tvůrčí tým již spolupracoval na předchozích projektech, především obou úspěšných dokumentárních 

sériích Příběhy 20. století. Autoři scénáře Mikuláš Kroupa a Jan Kvapil mají zkušenost s výzkumem 

soudobých dějin a dokumentaristickým přístupem k jejich mapování a popularizaci. Dramaturg Ivo 

Bystřičan, již spolupracoval na Příbězích 20. století a ve své koncepci jasně přibližuje svůj vhled a 

přístup. Režisér Viktor Portel se historickým tématům věnoval už ve svých studentských projektech a 

v produkci Post Bellum již vytvořil dva středometrážní dokumentární solitéry mapující historii skautingu 

v Československu.  

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

Projekt dokumentárního filmu představuje dosud nezpracované téma a zároveň si klade ambice rešeršemi 

rozšířit historické poznání záznamem přímých vzpomínek pamětníků. Jeho mezinárodní přesah tkví i 

v jedinečnosti příběhu, kdy bylo z východního Slovenska – z Údolí smrti zachráněno přes 40 dětí, jejichž 

záchrana byla téměř zapomenuta. V rámci celovečerní dokumentární tvorby projekt představuje potenciál 

vyprávět komplexní příběh, jež zohledňuje optiku pamětníků a zároveň popularizuje zcela nový a zásadní 

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

znaků) 

Přestože se jedná o první žádost žadatele o podporu SFK, Institut paměti národa zřízený prospěšnou 

společností Post Bellum má na svém kontě dlouholetý přínos v popularizaci historie skrze audiovizuální 

média. V oblasti filmové a televizní produkce má za sebou koprodukci několika úspěšných projektů s ČT. 

Předložený projekt má pro svůj mezinárodní přesah, originálnost tématu a adekvátně zpracovaný návrh 

rozpočtu potenciál na realizaci. Plánovaný objem finančních prostředků odpovídá časově náročné 

přípravě rešerší včetně realizací audiovizuálních rozhovorů s pamětníky.  

Časový harmonogram projektu odpovídá náročnosti projektu, který vyžaduje rychlé kontaktování pamětníků 

a realizaci prvních rozhovorů.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Děti z Údolí smrti 

Evidenční číslo projektu 3898-2020 

Název žadatele Institut Paměti národa z.ú. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného 

filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 23.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární snímek čerpá inspiraci v jednom z příběhů Paměti národa – konkrétně zpracovává osud dvou 

mladých dívek, které na konci války zachránily 45 dětí. Tvůrci se jednak pokoušejí o zachycení tohoto 

odvážného činu, a to za pomoci mnohých pamětníků, jednak chtějí tento čin problematizovat (ptát se 

zejména na hranice lidské svobody). Snímek se tak připojí k dalším obdobným, doplní mozaiku vzpomínek 

na nedávnou minulost – a hlavně ukáže další pohled na individuální osudy v běhu „velkých“ dějin.  

Dokumentární film má silné téma a jeho zpracování/zachycení je nepochybně cenné. To je zároveň prioritou 

celého projektu – neslibuje tak originalitu, ani výrazné stylové zpracování. Bude spíše tradičním 

dokumentem kombinujícím historické materiály (a historický výzkum) a svědectví pamětníků. To však nelze 

vnímat negativně. Projekt není z hlediska stylu a celkové koncepce ještě příliš promyšlený – tato stránka je 

však tvůrci přiznaná s tím, že je v této fázi podstatné zejména natáčení rozhovorů s (nyní letitými) 

pamětníky. Spěch na získání podpory je tedy zcela relevantní a čím dříve bude podpořen, tím jsou menší 

rizika s jeho dokončením. Tvůrci jsou zkušení natolik, aby bylo možné důvěřovat, že naleznou správný klíč 

ke zpracování jednotlivých výpovědí a k vytvoření koherentního celku.  

Jelikož považuji projekt za cenný z hlediska uchování svědectví o daném činu, doporučuji projekt podpořit. 

Za vhodné rovněž považuji podpořit žadatele jako takového, respektive jeho kontinuální činnost. Drobná 

svědectví o neznámých událostech a dramatických lidských osudech bude dávat ještě mnohem větší smysl 

s narůstající kvantitou. 

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) 

Hodnota snímku je dána zejména jeho obsahem. Forma a narace dokumentárního filmu budou tradiční a 

nelze očekávat žádnou výraznou kreativitu ani uměleckou hodnotu. Příběh bude – podle všeho – 

vyprávěn chronologicky a bude kombinovat natáčená svědectví („mluvící hlavy“) a archivní materiály. 

