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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      BYLO  JEDNOU 

Evidenční číslo projektu      3910 / 2020 

Název žadatele      BFILM cz. s.r.o.   Peter Badač 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj  krátkometrážního kresleného filmu 

Číslo výzvy      2020/  1 – 7 - 23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan  Šuster 

Datum vyhotovení 15.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

     Televizní minisérie  „Bylo jednou „ tvoří 6 krátkých kreslených filmů dle námětu 
Jooanny Kozuch a výtvarnice,animátory  Diany Van Cam Nguyen. 
Krátké filmy s náměty typu Bylo jedno moře,Bylo jedno město,Byla jedna loď atd. 
bude svěřeno různým českým a zahraničním režisérům. 
Vývoj výtvarně zajímavým, krátkých filmů v předpokládané délce 26 minut a rozpočtu 
1,967.300 Kč s podporou Fondu 1,100.000Kč .,by měl být ukončen 28.2.2022. 
Vietnamsko-česká výtvarnice,absolvent FAMU Diana Van Cam Nguyen, získala již 
řadu zahraničních ocenění a lze očekávat úspěch i tohoto projektu. 
 
     V období vývoje budou vytvořeny filmové ukázky, dotvořeny scénáře, výtvarná 
koncepce a režijní obsazení. Je již potvrzena slovenská koprodukce. 
 
     Vzhledem ke současnému stavu prací, uvážené koncepci,  prestiže tvůrců a reálně 
očekávanému zajímavému výsledku celkového vývoje projektu, 
 
doporučuji Fondu přidělit žadateli požadovaný příspěvek. 

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) 

 

     Projekt je pečlivě připraven , žádost je srozumitelná a obsahuje všechny 
požadované přílohy.  
 

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

 

     Rozpočet je sestaven ve standardním členění a cenách. Celkem 1,967.300 Kč 
290.000Kč scénář a ostatní náklady vývoje včetně ukázek 1,453.000Kč. Požadovaná 
podpora Fondu 1,100.000Kč je přiměřená záměrům žadatele..Ostatní zafinancování 
je v podstatě potvrzeno / 531.000Kč Kreativní Europa Media, slovenský Fond 
265.500 Kč a 35.000 Kč vlastní vklad žadatele. 
 

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

 

     Producentská strategie, marketingové a distribuční úvahy jsou reálné. 
Slovenská koprodukce potvrzena 
Doba vývoje s ukončením 28.2.2022 je dostatečná. 

 

 

 

 

 

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

 

     Filmová společnost BFILM s.r.o. byla založena v roce 2017 absolventem KP 
FAMU Peterem Badačem.Již v roce 2013 produkoval úspěšný krátký animovaný film 
Pandy, 2014 Nina a v roce 2015 Stabilita. Na podkladě zahraničních stáží v NSR a 
USA získal zahraniční kontakty a byl v roce 2018 vybrán do dvacítky producentů  
Producer on the Movie  v Cannes. Je členem Evropské filmové akademie. 
Koprodukoval řadu dokumentů Gottland a v roce 2017oceněný film špína.německo-
slovenskou koprodukci Svoboda a krátký animovaný film Untravel 2018. V roce 2019 
uvedl do distribuce krátké animované filmy Sh-t happens /Benátky/ a Pouštět draka 
/Berlinále/. Ve vývoji vedle Bylo jednou, má celovečerní animovaný film Věže a hraný 
celovečer Petra Oukropce  Hazel a tajemství lesa. 
     Oceněné filmy autorky,režisérky a výtvarnice Diany Van Cam Nguyen v roce 2017 
Malá a roce 2018 Spolu sami 
     Dramaturg Kateřina Moláková. Odborní poradci – cestovatelé Malgorzata Kruk a 
Tomasz Kik. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 
Název projektu Bylo jednou  

Evidenční číslo projektu 3910/2020  

Název žadatele BFILM.cz  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického 
díla 

 

Název výzvy  Kompletní vývoj animovaného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-7-23  
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla 

Datum vyhotovení 23. 8. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
1. animovaný dokument, ekologie, zánik 
2. společensky důležitý záměr, podpora Eurimages 
3. konstatování stavu - nic nového k tématu, nepřesvědčivé užití metody animace 
4. Konečné hodnocení 

- Projekt Bylo jednou má chválihodný cíl představit na exemplárních případech destrukci, kterou 
lidstvo páchá na životním prostředí a jaké to nese důsledky pro něj samé.  

- Předkládaná koncepce naznačuje, že vznikne jen jakési poetické konstatování stavu. Zvolená 
témata jsou očekávatelná a na veřejnosti v posledních letech velmi diskutovaná, dramaturgická 
koncepce není příliš propracovaná a částečně pracuje proti zamýšlenému poselství, zvolená 
metoda ubírá na údernosti, výtvarná koncepce první části není suveréní. To vše ukazuje spíše 
na průměrné dílo, než na dílo s větším společenským dosahem.  

 
 
 
 
 
 
 

Udělení podpory  Nedoporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

 
− Ústřední myšlenka, nehledě na to, zda s ní souhlasíme, či ne, je poplatná době a nepřináší do 

debaty o našem vztahu k životnímu prostředí nic nového.  
− Výběr témat (ještě není uzavřen) je očekávatelný a všechna  jsou v současnosti velmi 

diskutovaná (Černobyl, deštné pralesy).  
− Koncepce cestopisu vnáší do filmu dojem letmosti a pocit, že ze zničených míst lze zase snadno 

odjet. To jde proti smyslu projektu, má-li mít výchovný efekt. 
− Treatment naznačuje volnější práci s dokumentárním materiálem. Například mezi reálné příběhy 

je zasazen smyšlený “tlustý úředník” s absurdními plány. To může snížit věrohodnost 
skutečných výpovědí. 

− Otázkou je, proč má být použita technika animace. Vše, co je podstatné a ohromující je ve 
výpovědích a dá se snadno nasnímat ve skutečnosti. Výtvarná složka naopak zjemňuje a zastírá 
děsivou skutečnost. 

− Postoj autorů je osobní a angažovaný. 
 
 
 

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

− Tvůrci jsou kompetentní k vytvoření animovaného dokumentárního filmu. Zkušenosti mohou 
doložit úspěšnými krátkými filmy. 

 
 
 

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

− Téma je univerzální a v současnosti žádané. To samo zakládá naději na nějaký úspěch v 
evropském prostoru. Způsob zpracování není takový, aby prorazil v mezinárodní konkurenci. 

 
 
 
 

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

− Rozpočet je poměrně vysoký.  
− Společnost Bfilm.cz má přesvědčivé portfolio a lze očekávat úspěšnou realizaci projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Démon slatě 

Evidenční číslo projektu 3914/2020 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 8.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Žádost se týká šestnáctiměsíčního vývoje animovaného (metodou stop-motion v kombinaci s 
klasickou loutkou v dekoraci generované grafickými matricemi) filmu v délce cca. 20 min. 
 
Při rozpočtu 579 000 Kč na fázi vývoje žádá producent o podporu 400 000 Kč. Celkový 
rozpočet projektu je odhadován na celkem 3 000 000 Kč. 
 
Žádost je kompletní, obsahuje všechny přílohy a informace, explikace jsou detailní, a proto je 
na jejich základě možné udělení podpory 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) 

 
Termínové údaje ve formuláři Žádosti se shodují s Realizačním harmonogramem, konec  
vývoje je shodně plánován na 31.12.2021, čímž je potvrzeno jeho šestnáctiměsíční trvání.  
 
Žadatel k Popisu projektu správně připojil svědomitě zpracovaný producentský záměr  
s vypovídajícími komentáři. Navíc zařadil mezi přílohy další Popis projektu, stručnější  
(první je předepsaným pokračováním povinného formuláře), avšak navíc ilustrovaný.  
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2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 
Jak žadatel ve své explikaci anoncuje, nejvyšší náklady – samozřejmě kromě položek 02-03,  
02-04 a zřejmě 02-05, odměn autora/režiséra/výtvarníka/animátora – tvoří položky 02-16 a  
02-17, tedy opodstatněná výroba teaseru a uskutečnění řady popsaných testů. Avšak je  
nutno dodat, že jde o částky – při pohledu na celou rozpočtovou kapitolu 2 a její další  
položky – uměřené. 
 
Nula v pol. 02-01 Producent a pol. 03-02 Production fee je nevídaný přístup žadatele, který 
oceňuji mimořádně kladně. 
 
Ani další komentované náklady výrazně nevybočují z úsporného pojetí, nakonec i souhrn pol. 
02-26 (Ubytování mimo Českou republiku), pol. 02-29 (Letenky, cestovné) a pol. 02-27 
(Poplatky na trzích workshopech apod.) dohromady činící 114 000 Kč lze v souvislosti 
s několika vhodně vyhlédnutými pitchingy, trhy a festivaly nakonec obhájit. 

 
Finanční plán vykazuje snahy o diverzifikaci zdrojů již v této fázi (vývoje) projektu. Položky 
3.2 a 6.1 by měly být zřejmě nějak doloženy. 
 

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

  
Během fáze vývoje bude zřejmě největší tíha ležet na technických testech prokazujících 
možné kombinace loutkohereckých akcí s výtvarným (počítačovým) pojetím dekorací, z nichž 
by měly vyplývat výtvarné návrhy a teaser. 
 