Přesto to není projekt, u kterého bychom „uměleckou kvalitu“ a originalitu zpracování měli hledat. Již jeho 

první fáze (rozhovory s pamětníky) je důležitá, byť bude čistým záznamem, doplní podobně orientované 

projekty a bude pomáhat s kompletováním „archivu“ vzpomínek, které nemají být zapomenuty. 

 

 

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

Tvůrčí tým je stálý, není třeba pochybovat o jeho kvalitě a schopnostech spolupráce. 

 

 

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

Tento projekt je třeba vnímat v širším kontextu dalších snímků, které vznikají v Institutu Paměti národa. Tato 

činnost je pro naši paměť, jakož i pro paměť Evropy, podstatná. A je to právě médium filmu, které může 

její jednotlivé střípky lépe rozšiřovat nejen v lokálním kontextu. Projekty jsou záslužné, nelze počítat 

s masovou návštěvností, ale spíše s tím, že budou distribuovány v televizi, formou VOD, případně na 

festivalech.  
 
 
 

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

znaků) 

Institut Paměti národa vznikl nedávno, přesto má již za sebou několik projektů – všechny jsou jasně 

směřované a doplňují činnost společnosti Post Bellum. Žadatel se věnuje prezentaci jednotlivých příběhů 

z Paměti národa, a to formou publikací, filmů či výstav. Činnost této společnosti je pro uchování individuální 

i kolektivní paměti velice prospěšná. Soustředěné portfolio a jasně zacílená činnost žadatele je zárukou 

kvality projektu i jeho zdárné dokončení. 

Financování projektu se rozkládá mezi více subjektů a rozpočet je realistický. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Lights on me 

Evidenční číslo projektu 3899-2020 

Název žadatele Karolina Ježková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu, 
dokumentárního filmu nebo hraného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 11.7.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 
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Zajímavé téma z oblasti LGBT, základem je osobní autentická výpověď protagonisty, které doprovází snaha 

o výtvarné pojetí sděleného textu. Sympatický je nízký rozpočet na vývoj i poté nízký předpoklad pro vlastní 

realizaci tohoto krátkometrážního dokumentárně-výtvarného filmu.  

 

Rozpočet překvapivě pracuje s převážně hodinovými sazbami, což je v některých položkám poněkud 

matoucí - například tvorba scénáře - ale proč né..jistě to není chyba.  

 

Přiložená audiovizuální ukázka poměrně přesně ukazuje směřování autorů. Slabé stránky projektu jsem 

nenašel, projekt je připraven k realizaci, a žadatel bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Zaměřte se na formální stránku žádosti: 

 

– Přílohy jsou úplné a srozumitelné, neobsahují žádné rozpory ani protichůdné informace.  

 

– Žádost lze správně posoudit. 

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

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodněna - pozn. o hodinových sazbách výše.. 

– Model financování je realistický, avšak podporu vývoje pilotu od Prahy, ani MG od distributora na vývoj 

nepředpokládám - doporučuji dovysvětlit při Slyšení. 

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

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování - viz výše - doporučuji dovysvětlit. 

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

– Producentská strategie je sice stručná, ale dostatečně vysvětluje záměry Žadatelky a je vhodně zvolená 

pro tento projekt. 

 

– Žadatelka má jasnou představu o marketingové strategii a naznačuje i distribuční možnosti filmu. 

 

– Časový harmonogram je krátký ale zvládnutelný. 

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

– Profil Žadatelky a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

 

– Žadatelka správně začíná s “menší” produkcí, nižším rozpočtem. Obklopila se převážně mladým 

začínajícím štábem, hledá podporu u zkušenějších kolegů formou supervize, ale z AVD ukázky je 

možné konstatovat, že projekt zvládne. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Lights on me 

Evidenční číslo projektu 3899-2020 

Název žadatele Karolina Ježková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného 

seriálu 

Číslo výzvy 2020/1/6/21 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 29.8.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt krátkometrážního dokumentárního filmu Lights on me chce v originálním vizuálním stylu představit 

portréty tří aktérů, modelů agentury New Alien Agency, kteří se vymykají tomu, co je považováno za normu 

v obasti sebeprezentace, sexuality, vizuálního stylu, i životních zkušeností.  

Začínající producentka a režisérka by zde chtěla otevřít aktuální a stále málo prozkoumaná témata 

stereotypů, sociální izolace a odcizení jedinců, kteří nezapadají do norem v oblasti barvy pleti či sexuální 

orientace. 

Téma je jistě zajímavé a stále je zde mnoho prostoru pro jeho zpracování, přesto projekt působí 

nedopracovaným dojmem a nedostatečné artikulovanosti toho, co a jak chce divákům říct. Není zjevné jaký 

dokumentární žánr a postupy bude používat. Výraznou slabinou je dále předložený harmonogram a 

rozpočet a nedostatečné garance v podobě dramaturgů či konzultantnů, kteří by se zaručili za mladý, 

začínající a nedostatečně zkušený tým.  

Vzhledem k výše zmíněnému projekt k podpoře nedoporučuji, ale věřím, že tvůrci budou ve své práci 

pokračovat a vrátí se s více propracovaným projektem v některém z dalších kol. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 



 

Strana 2 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Předložený projekt Lights on me ve mne zanechává více otázek než odpovědí. Projekt je předkládán jako 

krátkometrážní dokument o délce 45 minut. Není zde uvedeno proč. 45minut je velmi neobvyklá délka pro 

dokumentární film. Pokud si autoři netroufají na celovečerní nebo 52minut dlouhý formát, je z hlediska 

uplatnění filmu mnohem lepší pohybovat se v délce do 30 minut. 

Synopse by nás naváděla k tomu, že film má 45 minut protože má být portrétem tří lidí. Tedy 15 minut na 

osobu. To mi připadná nešťastné a neobhajitelné. Je to buď málo nebo moc. Věřím, že toto by mělo být 

jasné již když se žádá o vývoj. 

 

V projektu je výrazně angažovaná modelingová agentura New Aliens Agency. Nejsem si jistá její rolí a jak 

moc tento projekt bude fungovat jako propagace pro danou agenturu, proč se aktéři vybírají přes ní a proč 

vlastně mají být aktéři vybráni mezi modely, protože téma modelingu není v projektu nějak výraznějí 

artikulováno. Bylo by dle mne třeba se této otázce postavit čelem a buď agenturu a její manažery a majitele 

přímo do dokumentu zapojit a nebo se pohybovat mimo a nevázat se na agenturu. 

 

Z přiložené ukázky je zjevné, že vybraný aktér má opravdu zajímavý životní příběh, jenže to samo o sobě 

ještě nestačí. Navíc zde cítím jak hrozbu toho, že se nepodaří překročit sebestylizaci tak i to, že zůstane jen 

u atrakce bez hlubšího vhledu. Tyto otázky by měl mít tvůrce zodpovězené již v této fázi. Stejně to jak chce 

provádět rozhovory a jak důležité jsou jednotlivé životní příběhy a vhled do života daného aktéra a jak moc 

jde pouze o ornament. 

 

Projekt má zajímavé téma a pokud jsou zde ambice opravdu něco přinést, pak věřím, že se žadatelce 

podaří vytvořit zajímavý dokument. Jenže v této podobě mne projekt nepřesvědčil, že by měl být podpořen 

finančně ze SFK. Věřím, že se autoři nedají odradit, budou na projektu dále pracovat a předloží opětovně v 

podobě, která bude realističtější a více artikulovaná. 

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

Jednou z nevýhod projektu je právě personálné obsazení. Toho si, doufám, je tvůrčí tým vědom. Minimální 

praktické zkušenosti a i to, že režisérka, producentka nestudovala na vysoké filmové škole je vždy 

handicap a je třeba ho překonat tím, že konzultujete a získáte dramaturgy a mentory s dostatečným 

kreditem. A samozřejme celkovou kvalitou projektu. Zde má tento projekt zjevné nedostatky. Není to ale 

nic, co by se nedalo překonat. Do budoucna určitě je třeba najít zkušenou osobnost dokumentaristickou, 

ideálně ikonu jako je třeba zmíněná Helena Třeštíková, je možné hledat i v televizní oblasti, protože 

televize by mohla mít zájem podílet se na podobném projektu. Současní garanti projektu mi připadají 

nedostateční, je třeba hledat mezi dokumentaristy, kteří již mají zkušenosti, případně bych doporučovala i 

konzultovat s producenty. Ale bez garanta nebo zjevné hluboké znalosti relevantní mezinárodní 

dokumentaristické tvorby je těžké personální zajištění projektu považovat za dostačující. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Téma je rozhodně aktuální a přínosné jak pro českou tak pro evropskou kinematografii. Zároveň je ale v 

mezinárodním kontextu velmi pozorně sledováno a není možné pouze natočit dokument k tématu LGBT+, 

identity, genderu atd aniž bychom se velmi pozorně obeznámili s tím, jak se toto téma reflektuje a jaké má 

pravidla. Ze své zkušenosti mohu říct, že pokud by byl dokument vyhodnocen jako nekoretní nebo 

neodpovídající tomu, jak se k tématu nyní může ve veřejném prostoru promlouvat, tak ho žádný zahraniční 

festival ani distributor či televize nepřijme. Je to opravdu dost zpolitizované a doporučuji proto velmi 

důkladné konzultace a rešerše pokud je zde ambice k překročení regionální úrovně. I v ČR ale máme 

odborníky, se kterými je možné konzultovat a toto je třeba nepodcenit ze zcela praktických důvodů. 