Producentem plánovaná účast na mezinárodních akcích s cílem nalézt koproducenty (a 
sales-agenty i distributory, zmiňuje partnery ze Slovenska, Polska, Francie a Německa) 
již byla z míněna v souvislosti s rozpočtovou kalkulací.  
 
Cílovou skupinou filmu je dle žadatele dospělý divák se vztahem k animované filmové tvorbě, 
výtvarnému umění (či přímo k Josefu Váchalovi) a programům filmových festivalů. 
 
V plánech na distribuci žadatel přirozeně nevynechává její alternativní způsoby, ohledně 
marketingu a propagace má očividně jasno. 
 

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

 
Firma žadatele, český MAUR film s.r.o., byla původně v roce 2003 založena Aurelem  
Klimtem a Martinem Vandasem. Jako jedna z mála producentských společností se  
od počátku své existence systematicky věnovala a stále věnuje zejména animované tvorbě.  
Právě v oboru animace, včetně aktivit v zahraničních koprodukcích, patří k největším,  
nejúspěšnějším a nejvýznamnějším producentům v České republice. Od roku 2008, kdy  
Klimt společnost opustil, se příchodem Aleny Vandasové stala firmou rodinnou. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Démon slatě 

Evidenční číslo projektu 3914/2020 

Název žadatele Maur FIlm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 22.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Démon slatě je animovaný film, po většinou loutkový.A  je to  pocta práci a dílu Josefa Váchala, jedné 

z nejpřednějších osobností českého moderního umění 2o. století.Básníkovi, grafikovi, malíři, okultistovi, rytci 

a nadšenému milovníkovi Šumavy. Byl to symbolista i expresionista i  naturalista, ale především 

nekonvenční umělec ,jehož tvorbu v různých dobách poznamenala  nejrůznější přesvědčení  a víry. Váchal 

byl osobně naprosto svobodný a výtvarně svéhlavý. Autoři filmu vědí o Váchalovi daleko víc než já, a 

vytvořili film, který ztvárňuje cestu Josefa Váchala sama k sobě a také k Šumavě. 

Je interpretována jako cesta vlakem, kde s ironií sobě vlastní prochází Váchal různými společnostmi, které 

okupují  jednotlivá kupé, jednu po druhé odmítá,  lépe řečeno, s žádnou nenalezne společnou řeč, až 

vystoupí na malém šumavském nádraží.  Následuje pouť šumavskou přírodou, plavba rozvodněnou řekou, 

noc ve starém mlýně, utkání s černým kozlem, všudypřítomní čertoholubi , absurdní bytosti napůl čerti, napůl 

ptáci. Důležitá je také epizoda s lovci, které jsme poznali ve vlaku jako veselou společnost, ale vidíme, že 

střílí po všem živém a přírodu devastují. Váchal naopak citlivě ošetří zlomené stéblo rákosí. Přátelští jsou 

těžaři rašeliny, nabídnou Váchalovi  chleba se svou  solí, rašelinou. Poutník prochází mnoha  až mystickými 

přírodními scenériemi, až nakonec zakotví ve  vlastním údolí, kde žije a  tvoří. Jeho příbytek nemá stěny ,je 

pod širým šumavským nebem. 

Imaginace budoucího  snímku je velmi působivá a vynalézavá. Přiblíží surreálného ducha Váchalovy 

osobnosti  a proniká k podstatě jeho tvorby. Zachycuje Váchalův humor, nostalgii i transcendentální prvky.  

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) 

Ústřední myšlenka filmu je vyjádřena adekvátními prostředky k charakteru Váchalova díla.Autoři zvolili 

dřevěné,brutalistně vyřezávané loutky a marionety ,dekorace ,jak říkají tvůrci, budou propracované, 

zástupné i punkové. Ten film bude  stejná poezie jako je Váchalovo dílo, napovídající ,nedoslovná, ironická 

,absurdní ,přemýšlivá a groteskní. 

Ději není zrovna srozumitelný, je to  poezie  vyjádřená v metaforách, ale celkový obraz  je stylově jednotný 

a drží pohromadě. Pitoreskní charaktery postav (včetně samotného hlavního hrdiny) se k tématu hodí a 

dodávají mu  vlastně věrohodnost.  Celý snímek je vyjádřením autorských postojů a tomu odpovídají 

samozřejmě i stylistické prostředky. (Viz výše.) Díky mooboardu si alespoň částečně dovedeme představit 

krajiny, kam budou loutky zasazeny. Je to řeč a svět  Váchalových dřevořezeb a kreseb. 

   

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

Hlavním producetem je Maur film, jedno z  největších  a nejprestižnějších studií animovaného filmu u nás.. 

Jeho producentem je Martin Vandas, mimochodem člen Evropské filmové akademie.Maur  film má na svém 

kontě  Finfárum 2 a Finfárum do třetice  všeho dobrého. i např.,film Jana Baleje Jedné noci v jednom městě 

a nejnověji,ve spolupráci s FAMU a Umprum,i Dceru  D.Kashcheevy oceněnou  studentským Oscarem 

2019. 

Režisér a výtvarník Martin Petrlíček ,právě tak jako jeho spoluscénárista Martin Novotný, je absolventem 

Západočeské univerzity v Plzni, ateliéru Ladislava Sutnara. Získal za film Noctuelle zvláštní 

ocenění(stipendium) západočeského hejtmana. Oba tvůrci chtěli vzdát poctu Váchalovu dílu ,ale také 

Šumavě ,jejímu kouzlu a tajemné atmosféře , a proto fiktivně popsali zrod jedné z Váchalových grafik 

„Démon slatě“. Budoucí  film bude  artový, je  pokračováním v tradici českých loutkových filmů a  

sladí, jak tvůrci  předpokládají, nejnovější zobrazovací techniky s fenoménem české loutky.  

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

Myslím,že přínos pro českou, ale i  evropskou kinematografii bude právě ve způsobu snímání toho 

filmu. Že v historii českého animovaného může jít o naprosto inovativní dílo, které je dostatečně  

poučené v tom, jak a co ztvárňuje, ale i dost bláznivé, aby zaujalo nekonvenční diváky, skryté 

dadaisty  a  mystické  básníky. Jde o potencionálně festivalový film. 

 
 
 
 

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

znaků) 

5. Informace ,obsažené v žádosti jsou úplné, poskytují jasný obraz o povaze díla a myslím, že jsem  

žádost posoudila správně.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu O krávě 

Evidenční číslo projektu 3916/2020 

Název žadatele MAUR film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 20.08.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt animovaného filmu „O krávě“ je prezentován důmyslně propleteným dějem.  
Šťastné krávy, vypuštěné po zimě konečně na pastvu, se radují, jejich těla v sobě 
odrážejí louku a květiny i letící ptáky v oblacích. Stín letící helikoptéry naruší idylu a 
jedna kráva zazmatkuje, přeskočí oplocení a běží pryč. Helikoptéra přelétává nad 
kravami, které jsou naháněny na nákladní vůz, a určeny k odvozu na jatka. Jedna se 
vzepře svému osudu a pokusí se o útěk, což se jí povede. Ze silnice, na které stojí 
řada aut a mezi nimi i dobytčák naplněný kravami, je vidět utíkající krávu a helikoptéru 
nad ní. Vítr způsobený vrtulemi helikoptéry se změní ve vichr, který odnese stádo 
krav do vody a zažene je na jakýsi opuštěný ostrov. Hořící les ale žene krávy dál. Jen 
jedna, která kulhá, to nezvládá a zůstává ležet na palouku. Večer se k ní doplazí 
ztracený kolouch a po chvíli váhání začne pít z jejího mlékem naplněného vemene.  
Kráva s kolouchem se dostane k plotu, za kterým je jen udusaná zem bez trávy, krávy 
bez rohů a nezničující špína a nepořádek. Kráva se dostane do indického prostředí, 
kde jsou krávy uctívány a oblékány jako královny. Když ji kdosi obejme, objeví se 
v prostředí psychoterapie, kde je objímání krávy součástí terapie. Louka jako na 
začátku příběhu – sedí tady dívenka s harmonikou a začne hrát nějakou melodii. 
Krávy, které hudbu zaslechnou, se shromáždí u dívenky. A přes plot zpátky na louku 
skočí také kráva, kterou jsme sledovali v průběhu celého děje.  
Hlavní silnou stránkou projektu je dramaticky kvalitně vystavěný příběh s hlubokou 
humanistickou myšlenkou. Posláním je jednoznačně zamyšlení se nad tím, jak člověk 
mění přírodní zákony na svoje, přírodě nepřátelské a jak to, co je součástí přírody, 
mění na průmyslovou výrobu, která znehodnocuje kvalitu života na zemi. Pomocí 
příběhu krávy, do níž je vtělena věčná touha po svobodě, věčná touha po harmonii i 
škodlivost nerespektování těchto základních pravidel života na zemi, se projekt 
vyjadřuje nejen k současnému stavu věcí na naší planetě, ale také k tomu, kam by 
měl život na zemi směřovat.  
Žadatel je schopen projekt realizovat tak, jak jej prezentuje v předložených 
podkladech. 
  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

. 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka projektu je originální. Učinit krávu, potažmo krávy, 
protagonistkami příběhu, je nápad, který se zpočátku může zdát trochu zvláštní, 
ale kdo vstoupí do této imaginace jako pečlivý divák (v tuto chvíli zatím čtenář), má 
o chvíle k zamyšlení postaráno. S originalitou myšlenky jde současně i osobité 
vizuální zpracování. Do mnohých míst vkládají autorky důmyslnou personifikaci, 
jejíž ztvárnění dává šanci rozšířit imaginaci o další rozměry v oblasti alegorie. Při 
tom všem ovšem nastíněný projekt neztrácí schopnost srozumitelnosti pro diváka. 
Dynamicky rozvíjený děj i katarze, kterou autorky dokázaly do projektu organicky 
vložit, aniž by musely někde znásilňovat dějové linky, je nejvyšší devizou celého 
projektu. 

Dopředu připravené scény, dobrodružství protagonistů (krav) a jejich někdy trpné 
chování (krávy s uřezanými rohy a v ohradě plné bláta) a naopak jiné krávy bojující o 
svou svobodu a důstojnost, přesně zapadají do zvoleného poslání projektu.  
To, že se autorkám povedlo na pohled jednoduchými příběhy rozvinout myšlenku do 
obecné roviny, že nezůstalo jen u miniatur kolem života krávy (krav), to je 
v dramatické tvorbě současnosti velmi vzácné koření. Z toho usuzuji, že autorky do 
projektu vložily svůj osobní vztah nejen ke kravám, ale také k přírodě a byť není 
nikde jasně personifikován, také svůj vztah k hamižnosti člověka, k sobecky 
uplatňovanému principu „nadvlády“ člověka nad přírodou. Tato hamižnost je 
v projektu dovedena až do drastických obrazů, což oprávněně působí jako symbol 
zla na zemi.  
To, že některé části příběhů jsou inspirovány skutečnými událostmi, naštěstí autorky 
nesvedlo k laciné cestě opisování skutečnosti na úkor imaginace a přechodu od 
reality k obecnějšímu pohledu na svět.  
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.   
 

 

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

Pavla Baštanová, animátorka a ilustrátorka se většinou věnuje vtahům mezi zvířaty, 
mezi lidmi a mezi lidmi a přírodou. Spolupracuje s ní oceňovaná dramatička a 
spisovatelka Eva Prchalová. Spojení těchto dvou autorek dává projektu možnost 
vytvořit skutečně kvalitní dílo.  

Dramaturgyně Lucie Bulisová – Dlabolová ve své úvaze pouze popsala stav, v jakém 
je projekt v současné chvíli. Lze se nadíti, že v další práci přispěje tím, že udrží 
vysokou kvalitu předloženého projektu na úrovni, kterou doposud má.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma i zpracování hlavní myšlenky projektu je pro českou a potažmo i evropskou 
kinematografii významné. Dává nové rozměry nejen animovanému filmu, ale také 
myšlenkám o současném světě. Dává možnost zamyslet se nad chováním člověka 
k přírodě.  

 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Umožňují správně posoudit 
žádost. Daný projekt je realizovatelný vzhledem na předloženou strategii.  

Žadatel je schopen projekt realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dinobajky 

Evidenční číslo projektu 3917/2020 

Název žadatele Krutart 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 22.08.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jsme 13 tisíc let před naším letopočtem v rodině megatherií. Na otázku svých 
potomků: „A kde se vlastně děti berou?“ otec megatherium trochu uhne, ale aby 
nezklamal, začne vyprávět, jak to tedy všechno bylo. Příběhem prvním zavede děti do 
hloubi oceánu, 3 miliardy let před naším letopočtem. Tam je zvědavý jednobuněčný 
organismus, který se ale samostatně nemůže hýbat. Až když se spojí s dalším, pohyb 
je možný. A tak když dojde k výbuchu sopky, povede se tím spojením zvýšit rychlost a 
tím také uniknout zkáze.   Další příběh se odehrává před 370 miliony let. Rybovitý 
živočich Tiktálik zachraňuje svou komunitu tím, že predátory při jejich útoku odláká a 
zjistí přitom, že když vyskočí na břeh, může dýchat a tím je zachráněn. Třetí příběh 
začíná před 70 miliony let. Protagonistkou je veverce podobná Simona, která se snaží 
zachránit co nejvíce zeleně pro své kamarády. Všechno co roste spásají dinosauři, 
kteří vládnou na zemi. Aby Simona zachránila své přátele, vyhloubí s pomocí pra-
krtka chodbu a to přesně ve chvíli, kdy Zemi zasáhne meteorit, který dinosaury 
vyhubí. Když to nejhorší peklo přejde, mohou přátelé Simony i ona, vylézt na povrch a 
pak se mohou neohrožováni dinosaury, v klidu najíst. Otec megatherium sice na 
základní otázku dětí neodpoví, za to jim ale vysvětlí, že život je jen jeden. Všichni 
máme v sobě buňky, které se naučily mezi sebou spolupracovat, což bychom měli 
dělat i my.  
Hlavní silnou stránkou projektu je jasná a neotřelá forma příběhu. Svým prostým, ale 
didakticky přesně namířeným stylem dokáže přilákat děti a mladší mládež k hledání 
odpovědi nejen na otázku – jak vznikl člověk – ale skrytou nenásilnou formou dává 
poučení, které vysloveno jako „pomáhejme si“ by vyznělo dutě, tudíž pro mladé lidi 
zcela nezajímavě. Je dobré, že v rámci projektu se uplatňují i moderní prvky 
výtvarného zpracování. To, že tvůrci vcházejí do svého projektu dobře obeznámeni 
s vědeckými poznatky je kladem, který se nedá ničím nahradit.  
Projekt je připraven tak, že žadatel bude pravděpodobně schopen projekt dopracovat 
do zamýšlené podoby. 
 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Myšlenka projektu je originální, zapomeneme-li na „Cestu do pravěku“ režiséra Karla 
Zemana. Předložený projekt je ovšem vzhledem k současnému stavu filmové 
techniky o míle dále, než Zemanův film. Naštěstí autoři se nespoléhají jen na 
technické ztvárnění, byť technice dávají velkou míru důvěry, ale zapojují i svou 
imaginaci. Cílem projektu je formou hravého vyprávění seznámit dětské diváky 
s vývojem života na planetě na které žijeme, na Zemi. Z tohoto pohledu je děj 
srozumitelný. Tím, že autoři spoléhají na schopnost dětského diváka vžít se do 
situací, do té doby pro ně neznámé, je zaručena nejen pozornost, ale hlavně se tím 
může naplnit onen didaktický význam projektu. Důležité je, že se daří autorům 
ukázat vývoj na Zemi v dynamické posloupnosti.  

Postoj autorů k tématu je předurčen už tím, že období vývoje života na Zemi mají 
zmapováno podrobně a že své znalosti dokážou přetvořit do jasného a pro děti 
dostupného příběhu.  

Ambice vytvořit kombinaci animací a virtuální reality, je v tomto případě hlavní. Touto 
metodou se mohou pustit do nevídaných vizuálních efektů, které při normálním 
snímání sice možné jsou, ale nevytvoří tak působivý vhled do tématu.  

Snad jsou si autoři vědomi, do čeho se pouštějí, když virtuální realitu ještě povyšují 
tím, že projekt budou promítat na kupolích hvězdáren. Sama virtuální realita je 
dosti složitá metoda snímání, při které například nefunguje střihová skladba tak, jak 
jsme zvyklí u běžného filmového díla. A při snímání animací je všechno mnohem 
složitější.  

Autoři mají svou jasnou představu o vizuálním pojetí filmu. Někdy se mi z výroků 
autorů zdá, že ona představa není ještě zcela konkrétní (myslím z výrobního 
hlediska). Vědí kam směřují, ale představa jak to vyrobit, není zcela průkazná.  

Povede-li se jim vyrobit to, co je v jejich představách, povede se jim vyrobit zcela 
unikátní dílo.  

Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy.  
 

 

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

Spolutvůrci tohoto projektu spolupracují již poněkolikáté. Martina Svojíková, 
výtvarnice a režisérka animuje ve firmě, jež je žadatelem tohoto projektu, taktéž 
dramaturgyně Klára Jůzová je zakládajícím členem žadatele. Scenárista Pavel 
Gotthard spolupracoval na několika scénářích realizovaných v České televizi. 
Tvůrci se znají, společně už vytvořili nejeden projekt.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma je významné pro českou kinematografii tím, že se snaží po dlouhé době 
navázat na ilustrativní myšlenku výkladu vzniku života na zemi a to formou, která je 
pochopitelná i nejmladším divákům.  

Tím, že je projekt koncipován jako program pro hvězdárny, má sice omezené 
možnosti distribuce, ale zároveň míří na předem dané publikum.   

 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a dávají jasnou představu o celém, 
projektu. Projekt je s ohledem na rozpočet realizovatelný. Nejsem si zcela jist, jestli 
fáze vývoje z těchto financí dokáže ukázat, jak bude fungovat virtuální realita.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dinobajky 

Evidenční číslo projektu 3917/2020 

Název žadatele Krutart 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7 -23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 17.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dinobajky  je film určený pro planetária, kam chodí děti za poučením, ale důležité je,aby se při tom i bavily.  