Z pohledu na marketingovou strategii a cílovou skupinu cítím jistou naivitu nebo neznalost filmového 

prostředí a vzbuzuje ve mne obavu zda dokument najde svoje místo a svoje diváky. 

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

znaků) 

Projekt je předkládán začínajícím týmem, producentkou, scenáristkou a režisérkou  Karolínou Ježkovou. 

Bohužel proto je jen velmi těžké posoudit, jak zvládne projekt realizovat. Rozpočet mi připadá 

nedostatečně propracovaný a mírně nerealistický. Nejsem si jistá na co jsou peníze určeny a jak budou 

pokryty náklady technické a postprodukční, které jsou spojené s natáčením.  

Stejně tak harmonogram projektu, pokud zde není chyba počítá s dokončením realizace vývoje do 30. října 

2020, což je poměrně nerealistické. Harmonogram i rozpočet potřebují přepsat, aby odpovídaly skutečným 

možnostem a také tomu, co je pro takový projekt vhodné. 

Finanční plán počítá s tím, že vývoj bude pokryt z 64 procent z podpory SFK a 8 procen z grantu hl.m. 

Prahy pro 2021, který tedy se bude podávat nyní do konce července, takže zde opět není harmonogram v 

souladu s realitou, protože financování z grantu Prahy by přišlo až po dokončení projektu. 

 

Věřím, že za projektem je velké nadšení a vůle k realizaci, ale myslím si, že by bylo nutné věnovat se v tuto 

chvíli hlubšímu propracování tématu a konzultovat buď s profesionály nebo případně na workshopu i 

finanční a organizační části projektu. Pro zdárnou realizaci projektu je třeba, aby byl po všechn stránkách 

dobře připraven již v této fázi a vývoj se pak mohl soustředit na uměleckou stránku a práci s aktéry, nikoliv 

na případné realizační trable.  

 

Držím týmu palce a věřím, že pokud na projektu zapracují, tak v příštím kole budou mít velké šance na 

úspěch. Případně i vidím cestu v hledání dalších finančních zdrojů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Lights on me 

Evidenční číslo projektu 3899 .- 2020 

Název žadatele Karolína Ježková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy komplexní 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 29.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Námět předkládaného projektu je dost vágní, nicméně lze z něj pochopit, že se má 
jednat o dílo, které má přinést tři zajímavé příběhy příslušníků LGBTQ komunity. 
Jednotliví protagonisté se svými osudy a místem ve společnosti vymykají běžné 
populaci a jistě stojí za to, se s nimi seznámit. Mohou většinové společnosti ukázat 
své problémy, s nimiž se ve společnosti potýkají díky své odlišnosti. 
Autorka si klade za cíl vyvolat v divákovi prostřednictvím emotivních příběhů 
zamyšlení nad „jinakostí“, s níž je část našich spoluobčanů nucena žít a vyrovnat se 
s ní.  
     Potud sympatické nastavení projektu. Co ovšem trochu kulhá, je na první pohled 
jistá příběhová nekonkrétnost. Dozvíme se, že půjde především o zpovědi vybraných 
protagonistů, v nichž budou líčit své zkušenosti s jinakostí, drogami, adopcí, prostitucí 
apod. a  které budou doplňovány „vizuálně atraktivními záběry“. Pokud má autorka již 
vybrané tři protagonisty – Tadeáš, Honza ,Zeynab – neměla by tvrdit, že koncepce a 
struktura budoucího filmu se bude odvíjet poté, až vybere konkrétní osoby. Dělá to 
dojem, že celý projekt zatím stojí na vodě. Navíc jsou autoři bez větších zkušeností, 
tím spíš by měli mít ještě před realizací jasno. Vědí sice, co chtějí říct, ale mám 
dojem, že nevědí jak. 
     Pokud by se námět předkládal v sofistikovanější podobě, neměla bych důvod jej 
nedoporučit, protože příležitost by měl dostat každý, má-li bohulibý záměr. 
 

 

 

 

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) 

     Téma zamýšleného filmu není nijak nové, v posledních letech u nás sporadicky 
vznikají dokumenty na podobná témata. A například i v ČT je pravidelně vysílán 
magazín Qeer, který je  komunitě LGBTQ přímo věnován. Samozřejmě stojí za to, 
seznamovat diváka s dramatickými osudy lidí, kteří si díky své jinakosti prošli od 
dětství různými traumaty a životními peripetiemi, než našli své místo ve společnosti. 
Ale pokud autorka o toto zviditelnění usiluje, musí mít jasno jak to udělat. Pokud chce 
působit  na diváka, není filmový experiment tou nejvhodnější formou.  
     Má sice jakousi stylotvornou představu – protagonisté snímaní ve stylizovaném 
„prostředí, které k nim patří“, jejich výpovědi mají být doprovázeny „atraktivními „ 
záběry – ale zdá se, že klade v této fázi vývoje až přehnaný důraz na formální 
stránku. Nemá podle mého mínění dostatečně ujasněno, chce-li natočit vizuálně 
atraktivní filmovou performanci nebo jí spíš jde o sociální a  psychologické aspekty 
vyprávění. Myslím, že právě u takovéhoto tématu by mělo jít především o zřetelné a 
srozumitelné sdělení. Výlučná divácká obec, seznámená s problematikou přijme i 
vysoce umělecké dílo s tímto tématem, ale film přijde o velkou část „normálních“ 
diváků, právě u nichž chce autorka změnit pohled na tuto problematiku. 
 

 

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

Členové tvůrčího týmu nejsou zkušenými filmaři. Režisérka Karolína Ježková je 
„multižánrová umělkyně a tvůrkyně“, pohybuje se v oblasti tvorby videí a reklam. 
Zkušenosti s dokumentárním filmem patrně nemá velké. 

Jistou zárukou pro vznik díla by mohli být oba navržení garanti – za dramaturgii 
Helena Třeštíková a za režii Matěj Pichler, i když i oni, podle mě, budou chtít 
podrobnější představu. 

 

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

Pokud jde o vizuální koncept ( v materiálech chybí persona kameramana/ky, na  
jehož/jejímž přístupu a umu by mnohé záleželo), mohlo by dílo dejme tomu zaujmout 
svou uměleckostí. Téma ovšem není nijak nové ani v evropské, ani v jiné  
kinematografii. 
 

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

znaků) 
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Trochu mě zarazil výrok, že „cílem je se jim zalíbit“, to znamená divákům. Cílem by 
mělo být spíš něco závažného sdělit, zvlášť když jde o takové téma.  

Jinak mají tvůrci celkem jasno, jak s hotovým dílem nakládat, mají představu o 
budoucích divácích (sluníčkáři, profesionálové z oboru), mají i přesnou představu 
distribuce (artová kina, sociální sítě, školy). 

Žadatelka by zřejmě byla schopna, především s pomocí agentury New Aliens, svůj 
projekt realizovat, i vzdor mým připomínkám. 
 
 
 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Karel Čapek - Italské listy
Evidenční číslo projektu 3900-2020
Název žadatele Miroslav Tiefenbach
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu
Číslo výzvy 2020-1-6-21

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 29.7.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Autor koncertních záznamů a dokumentarista Miroslav Tiefenbach (vystupujícího pod uměleckým 
pseudonymem Michal Huvar) žádá Radu Fondu o podporu svého dalšího cestopisného filmu. Jde o 
transkript knihy Karla čapka Italské listy a současně o volné pokračování žadatelova projektu Obrázky z 
Holandska.

Hlavní silnou stránkou projektu je malý tým dlouhodobě spolupracujících pracovníků, které snižuje riziko 
nemilých překvapení.

Hlavní slabou stránkou žádosti je kromě malé propracovanosti jak koncepce, textu i strategie realizace 
zejména nepříliš důvěryhodný finanční plán a práce s původními autorskými (byť méně chráněnými) texty. 

Vzhledem k tomu, že umělecká kvalita není předmětem této analýzy, nechávám toto hodnocení plně na 
Radě Fondu. Nicméně dovolím si říci, že jsem se díky absenci grafiky, jakékoli úpravy, nebo ukázek 
předchozích děl nezorientoval ani v uměleckém, ani v producentském záměru. Snaha o italského diváka mi
v tomto pojetí sto let starého bedekru připadá nesmyslná a ambice na youtube jako hlavního distribučního 
media není bohužel v souladu se statutem Fondu kinematografie.
Z toho důvodu si dovolím žádost nedoporučit.