Dinobajky obsahují tři povídky o vzniku života. Mají společný rámec. Před 1300 lety .n.l.žije v lese obří 

lenochod (Megatherium) a k jeho domu přijde dítě,zatoulané  z blízké, už  lidské osady.Malí lenochodové 

chtějí vědět,kde se berou děti a kde se vůbec vzali na světě. Společně s velkým tátou jdou děcko vrátit do 

osady a po cestě jim otec vysvětluje,jak  z jedné buňky vznikl složitější shluk(za pomoci podmořské 

sopky),jak bezobratlí vystoupili na břeh a začali dýchat(  unikli před predátory odvážným skokem) a jak před 

70miliony let první malí savci přežili výbuch meteoritu,který zničil jejich potravní konkurenty a nepřátele,totiž 

dinosaury. Mravní naučení příběhů spočívá v tom, že jejich protagonisté a hrdinové nejsou spokojení se 

svým  dosavadním statusem,chtějí něco víc a něco jinak,jsou to průkopníci.Na počátku se jim všichni 

druhové smějí ,ale nakonec je ostatní buňky ve shlukování následují, bezobratlí se na břehu nezadusí a 

rozšíří svůj životní prostor, a maličtí savci postupně ovládnou zemi. To znamená,že vítězí chytrost, iniciativa 

a  vytrvalost. Źe počáteční  neúspěch či handicap se může obrátit v klad, protože v každém dříme k něčemu 

nasměrovaný talent.   

Pro děti je to myslím dobrý  a příkladný příběh,bez polopatismů,vyprávěný s humorem. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji   

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

 Film má nezvyklý formát, je promítán nikoliv na obdélník ,ale  na plochu 18O°stupňů , tj. na kopuli.Vlastní 

animace je vyrobena z papírových plošek,což v kombinaci s 3D  umožňuje  plynulé  průniky jakýmkoliv 

prostředím.Všude kolem diváků je na příklad moře či les.Fulldome plátno. Film trvá dvacet pět minut, do 

dramatického děje Dinobajek   autoři skryli edukativní příběh. Používají při tom nástroje moderního světa ,a 

to ať pojmové či fyzikální,obrazové. 

Ústřední myšlenka  filmu je originální ,a to jak  v globálním měřítku,tak v jednotlivém ustrojení všech tří 

povídek.Děj je samozřejmě srozumitelný, plný mile bizarních postaviček,které ( v nadsázce) s  pomocí 

vymožeností moderního světa zvládnou zvítězit nad tím svým,současným. Posunou bytí o stupeň dál. 

V tom právě, v kombinaci  toho,co dnešní děti dobře znají a používají běžně,s tím,co je jim vzdálené a co si 

těžko představují,spočívá stylizace filmu.Musím říct,že vtipná a účinná. 

Představa o vizuálním pojetí filmu je naznačena ve výtvarných  návrzích a odpovídá stylizaci příběhu. 

Projekt naplňuje cíle výzvy. 

     

 

 

 

 

 

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

Producentem je Martin Jůza, režisér a zakladatel studia animovaného filmu. Režii studoval ve Zlíně a 

na Famu .Největšího úspěchu dosáhl jeho film Švéd v žigulíku, který byl v r. 2018 nominován na 

Českého lva za  nejlepší dokument , měl premiéru na festivalu v Amsterodamu  a promítal se 

v Japonsku i ve Finsku. 

Režisérkou a výtvarnicí je Martina Svojíková , studovala  v Bruselu, pracovala jako animátorka. Její 

film Boomhooy se zúčastnil mnoha festivalů: v Bruselu, Gentu, Amsterodamu, Luxembourgu. 

Scénáristou je zkušený autor Pavel Gotthard. Na Jamu obhájil doktorskou práci o  československých 

sci-fi filmech. Jako sénárista se podílel  např. na seriálu První republika, na sérii Marie Terezie ,na 

filmu Terezy Kopáčové Až budou krávy lítat .Teď s J.Brabcem připravuje film o Vlastě Chramostové. 

Domnívám se, že tým splní to, co se od Dinobajek očekává: hravost, poučení a celkově inteligentní 

dětskou zábavu. 

 

 

 

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

Myslím si, že tuzemské ani  mezinárodní rekordy v inovaci a úspěšnosti Dinobajky  asi nepřekonají. Jde ale o 
seriózní počin, který přispěje k umělecké  kultivaci českého animovaného filmu.  

 
 

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

znaků) 

Informace  v žádosti jsou   úplné a srozumitelné a umožňují žádost správně posoudit.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Pyšná princezna 

Evidenční číslo projektu 3918/2020    

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy     Žofia Bosáková 

Datum vyhotovení     26.8. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Realizačná stránka projektu Pyšná princezna je z hľadiska profesionálnych skúseností s celovečernou 
animovanou tvorbou menej presvedčivá. Nie je preukázaný vstup výtvarníka do projektu, hoci dielo je 
vyvíjané už dlhšiu dobu bez účasti SFKMG. Doba, v ktorej majú byť dodané výstupy z kompletného vývoja, 
sa javí nerealisticky. Snaha o producentské vedenie projektu je dobrý precedens v danom formáte, 
potvrdenie distribučných spoluprác ukazuje na záujem o verejné uvádzanie od počiatku vzniku diela. 
 
Spomínané riziká, podrobnejšie rozpísané v jednotlivých bodoch, prevažujú nad pozitívami projektu. 
   

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žiadosť je čiastočne zrozumiteľná a transparentná. Obsahuje literárne prílohy, distribučné/koprodukčné 
zmluvy, CV a explikácie, no absentuje z nich tá najdôležitejšia – charakteristika vizuálneho stvárnenia.  
Z formálneho hľadiska memo deal s CMG má nízku farebnú sýtosť, ťažšie sa čítalo.  
Na distribučnej zmluve s Cinemart je uvedený ako dátum kinopremiéry rok 2022, čo je menej 
pravdepodobné, ak má byť vývoj dokončený 4/2021. Zmluva s ČT neobsahuje prílohy – špecifikáciu AVD a 
podrobný rozpočet. Ako autor storyboardu je v nej uvedený J. Rybář, s ktorým nie je v žiadosti doložená 
úprava pracovno-právnych vzťahov a ani zmluva na výtvarnú stránku diela.  
Zmluvy s R. Beranom na scenár a réžiu AVD sú v žiadosti označené opačne, zmluva na réžiu nemá 
aktualizovaný časový plán výroby (termín premiéry 2021) a neobsahuje výšku odmeny - tá má byť 
súčasťou dodatku k zmluve, ktorý nie je doložený. 

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

Rozpočet na kompletný vývoj je primeraný zvoleným cieľom a obsahuje relevantné položky a sumy. Za 
otázku stojí iba vyššia odmena za dramaturgiu než za scenár.   
Žiadateľ má zabezpečených z celkovej sumy vývoja  60%  (vlastný vklad, domáca distribúcia, ČT) a 20% 
vo fome memo deal od potenciálneho zahraničného sales agenta CMG. 
Menej dostatočné je komplexné finančné zabezpečenie výroby, ktoré je potrebné skonkretizovať na 
prezentácii: aktuálny stav zapojenia španielskeho koproducenta a írskeho štúdia, uviesť detaily k poľskej 
účasti. Produkcia tohoto typu projektu je finančne náročná a je potrebné zabezpečiť minimálne jedného 
silného stabilného partnera, vďaka ktorému vznikne tandem, ktorý rozloží finančnú náročnosť a prípadne 
otvorí cestu o dotácie v ďalších európskych programoch. 

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

Podľa súčasného stavu projektu je časový harmonogram pomerne tesný, ak sa majú v požadovanej 
kvalite zrealizovať storyboard a animatik. Dá sa k nej obtiažne vyjadriť, lebo chýba predstavenie 
vizuálnej cesty diela a stručná pipeline projektu.   
Marketingová a distribučná stratégia sa odvíjajú od doloženej spolupráce so sales  CMG, ktorá mieri na 
US trh. Chýba konkretnéjšia stratégia na európsky trh, keďže dielo je zamýšľané ako európska 
koprodukcia. Dielo sa javí v porovnaní so súčasnými žánrovými európskymi anim filmami viac 
generické ideovo aj vizuálne.                                                                                                     
      

 

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

Žiadateľ úspešne realizoval celovečerné hrané diela, v pozícii majoritného aj minoritného koproducenta so 
zahraničnou účasťou. S animovaným formátom skúsenosti neudáva, čo je limitujúce, keďže tento filmový 
druh je z hľadiska harmonogramu a znalosti technologických procesov najnáročnejší. Spolupráca s 
etablovaným spoločnosťami PFX a Gorilla by dokázala poskytúť kvalitné remeselné zázemie. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pyšná princezna 

Evidenční číslo projektu 3918/2020 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 7. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Adaptace ikonické české pohádky do podoby animovaného filmu je předkládaná opakovaně a posunula se 

zejména v oblasti producentské představy a zajištění (koproducenti, distribuce). Rovněž v tvůrčí oblasti 

došlo k posunu od nápadu ke koncepčnější úvaze o zpracování v podobě animovaného filmu, a k základní 

úvaze o výrazových prostředcích ve scénáři, i když pořád předložené materiály především převypravují 

původní příběh. I když je představa ztvárnění v mnoha aspektech spíš obecná, a to včetně dramaturgické 

rozvahy, z předložených materiálů již lze vidět, že by projekt mohl vést ke vzniku divácky úspěšného filmu. 