Udělení podpory Doporučuji / Nedoporučuji (Nehodící se smažte)
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je poměrně strohá. Grafika zde není. Smlouva s autorem je nahrazena prohlášením o autorství, 
přičemž ale žadatel hodlá celou doprovodnou složku mluveného slova filmu založit na použití koláže 
výňatků ze slavných děl Karla Čapka (Italské listy a Listy Olze). V harmonogramu (jak v popisu projektu, 
tak v samostatné příloze) je uvedeno toto: přípravné práce 01.10.2020 – 30.01.2020. Celkově tak není 
úplně jasné jak žadatel udělá vývoj, ani jak hodlá do jednoho výsledného filmu dostat 34 (sic!) 
naplánovaných destinací. Naopak je jasné, že přestože bude celou dobu doprovázet pseudo komentář 
Karla Čapka, pojede autorský tým autem a letadlem (namísto původního vlaku).

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Rozpočet 900 000 Kč na vývoj je sice možný, ale poněkud nevyvážený (autor za scénář má 200 000 
Kč a jako režisér ukázky pak dalších 70 000 Kč, zatímco výroba celé ukázky je za 140 000 Kč).

– Patrně jde o způsob, jak navýšit svůj finanční vklad na 450 000 Kč alias 50% rozpočtu. Druhou polovinu 
má pak zajistit požadovaná dotace, za kterou se reálně celý vývoj zrealizuje.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– V realizační strategii se autor zaměřuje primárně na výrobu ukázky a dopsání komentáře (s využitím 

původních citací). Následně hodlá oslovit pomocí své známé překladatelky blíže nespecifikované 
italské koproducenty, přičemž se domnívá, že původní kniha je v povědomí italského diváka. Pro 
českého diváka pak počítá s kanálem youtube, což není v souladu se stávajícím statutem Fondu.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Žadatel má nepochybně značnou zkušenost se záznamy cizích koncertů a dalších produkcí. Jeho 

původní tvorba je samozřejmě méně výrazná. Nicméně nelze tvrdit, že jde o amatéra. Spíše je na 
posouzení Rady, zda jeho předchozí díla jsou pro ni dostatečně vypovídající.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Karel Čapek - Italské listy 

Evidenční číslo projektu 3900-2020 

 

Název žadatele Miroslav Tiefenbach 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva  

Číslo výzvy 2020-1-6-21  

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 28.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt voľne nadväzuje na úspešný dokument Obrázky z Holandska, ktorý režisér Michal Huvar  

(pseudonym) vytvoril v roku 2010. Podľa slov autora je tento dokument prvým českým dokumentom, ktorý si 

drží top pozíciu v bestselleroch na i-Tunes. Pre svoj nový film, v ktorom chce znovu sledovať stopy Karla 

Čapka, si autor zvolil dokumentárny portrét o Čapkovom uvažovaní o Taliansku. Nosným elementom bude 

preňho hudba, ktorá má určovať tempo i náladu filmu. Preto je preňho veľmi dôležitá voľba autora hudby. Na 

novom projekte je zároveň autorom námetu, scenára, režisérom, kameramanom a strihačom. Obsahovo 

bude mať rozprávacia línia rovinu  Čapkovho vnímania Talianska, ako aj jeho listov o cestách, ktoré písal 

Olge Scheinpflugovej - žene, ktorú miloval. Tieto listy boli prvý raz publikované v roku 1923 a nasledovne sa 

tešili veľkému úspechu. S pomocou dramaturga Pavla Farkaša si režisér zvolil a vytvoril vo svojom scenári 

formu dialógu medzi ním a Olgou, ale súčasne to má byť aj rozprava Čapka so samým sebou. Režisér má 

zámer svojim dokumentom úspech knihy oživiť. Podporu žiada za seba (ale pod svojím vlastným menom), 

bez zmienky o producentovi. Podpora je potrebná na vytvorenie ukážky a oslovenie možných talianskych 

koproducentov. Autor počíta s tým, že film by mal osloviť divákov viacgeneračne, začínajúc už od škôl, 

a počíta aj s distribúciou v kinách. Kniha bola v Taliansku vydaná tiež a tvorcovia dúfajú, že film ukazujúci 

Taliansko videné očami českého spisovateľa a zasadený do určitého historického obdobia by mohol zaujať 

aj talianskych divákov. Námet je podľa mňa nadčasový a môže vzniknúť zaujímavé dielo. Chýba mi však 

perspektíva ďaľšieho vývoja dokumentu s českým producentom, po výrobe ukážky, na ktorú sa podpora 

žiada. Tento fakt vidím ako závažný nedostatok, moje odporúčanie je založené na tomto fakte, nie základe 

originality námetu a projektu. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Zámer umeleckého spracovania je v tomto projekte opísaný dosť stručne a vecne, ale všetko je jasné a 

treatment poskytuje dostatočnú predstavu, akým smerom sa chce scenár, resp. dokument poberať. Podľa 

opisu tvorcov navštívil Čapek obrovské množstvo miest tak na severe, ako aj juhu Talianska a podľa mňa 

môže dôjsť k zaujímavej umeleckej konfrontácii sveta, ako ho videl on začiatkom 20.storočia so svetom 

dnešným. Na scenári sa momentálne pracuje a režisér sa odvoláva na priloženú audiovizuálnu ukážku 

týkajúcu sa scenára, tú som však nikde nenašla.  

Režisér ďalej zdôrazňuje, že nechce vytvoriť cestopisný dokument, ale emocionálny zážitok pre vnemy 

pomocou obrazu, hovoreného slova a hudby. Bude sa snažiť zdôrazniť jeho ľudskosť a humanistickú 

filozofiu, poukázať na jeho nadčasové a všeobecne pochopiteľné myšlienky. Hovorené slovo a hudba budú 

spájajúcim elementom obrazov talianskych miest súčasnosti. A tým, že dokument bude sledovať vyvíjajúci 

sa príbeh cesty pomocou dialógov a listov, chce tiež použiť klasickú krivku jeho vývoja. Nepoznám 

predchádzajúcu tvorbu pána režiséra, ale popísaný zámer tvorby ukážky a neskôr dokumentu sa mi javí 

ako kreatívny a jeho postoj preukazuje, že projekt osobne umelecky prežíva. 

 

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

Michal Huvar vystupuje v projekte ako autor námetu a scenára, režisér, kameraman i strihač a stav 

jednania s ním je podľa popisu projektu kladne dokončený. Nie je mi jasné, kto jednal s kým, ak žiadateľ 

a režisér sú tá istá osoba, Michal Huvar je takisto Miroslav Tiefenbach. Pre kamerové práce sa na 

vytvorenie ukážky počíta aj s TV kameramanom Lukášom Stachom, ktorý bude zároveň pojítkom projektu 

s CZ TV. Rozpočet počíta s prekladmi a nutou pomocou v Taliansku, ale i odbornou pomocou doma – 

konzultant RNDr.Petr Liznar. Režisér sa ešte zamýšľa nad voľbou herca, ktorý bude texty nahovárať 

a hudobného skladateľa. Projekt sa mi vidí v tomto momente a na výrobu ukážky po organizačnej stránke 

realizovateľný, ide o prípravu. Nikde sa však riadne nespomína producent z českej strany a nasledovný 

vývoj celého dokumentu – alebo má režisér/žiadateľ zámer produkovať celý projekt sám? Toto je veľmi 

podstatná informácia, ktorá tiež ovplyvní budúcnosť projektu. 

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

Tento dokument je vo svojom predloženom koncepte kreatívny a zaujímavý. Nielen že s odstupom času 

sleduje fascinujúcu literárnu osobnosť na jeho historickej ceste po Taliansku, robí to však spôsobom 

výnimočným, vyhýba sa možným klišé, do ktorých by podobný dokument mohol ľahko zablúdiť. Svojou 

zaujímavou témou a jej umeleckým spracovaním by mohol zaujať prinajmenej českého a talinskeho diváka, 

ale podľa mňa aj viacerých, prinajmenej v európskom kontexte. 

 

 
 

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

znaků) 

Predložené informácie sa mi pre výrobu ukážky budúceho dokumentárneho filmu zdajú dostatočné na to, 

aby som uverila, že ukážka bude vyrobená a bude predstavovať umeleckú víziu autora. Po podrobnom 

preskúmaní žiadosti mi však vyvstalo množstvo iných otázok a nejasností. Nie je podrobnejšie 

špecifikovaný plán produkcie ukážky, o aký materiál pôjde, aj preto sa mi zdá tento rozpočet dosť veľký, aj 

keď ide o natáčanie v Taliansku. Autor/žiadateľ má podľa životopisu bohaté skúsenosti ako režisér, 

kameraman a scenárista. Neuvádza však, prečo sa rozhodol požiadať o podporu SFK sám a bez 

producenta. Tiež neuvádza žiadnu víziu kedy by sa český producent mohol alebo mal k projektu pripojiť. Ak 

má žiadateľ zámer plniť si aj rolu producenta, malo by to byť podľa mňa jasne uvedené a zdôvodnené. 