Rozpočet je v některých položkách patrně nadsazený (chybí podrobnější komentář), celkově je ale projekt 

pro vývoj dostatečně připravený, k podpoře jej tedy doporučuji.  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt vývoje animovaného filmu Pyšná princezna jsem už jednou hodnotila. Nemám už k dispozici 

předchozí podobu žádosti, po paměti a podle vět citovaných v analýze se mi však jeví, že došlo k určitému 

posunu a projekt je předložený v lehce promyšlenější podobě. Zaměřím se tedy primárně na aspekty, jímž 

jsem věnovala pozornost v předchozí analýze. Nebudu hledat nové formulace pro stejnou informaci, proto 

zde část předchozí analýzy budu citovat: 

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

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

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

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

V minulé analýze jsem poukazovala na to, že synopse a treatment prakticky jen přepisují samotný známý 

příběh, a toto se nezměnilo a pořád to považuji za zásadní slabinu předkládaného projektu – alespoň 

treatment by měl obsahovat pojednání o audiovizuálním ztvárnění, o režijní metodě (příp. zvolené 

technice). V záměru je tedy pořád velmi slabě vysvětleno, jakých jiných zkratek, jiného způsobu vyprávění 

či práce s postavami by měl animovaný film oproti hranému používat. Předložená verze scénáře však 

obsahuje, v částech psaných kurzívou, jak budou scény vypadat, co budou postavy dělat, jak se budou 

v situacích „chovat“ a projevovat, a někde i jak budou scény natáčené (např. velikosti záběrů). I když 

v druhé polovině scénáře tyto poznámky množstevně značně ubývají, tento materiál už dává mnohem 

konkrétnější představu a je myslím nosným východiskem pro vývoj, v rámci něhož by měla vzniknout 

definitivní verze scénáře a zevrubně zpracované materiály k vizuálnímu, resp. audiovizuálnímu ztvárnění. 

Scénář na mně působí přehledně – a to i ve smyslu prostorů, které rozvíjí náladu anebo charaktery postav 

(artefakty v místnostech), a jsou dle popisu přehledně uspořádané. Dialogy jsou úspornější než v hrané 

verzi, nicméně přiznám se, že dialogy se mi pořád jeví dost obsáhlé (téměř v každém obrazu se mluví) a že 

scénář nevyužívá možností sdělnosti (včetně nadsázky, emocí atp.) animovaného filmu. Nicméně takovéto 

dramaturgické otázky jistě budou předmětem fáze vývoje. 

 

 

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

 

Režisér filmu má převážně divadelní zkušenost a na filmu spolupracuje s výtvarníkem s mnohaletou 

zkušeností. Dramaturg přistupuje k látce s jistým porozuměním pro animovaný film, avšak zatím spíš 

povšechně (a zobecňujícími výrazy typu „v jistém ohledu přišroubovalo látku k zemi“ – což neříká přesně, 

jaký problém dramaturg vidí a jak ho navrhuje řešit). Domnívám se, stejně jako posledně, že by se na 

scénáři měl podílet i autor (a dodávám, také dramaturg) s výraznější zkušeností s celovečerním 

animovaným filmem, právě kvůli specifikům animovaného filmu, které režisér sám zmiňuje ve své explikaci. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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„Pohádka Pyšná princezna už prokázala svůj obrovský divácký potenciál a schopnost oslovit různé generace 

v podobě hraného filmu. Je pravděpodobné, že kvalitně a poutavě zrealizovaná animovaná podoba by mohla 
být úspěšná u diváků, a to nejen doma, ale i v zahraničí.“ Naproti minulé analýze se teď domnívám, že 
z předložených vizuálů a scénáře lze už trochu posoudit, že by se mohlo jednat o divácky úspěšný titul 
v České republice. Teoreticky by dílo, vzhledem k silné a univerzálně srozumitelné předloze, mohlo být 
úspěšné i na mezinárodním poli, avšak to velmi závisí na důsledné dramaturgické i audiovizuální 
propracovanosti – a na tu zatím nelze z předloženého projektu usuzovat.  

 

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

znaků) 

 

Projekt je dostatečně připravený po producentské stránce, o vývoji a přípravě na výrobu má realistickou 

představu, chce se účastnit některého z konkrétně jmenovaných workshopů. Projekt už má koproducenty 

– vedle vysílatele ČT a jím i Cinemart, který pak bude film distribuovat v ČR a SR. Neuvádí sice konkrétní 

festivaly (v oblasti animovaného filmu je celkem přehledné, které jsou z hlediska tvorby i industry 

nejsilnější), avšak má mezinárodního sales agenta. Rozpočet se jeví v některých položkách nadsazený 

(např. honoráře, třeba viz dramaturg), naproti tomu např. honorář producenta je velmi nízký. Podrobnější 

rozpis či komentář by vyžadovaly položky 2-14, 2-16 a 2-17 (počet frekvencí, jednotkové ceny) – bez 

detailnějšího rozpisu se jeví příliš vysoké. Naproti tomu překladatelské služby jsou podle mého názoru 

podceněné, pokud se má projekt účastnit mezinárodního workshopu, pro který bude třeba přeložit 

minimálně dvě verze scénáře. Celkově po producentské stránce se, pokud si správně vybavuju (a ze své 

staré analýzy usuzuju) předchozí verzi, projekt zásadně posunul, což považuji za záruku kvalitní 

realizace fáze vývoje. 

 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 

Název projektu Pyšná princezna 

Evidenční číslo projektu 3918/2020 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla 

Datum vyhotovení 31. 8. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
1. Romantická pohádka pro holky i kluky, animovaný remake klasické pohádky 
2. Dobře napsaný scénář i dialogy, využití animace, gagy 
3. Nesympatická suverénnost krále Miroslava 
4. Konečné hodnocení 

- Remake notoricky známé pohádky Pyšná princezna v animované podobě je smysluplný 
koncept. Tím, že je způsob zpracování natolik odlišný, odpadne vtíravé srovnání s předlohou, 
animace umožní přidat  nové zvířecí postavy a s nimi nové situace a gagy, citace známých 
replik a scén budou nasnímány s možnostmi, které dává pouze animovaný film. Scénář je již v 
této verzi dobře napsaný, dialogy jsou vtipné, děj plyne. Výtvarná stránka  je pojata ve stylu 
moderních amerických pohádek, což vyprávění svědčí. Problematická může být, stejně jako v 
předloze, identifikace s  bezchybným a vždy suverénním králem Miroslavem. Pyšná princezna 
se může stát ve své nové verzi oblíbenou a úspěšnou pohádkou.  

 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

 
 

− Děj je srozumitelný a soudržný.  
− Charaktery jsou jednoznačně exponovány, není pochyb kdo reprezentuje dobro a kdo zlo.  
− Postava krále Miroslava je až příliš suverénní, což může bránit identifikaci s jeho postavou. 

Záporní rádcové, ač jsou prezentováni, jako nebezpeční, jsou tváří v tvář Miroslavovi bezbranní, 
což ubírá ději dramatičnost. 

− Pyšná princezna využívá standardní stylistické prostředky  a plně využívá možnosti média 
animovaného filmu. 
 
 

 
 
 

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

− Tvůrci mají jasnou představu o výsledném tvaru a dostatek zkušeností. Lze předpokládat 
realizaci ve vysoké kvalitě. 

 
 
 

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

− Aktualizovaná Pyšná princezna staví na humoru, romantice a jasně identifikovaném dobru a zlu. 
Proto může uspět i v zahraničí.  

 

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

− Rozpočet na vývoj je vysoký, nicméně vklad producentů kryje větší část nákladů. Odměna 
autorovi scénáře je nižší než odměna za dramaturgii, která je nevídaně vysoká.  

− V žádosti schází popis projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Princezna a vlk 

Evidenční číslo projektu 3119/2020 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Vandas 

Datum vyhotovení 19.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Autorský animovaný film Princezna a vlk režisérky a výtvarnice Michaelly Hofové si zvolil silné, aktivistické 

enviromentální téma, a i když název naznačuje možnou afinitu pro dětského diváka, jde o animovanou 

alegorii se snovými a hororovými prvky a archetypálními postavami a pohádkovými rysy. 

 

Festivalově nadějný námět s autorským vstupem po stránce scénáristické i výtvarné. Film je i zajímavý 

zamýšleným cílením na možného dětského diváka. Klíčové pro budoucí vývoj bude přesnější zacílení 

dramaturgie a věku cílového diváka. Obecně námět více než vhodně rozšiřuje portfolio české krátkometrážní 

autorské tvorby o netradiční ekologickou tématiku a otevírá stále potřebné téma pro mladé diváky. 

 

Žadatel má promyšlenou strategii i všechny kroky dalšího vývoje, cíleně směřuje na hledání zahraničního 

partnera, vývoj je financován ze zdrojů Fondu a vkladu žadatele. 

 

Poněkud nestandardní nastavení pravidel licenční smlouvy včetně ponižování odměny v závislosti na 

podpoře Fondu je jedinou producentskou otázkou, která by si zasloužila přesnější osvětlení. 

 

 

Projekt doporučuji k podpoře s výše uvedenou spíše eticko-právní výhradou. 