V žiadosti sa spomína iba možný taliansky producent. Alebo žiadateľ/režisér počíta s tým, že produkciu 

preberie Česká TV? Žiadosť o podporu je 900.000 CZK, čo predstavuje 45% z celkového rozpočtu výroby 
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filmu, ktorý je v žiadosti uvedený ako 2 milióny CZK. Chýba mi tu tiež celková vízia ďaľšieho vývoja, 

produkcie a postprodukcie filmu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Karel Čapek: Italské listy 

Evidenční číslo projektu 3900-2020 

Název žadatele Miroslav Tiefenbach 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 1. Vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2020-1-6-21 Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kamenický 

Datum vyhotovení 28.7.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je vývoj dokumentárního filmu Karel Čapek: Italské listy režiséra Michala Huvara, který 

vychází z cestopisných textů spisovatele Karla Čapka při jeho putování po Itálii v r. 1923. 

Záměrem má být srovnání téměř sto let staých reálií této země s její současností a také Čapkův vztah 

s Olgou Scheinpflugovou vedený v dialogu skrze jejich tehdejší korespondenci.  

Autorův příslib, že předloha vybízí k divácky přitažlivějšímu snímku než „standardnímu cestopisu“ není 

v žádosti přesvědčivě rozvedena. Plánovaný dvouletý proces výroby spojený s cestováním po 34 italských 

městech v chronologickém pořadí, jak je Čapek sám navštívil, není v přiložené autorské explikace objasňen 

více než „záběry z míst“. Důraz má být kladen na textovou (zmíněná předloha - Italské listy) a dodanou 

hudební složku filmu.  

Žádost i rozpočet vykazuje dílčí nedostatky a nejasnosti, které doporučuji před slyšením objasnit, aby 

měla Rada pro své rozhodování všechny potřebné informace. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Dle žadatele se bude jednat o koláž filmového obrazu a textu Karla Čapka dotvořená složkou hudební. 

Autorův příslib, že předloha vybízí k divácky přitažlivějšímu snímku než „standardnímu cestopisu“ není 

v žádosti přesvědčivě rozvedena. Naopak kupříkladu úvahy o zapojení voiceoveru Oldřicha Kaisera, který 

řadě cestopisných pořadů svůj hlas propůjčuje a je s tímto obecně v diváckém povědomí spjat, vyvrací 

předchozí žadatelovo tvrzení.  

Projekt je rámován jako dokumentární portrét Čapkova uvažování o Itálii a jeho pohledu na svět, jež má dle 

žadatele univerzální platnost i dnes. V takovém případě by ovšem bylo namístě spíše kritické ohledání jeho 

tehdejších názorů ve srovnání s aktuálním děním spíše než nekonfliktní reprodukování spisovatelova díla 

pro současnost v cestopisném formátu. Ten má mít zjevně televizní charakter.  

 

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

Autorem námětu, režisérem, střihačem a částečně také kameramanem v jedné osobě je Michal Huvar, 

který již v roce 2010 do filmové podoby realizoval jiné Čapkovo dílo – Obrázky z Holandska.  

V popisu projektu je jako kameraman uveden Lukáš Stach, v autorské explikaci Pavel Klement (a Michal 

Huvar), ovšem v samotné žádosti ani mezi profesními životopisy není jako kameraman uveden nikdo. 

Proto u této dílčí skutečnosti úplně jasné, jak bude personální zajištění projektu vypadat. 

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

Ačkoliv je v příloze -Žádost o podporu projektu- uvedeno, že projekt nebude realizován se zahraniční 

účastí, žadatel na závěr producentského záměru přibližuje možné zapojení zahraniční (italské) 

koprodukce a potenciál čerpání z tamních veřejných zdrojů. 

Pro italskou verzi filmu nejsou plánovány titulky, ale nový komentář v italském jazyce. Kniha Italské listy, 

která je předlohou filmu, vyšla v roce 1992 v italském překladu. Její aktualita a případné povědomí tamní 

kulturní scény o daném díle Karla Čapka je proto velmi diskutabilní.  

Distribuční strategie označená jako „širokopásmová“ a dělící případné zájemce pouze podle věku (studenti, 

lidé středního věku a senioři) je příliš vágní a těžko hodnotitelná.  

 

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

znaků) 

Žadatel z celkového rozpočtu na vývoj díla žádá 50% procentní podporu SFK a dalších 50% financí je jeho 

vlastním vkladem, což je úctyhodné.  

V rozpočtu jsou uvedeny náklady na ubytování mimo ČR, ale žádné další cestovní náklady (letenky, ostatní 

cestovné), ačkoliv jejich formy žadatel zmiňuje v treatmentu.  

Drobná chyba se nachází v realizačním hamonogramu 01.10.2020–30.01.2020… zde má být patrně 

01.10.2020–30.01.2021. 
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