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) 

Přehledně vypracovaná žádost se všemi potřebnými náležitostmi. Pouze licenční smlouva podmiňuje 

výplaty honorářů získáním podpory ze strany Fondu, a to včetně snižovací klauzule v proporci k případné 

nižší podpoře. Velmi nestandardní a právně i eticky ne zcela korektní forma. 

 

  

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

Rozpočet je nastaven na standardní částky krátkometrážní tvorby v rámci vývoje, pro výrobu ukázek 

jsou nastaveny paušální částky, takže nelze zcela odvodit náročnost a rozsah výroby – s ohledem na 

autorskou explikaci a zamýšlené technologie jde o skromný rozsah výroby – deklarováno 20 vteřin. 

 

      Financování je v této fázi pouze dvousložkové, s výrazným vstupem žadatele (cca 25 % vývojových 

nákladů) a žadatel v této fázi nezvažuje další zdroje, nicméně pro budoucí realizaci má v plánu 

vícezdrojové i mezinárodní financování. S ohledem na náročnost vývoje krátkého animovaného filmu je 

požadovaná výše podpory relevantní a smysluplná. 

 

 

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

Žadatelé směrují projekt na pitching fóra 2021 (Clermont Ferrand, Berlín, Anifilm). 

Nejdůležitější otázkou celé strategie je otázka dramaturgie filmu a s tím související cílové skupiny – na 

jakou věkovou kategorii by měl titul mířit – žánrově by odkazoval na menší děti, formálně i sdělením jde 

o odlišný typ a přesnější definici žadatel ani autorka neuvádí. Na druhou stranu jde o výsostně autorské 

umělecké dílo s nadějným festivalovým potenciálem, kdy s ohledem na důležitost a aktuálnost sdělení, a 

i v případě jen deklarované dětské kategorie, jde o vyhledávaný festivalový kontent. 

Harmonogram je nastaven na krátkometrážní tvorbu realisticky, umožňuje dokončit všechny plánované 

výstupy a získat i potenciální další zdroje nebo potvrzená partnerství pro budoucí spolupráci již v této 

fázi. 

  

 

 

 

 

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

Žadatelská společnost Analog Vision systematicky pracuje na krátkometrážních titulech v hraném i 

dokumentárním žánru, navíc její celovečerní dokument Kiruna získal významná festivalová ocenění 
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podobně jako dokument Můj neznámý vojín Anny Kryvenko, která je u předkládaného projektu autorkou 

dramaturgické explikace. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 
Název projektu Princezna a vlk  

Evidenční číslo projektu 3919/2020  

Název žadatele Analog Vision  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického 
díla 

 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-7-23  
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla 

Datum vyhotovení 23. 8. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
1. Sen, pohádka, enviromentální tíseň 
2. výtvarná stránka, emocionální dopad, práce s médiem animovaného filmu 
3. téma je v současnosti velmi vytěžováno 
4. Konečné hodnocení 

- Princezna a vlk je pohádkou, která vyjadřuje autorčinu tíseň ze současné katastrofální situace 
životního prostředí. Přestože enviromentální témata, které film zpracovává (např. klimatická 
změna, problematika odpadů atd.), jsou notoricky známa, je jejich  podání natolik osobní a 
autorské, že lze předpokládat silný emocionální dopad nejen na dětského diváka. Výtvarná 
stránka připravovaného filmu je zdařilá a funkční ve vztahu k syžetu. Pohádka Princezna a vlk 
se může stát dokumentem doby a jejích traumat. 

 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

 
− Ústřední myšlenka filmu není originální, její zpracování je však osobité. 
− Charaktery jsou vykresleny s nadsázkou, což umožňuje dětskému divákovi rychlou orientaci. 

Dívčin ochránce Vlk je sympatickou figurou o kterou může mít obecenstvo strach. Jeho otrava 
odpady a jedy lidské civilizace bude mít na publikum emocionální dopad. 

− Děj je soudržný a celková konstrukce tří aktů scénáře je funkční. V každé části rozkrýváme 
novou perspektivu. 

− Postoj autorky k látce je osobní.  
− Médium animace je využíváno bezezbytku - nadsázka, metamorfózy, mimika… 
− Výtvarný styl je silný a dobře čitelný. K postavám (Vlk, Princezna, Ruce) lze zaujmout postoj již 

na základě výtvarného výrazu.  
 
 
 

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

− Tým je schopen vytvořit dílo vysoké kvality. Jeho složení je pro vznik tohoto filmu smysluplné, 
jméno autora zvukové složky je toho příkladem.  

 
 
 

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

− Téma je univerzální a v současnosti žádané. Zpracování je autorské a osobité. To zakládá šanci 
na mezinárodní úspěch.  

 
 
 
 

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

− Mimořádně nízké odměny scénáristům (60 000,- Kč) 
− Profil společnosti odpovídá cílům projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu O prvním stromu 

Evidenční číslo projektu 3920/2020 

Název žadatele Animation people 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého animovaného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková  

Datum vyhotovení 19.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Animovaná pohádka o  vzniku  života, přírody, ale v metafoře i lidské pospolitosti. O vzájemné lásce a 

přitažlivosti a potřebě jednoho člověka druhým. Nejde ovšem o lidi, jednající postavy ,osobnosti jsou kopce, 

hory. Je to příběh pro děti 5-7leté, ale svůj smysl má symbolika i pro dospělé. 

Příběh  vypráví o kopci ,který se jmenuje Horadam, na jeho svazích v pustých počátcích věků vyrostla  

sedmikrása. Horadam  chtěl ten zázrak s někým sdílet a navštívil vzdálené dvě hory,Ledu a Dunu ,obě hory 

byly příliš ješitné a sebestředné, aby Horadamovu květinu ocenilly, zasypaly ho jedna sněhem, druhá 

pískem .Na své pouti našel kopec Horadam obyčejnou a skromnou horu Vlahanu, která ze svých studánek 

květinu zalila. Kopce Horadam a Vlahana pochopily že jsou pro sebe vzájemně určeny  ,objaly se a políbily a 

z jejich spojení vyrostl první strom. 

Projekt je ve fázi námětu; v synopsi i treatmentu není vyjádřeno o mnoho víc. Přesto námět zaujme a dojme. 

Láska je velmi prostá záležitost, když po předchozích nesnázích přichází kýžené porozumění a harmonie. 

Půjde o něžný snímek ,byť  v poněkud brutalitní personifikaci.    

 

   

 

 

 

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) 

Rozhodující podíl na uměleckém vyznění projektu bude mít bezesporu výtvarná stránka. Autorka příběhu si 

ke spolupráci přizvala výtvarnici Lucii Dvořákovou, podle jejíchž návrhů Anna Paděrová provede malby na 

skle. Návrhy jsou připojeny k materiálu: jsou velmi působivé, poetické, nesou příjemným způsobem 

základní symboliku, promluví jak k dětem, tak k dospělým a  domnělou „brutalitu „objektů sníží. Působí 

magicky jako opravdu  z prvních časů Země. Záměr počítá s literárním  scénářem Petra Stančíka, 

spisovatele  nejen dětských knížek, jehož  voice over  ,jak tvrdí autorka, je bude vtipný,  nepolopatistický a 

bude k  dětem vstřícný. 

Charaktery „postav“ jsou  nekomplikované a   jsou působivou součástí originálního příběhu. Myslím, že 

projekt naplňuje kritéria  výzvy FK 

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

Producentem je  Michal Podhrázský, takto  předseda Visegrad Animation Fora. Ovšem má sám své studio, 

a to druhé, v tom prvním ,AIF, vyprodukoval známé seriály např. Pat a Mat, Jája a Pája, Čertík Lucifuk..V 

tom druhém pracoval s Břetislavem Pojarem, Pavlem Koutským, Jiřím Bartou, Michalem Žabkou,  získal 

ceny  v Los Angeles, Annecy,Athénách, cenu Unicef.  

Lenka Ivančíková, autorka příběhu, vystudovala  Ondíčkovu Akademii v Písku a má diplomy v desingu a  

umělecké kresbě  z Nottinghamu  a Brightonu. Její film První sníh uspěl v celé řadě festivalů v Evropě i 

Usa.O svém filmu První strom v explikaci hovoří jako o díle, které ukazuje, jak „ díky lásce máme stromy, 

život, jeden druhého.“  Tento smysl je čitelný jak pro děti, tak jako poselství pro dospělé publikum.  

Domnívám se, že všichni tři další tvůrci, Petr Stančík a obě výtvarnice,plus  zkušená dramaturgyně Kateřina 

Krejčí, dají filmu, co jeho jest, a vytvoří půvabné dílo.  

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

Pravdě podobně nepřinese film  První strom nějakou převratnou inovaci do historie českého animovaného 
filmu. Nicméně látka není v žádném případě lokálního charakteru, má přesah a  mohou ji    teoreticky 
sledovat s úspěchem  děti (i dospělí) na  celém světě. Nebo při nejmenším v euroatlantském prostoru. Jde  o 
to, že dnes  jsou děti zvyklé sledovat akčnější   a barvitější historie. Ale, jak říká slogan, trocha poezie nikoho 
nezabije. Naopak. 

 

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

znaků) 

− Informace v materiálech odpovídají prvnímu náčrtu látky. Ale představu  jsem si udělala a myslím,  že tým 

je schopen film realizovat. Přesvědčily mě zejména  výtvarné návrhy maleb na skle. 

. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Libeňská noc (Pět šnytů s Hrabalem) 

Evidenční číslo projektu 3921-2020 

Název žadatele Automat svět s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Hovorka 

Datum vyhotovení 30.8. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

Libeňská noc (Pět šnytů s Hrabalem) je povídkovým celovečerním filmem, který má vzniknout na základě 
pěti povídek jednoho z největších českých spisovatelů 20 století, jehož knihy byly přeloženy do 30-ti jazyků, 
pana Bohumila Hrabala. Spisovatel, jehož díla se stala předlohou pro mnohá filmová zpracování, z nichž se 
některá, zejména ta od Jiřího Menzela, zapsala do historie české a i světové kinematografie. 
 
Zpracovat dílo takto významného českého autora celosvětového formátu je určitě skvělým záměrem.  
Producent, a jediný jednatel zcela nové společnosti Automat svět s.r.o. (založena v 06/2020), si je tohoto 
faktu vědom a zcela si ho uvědomuje. Ostatně se jménem Bohumila Hrabala počítá i v rámci dalších kroků 
směřujících k profinancování samotné realizace projektu.  
 
Producent v rámci explikace uvádí, že se má jednat o první zpracování Hrabalových povídek technologií 
loutkové animace. Na tomto místě by ale také měl zaznít detailnější průzkum trhu. Tedy to, co se dozvídáme 
až z přiložené dramaturgické koncepce. Jedno z vrcholných Hrabalových děl, novela Příliš hlučná samota, 
byla již loutkovou technologií zpracována do podoby krátkého filmu (2007) a americká režisérka Genevieve 
Anderson se stále snaží o profinancování tohoto díla do podoby celovečerního filmu. Současně je možné 
dohledat i informace, že další česká společnost Classic Films Production s.r.o., získala v roce 2019 práva na 
zpracování jedné povídky autora, a jako režiséra na svých stránkách uvádí Aurela Klimta. Ten zatím 
všechny své celovečerní filmy realizoval taktéž technologií loutkové animace, tudíž se můžeme po právu 
domnívat, že i v tomto případě uvažuje o realizaci stejnou technologií.  
Tyto infomace zde zmiňuji proto, že tento souběh může snižovat unikátnost vyvíjeného projektu a 
producentovi následně komplikovat profinancování a realizaci celého filmu. A to zejména, pakliže bude celý 
projekt postaven hlavně a pouze na jménu autora literární předlohy.  
 
Z výše uváděného důvodu jsem přivítal spojení producenta s velmi zkušeným českým režisérem, který již 
realizoval několik celovečerních loutkových filmů, televizních seriálů a samozřejmě má i nemálo zkušeností 
s filmy krátkometrážními. Jeho pověření režijním zaštítěním celého projektu vnímám jako velmi dobrou a 
správnou volbu.  
Aniž bych chtěl jakkoliv snižovat kvalitu dalších tvůrců, domnívám se, že by projektu s takovým světovým 
potenciálem více slušela o něco známější jména, která mají šanci přilákat ještě další koproducenty, kteří 
budou pro profinancování výroby určitě potřební.   
 
Upřímně bych se trochu obával spojení pozice producenta, který bude realizovat na tomto postu svůj první 
celovečerní film s pozicí dramaturga celého projektu. 
 
Poměrně zásadní problém vidím v přístupu k získání práv k užití preexistentního díla. V producentské 
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explikaci se připouští varianta zajištění jen licence pro komerční užití v České republice a na Slovensku. 
Domnívám se ale, že toto omezení by bylo velice špatné a limitující.  A to zejména pro profinancování 
předpokládané celkové částky nutné na výrobu filmu a také pro následnou možnost s filmem nadále 
nakládat. 
 
Z pohledu profinancování projektu vidím v žádosti ale ještě jeden poměrně významný nedostatek. A to 
v míchání financí získaných, respektive přislíbených na výrobu projektu, s financemi potřebnými na vývoj 
projektu. 
 
Tento nedostatek vnímám v této fázi jako zcela zásadní. Má totiž vliv na celkový předložený rozpočet a 
finanční zajištění projektu, které se díky tomu stává poměrně nejisté, neprůkazné. 

 
 

Udělení podpory Nedoporučuji 
 
 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Všechny dodané materiály jsou sepsány jasně, věcně a srozumitelně. Žádost působí komplexně a na 
žádné rozpory jsem nenarazil.  
Možná že by bylo k podrobnému rozpočtu dobré dopsat vysvětlující komentář. Bez něj je poměrně složité 
se dopočítat některých částek v něm uvedených. Např. se mi nepodařilo z žádosti zjistit, kdo bude 
spoluautorem scénáře, komu náleží částka za spoluatorství scénáře (včetně licence). Ta je ve výši cca 90% 
částky za vytvoření scénáře, tudíž se lze domnívat, že přínos spoluautora bude nezanedbatelný. I z tohoto 
důvodu bych očekával uvedení jeho jména a případně doložení spolupráce smlouvou a nebo deal memem.  
Autor dialogů je uveden jen pro 4 povídky. Z režisérské explikace se lze domnívat, že povídkou která by 
měla být zpracována bez dialogů bude Prokopnutý buben, jehož režisér mluví o bohatosti obrazu a 
možnosti tak vše vyprávět i bez dialogů. Zda se však takto s producentem dohodli a jedna povídka bude 
němá jsem v žádosti nenašel. 
  

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

Rozpočet a finanční plán bohužel spatřuji jako celkově nejslabší část žádosti.  
Na drobné nedostatky jsem již upozornil v minulém odstavci, kde jsem kritizoval absenci vysvětlujících 
komentářů, které by značně napomohli se v rozpočtu orientovat. 
Zásadnější problém však vidím v nejasnosti vstupů investorů a koproducentů do projektu.  
Společnost Plutoon přislíbila v deal memu svůj zájem o koprodukční vstup do realizace projektu a to 
v minimální hodnotě 10000 EUR. Chce být minoritním koproducentem projektu. Z tohoto sdělení je možné 
se domnívat, že vstup do projektu je vázán až na samotnou výrobu a ne na development projektu. Proto 
uvedení této částky v rozpočtu pro development není správné. 
Obdobně nepřesně se pracuje i se vstupem společnosti Hafan. Zde je výslovně v poslední větě 
v B_8_Prezentaci zadavatele psáno, že společnost Jana Baleje ve fázi výroby vstoupí do projektu coby 
koproducent. Zda se jedná o stejný věcný vklad, o kterém žadatel informuje v příloze B.12, kde je LOI 
společnosti Hafan však z žádosti není zřejmé. 
Další finanční vstupy, které jsou dle dodaných materiálů vázány až na samotnou výrobu a né development 
projektu, jsou vstupy dle B.12 LOI od společnosti SKIP a od JUDr. Slomka. V obou případech je jejich 
finanční vstup podmíněn slovy „v případě realizace“. 
Pakliže producent nebude schopen doložit, že se v rámci těchto dokumentů jednalo pouze o „neobratnou“ 
formulaci okamžiku vstupu investorů a koproducentů do projektu, představuje pro mne tento fakt zásadní 
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překážku v doporučení k udělení dotace. 
V rozpočtu postrádám honorář pro producenta projektu. 
V rozpočtu zásadním způsobem postrádám dostatečné finanční zajištění výtvarného řešení celého projektu. 
V rozpočtu postrádám hoorář pro režiséra – supervizora celého projektu. 
Výsledkem developmentu projektu by měla být finální verze scénáře, komplexní výtvarné řešení, výroba 
storyboardu a ideálně i animatiku a samozřejmě i výroba teaseru.  
Určitě bych doporučoval před samotnou realizací vytvořit i animatik. I vzhledem k tomu, že né všichni 
režiséři se mohou prokázat takovými zkušenostmi jako má Jan Balej, je jeho výroba dle mého názoru zcela 
zásadní. Na jeho výrobu však není v rámci rozpočtu taktéž pamatováno. 
 
Projekt má dle mého názoru potenciál na to být profiancovaný nejen z ČR a Slovenska, ale i z dalších zemí. 
Je škodou, že producent se o možnostech tohoto profnancování nezmiňuje. Získat celkový výrobní 
rozpočet, který je odhadnutý na 33 milonů Kč, pouze z těchto 2 zemí bude velmi obtížné, možná až 
nemožné.  
Pakaliže však o profinancování z dalších zemí producent uvažuje, jsou značně podceněné náklady, které 
bude nutné vynaložit na získání dalších koproducentů. Mám na mysli zejména náklady na dopravu, 
cestovní náklady, ubytování a poplatky (02-25 až 02-30).  S tím také souvisí náklady na výrobu anglické 
verze teaseru. 
 

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

Producent si správně stanovil, že výsledkem developmentu by mělo být, kromě finální verze scénáře a 
jasné výtvarné koncepce všech povídek a spojovacích částí i vytvoření krátké ukázky, teaseru.  
Jsem ale přesvědčen o tom, že pro případné další koproducenty potřebné pro výrobu celého filmu by měl 
větší vypovídací hodnotu teaser, který by nebyl pouze rychlou přehlídkou postav a prostředí použitých ve 
všech povídkách, ale spíše bych doporučoval se zaměřit na delší ukázku z jedné povídky. Domnívám se 
totiž, že takto připravená ukázka může mnohem lépe nastínit způsob filmového zpracování povídek - 
výtvarnou stylizaci, způsob animace a její propracovanost, práci s kamerou, střihovou skladbu a 
v neposlední řadě i práci se zvukovou a hudební složkou. V přípravách  pro další jednotlivé povídky bych 
skončil precizní výtvarnou přípravou, storyboardem a také ideálně i animatikem. 
V žádosti mi chybí lépe zpracovaná detailnější rozvaha, z jakých zdrojů chce producent profinancovat 
výrobu celého filmu. Využití tak silného koprodukčního potenciálu jaký nabízí jméno autora literární 
předlohy pouze pro získání slovenského koproducenta mi přijde bohužel málo. Domnívám se, že finanční 
prostředky získané z České televize, HBO a AQS nebudou dostačující.  Další prostředky získané 
z plánované crowdfundingové kampaně a oslovení dalších fandů díla Bohumila Hrabala mi přijde určitě 
správné, ale použitelné pouze jako dofinancování posledních několika málo procent z předpokládaného 
rozpočtu. Ale velice pravděpodobně se s těmito zdroji nedá počítat, že by se z nich podařilo pokrýt 
významnější část z rozpočtu celovečerního filmu.  
Postavit marketingovou strategii na jméně Bohumila Hrabala je samozřejmě v tomto případě zcela správné.  
I spojení s Prahou je dle mého názoru.  
Byť je součástí žádosti LOI od distributora AQS (bohužel s datumem dokončení celovečerního filmu v roce 
2023, což se obávám lze stihnout pouze v případě, že vše půjde 100% podle představ žadatele), není zde 
zcela jasné, jak má být s filmem následně pracováno, do jakých zemí se producent pokusí film prodat, jaké 
kanály šíření by chtěl celosvětově využívat. 
V této souvislosti vidím jistou slabinu v získání práv k užití preexistentního díla. V producentské explikaci se 
připouští varianta zajištění jen licence pro komerční užití v České republice a na Slovensku. Domnívám se 
ale, že toto omezení by bylo velice špatné a limitující.  A to zejména pro profinancování předpokládané 
celkové částky nutné na výrobu filmu a pro jeho následné upltnění, pro jeho distribuci. Dokupování práv na 
jednotlivá území až po vzniku filmu mi přijde extrémně riskantní. 
 
 
Časový harmonogram developmentu výroby lze zvládnout, pakliže jsou zainteresovaná studia připravena 
na projektu od začátku příštího roku opravdu pracovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Libeňská noc 

Evidenční číslo projektu 3921/2020 

Název žadatele Automat Svět 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 23.08.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt vychází z povídkové tvorby Bohumila Hrabala. Je to zcela 
ojedinělý projekt, ve kterém mají být povídky Bohumila Hrabala zpracovány jako 
animovaný loutkový film. Autoři se rozhodli vytvořit tento projekt na pěti povídkách 
slavného autora.   
Povídka „Miláček“ vypráví, jak si jeden mladý muž pracující v huti uvědomil při havárii 
u pece, že ho mají parťáci rádi, i když byl vždycky přesvědčen, že si z něj všichni 
dělají jen legraci.  
Povídka „Pábitelé“ popisuje setkání spisovatele s kamarádem malířem a jeho rodinou. 
Poznání barvitosti života se odehrává uprostřed prachu z cementárny a detonací 
z vojenského cvičiště. 
Povídka „U zeleného stromu“ popisuje rozhovor hospodského se švagrem 
tramvajářem o koupi motorky. Po dlouhém rozhovoru hospodský koupi motorky 
schválí.  
Povídka „Dáma s kaméliemi“ je variantou na jeden z motivů knihy Dumase ml., 
převedeného do reálií života v pavlačovém domě u nás.  
V povídce „Prokopnutý buben“ Hrabal rozehrává své oblíbené motivy – kontrasty 
v životě lidském na příběhu biletáře, který rád sekýruje své okolí, ale náhlým 
osvícením se změní. Součástí povídky je jakási „soutěž“ mezi symfoniky a 
hospodskou dechovkou.  
Silnou stránkou projektu je ojedinělost nápadu, vytvořit podle několika povídek 
Hrabala, loutkový film. Byť propojeno jedním autorem, byť propojeno myšlenkovou 
shodou autorů, je tento projekt na výsost odvážným počinem. Autoři si jsou vědomi 
toho, co je čeká a do čeho se pouštějí. Věří si a to je hlavním motivem toho, že jsem 
se rozhodl  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka námětu je originální v tom, že se snaží propojit několik povídek 
Bohumila Hrabala do jednoho celku pomocí animovaného filmu. Na realizaci přepisu 
Hrabalových povídek ztroskotalo několik tvůrců v tom smyslu, že jejich scénáře 
nebyly nikdy realizovány. Přepis Hrabala do dramatického tvaru je nelehký již samou 
podstatou literárního stylu autora. Mnoho významových prvků je skryto, nevyčuhují 
na povrch a tím sice dráždí fantazii adaptátora, ale zároveň ho může zavést na 
scestí. Proto je důležité, aby se autoři v tomto projektu soustředili na hlavní 
(podstatné) sdělení, které Hrabal do svých povídek vložil.  
Podle podkladů, které autoři k projektu dodali lze usuzovat, že nepřistupují k látce 
z pohledu povrchních vod, ale že se snaží vysledovat poselství ukryté v hlubině 
lidské duše.  
Výhodou takto koncipovaného „svazku“ povídek je skutečnost, že každá povídka 
generuje jiný životní pocit. V ději každé povídky je nějaká životní nejen zkušenost, ale 
také moudrost. Tu je nutno udržet a najít k ní důvěryhodný obrazový i dějový rámec.  
V tomto smyslu jsou předložené povídky srozumitelné. Jejich návaznost na sebe by 
neměla tvořit jen ona přináležitost k jednomu autoru, ale měla by být také vnitřně 
propojena tak, aby povídky i v celku vypovídaly nejen o světě Hrabalových hrdinů, 
ale aby promlouvaly také k dnešku.  
Osobní postoje autorů jednotlivých povídek jsou dány výběrem toho, jakou povídku 
chtějí zpracovat. Pustit se do práce nad scénářem a později i animovaným filmem na 
látce, která autora neoslovila, by asi bylo plýtvání časem. Proto předpokládám, že 
autoři pečlivě vybírali a hledali ve vybraném to, co je pro ně v životě důležité.  
Z podkladů je vidět, že autoři mají představu o vizuálním pojetí svých filmů.  
Projekt splňuje kritéria a cíle výzvy. 
Jen lehce pod čarou: název projektu Libeňská noc není naplněn, neb se děj 
neodehrává v průběhu jedné noci. Mnohem přesnější je název uvedený v závorce 
(Pět šnytů s Hrabalem). 
Protože dnes již neexistují hospůdky a prostředí, o kterém Bohumil Hrabal psal, 
doporučuji v rámci studia prostředí podívat se na povídku Vladimíra Drhy z roku 1979 
– Jak rodí chlap. Ta byla natáčena v hospůdce, ve které jsme s Hrabalem sedávali 
poté, když jsme složili kulisy v nedalekém divadle dnes nazvaném Divadlo Pod 
Palmovkou.  Ve filmu je vidět víc dobových reálií. Taktéž film „Dům pro dva“ rež. 
Zábranského byl natáčen v prostředí, které lze nazvat hrabalovským.  
To jen pro případ, že by autoři hledali inspiraci k prostředí, ve kterém se Hrabalovy 
postavy pohybovaly.  
Dramaturg ve výčtu adaptací Hrabala opomenul film Petra Kolihy „Něžný barbar“ 
z roku 1989.    
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

U tohoto projektu je obtížné hovořit o složení tvůrčího týmu. Jsou to hlavně režiséři a 
zároveň adaptátoři povídek Bohumila Hrabala.  
Veronika Doutlíková s povídkou „Miláček“ má v úmyslu použít k inspiraci také tvorbu 
Boudníka. V Povídce „Pábitelé“ autor Jan Balej spoléhá na českou krajinu, kterou 
nechce ironizovat, ale jenom stylizovat. Radovan Marček v povídce „U zeleného 
stromu“ chce využít krvavé historky o bouračkách tramvají, ale nechce, aby vyznění 
působilo morbidně. Jan Štencl v povídce „Dáma s kaméliemi“ ve zdánlivě smutném 
příběhu hledá lásku a porozumění. V povídce „Prokopnutý buben“ hledá autor 
Michael Carrington zajímavý pohled na Hrabalovu tvorbu. Vyprávět příběh jen 
v obrazech a zvucích, bez využití komentáře (monologu).  
Všichni tvůrci mají jasnou představu, jak svůj úkol splnit, aniž by Hrabalovi ublížili. 
Hledají i různé způsoby vyjádření pocitů, které vyvolává četba Hrabala.  
Nejtěžší úkol si předsevzal dramaturg Michal Bureš, který by měl tuto – na první 
pohled nesourodou směsici povídek – (jak sám říká) „vše spojit do jednoho 
organického, funkčního a hlavně atraktivního celku“…  
To lze definitivně vidět až poté, kdy budou napsány scénáře.  

 

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

Téma je významné pro současnou českou kinematografii už tím, že se pět režisérů 
pokouší znovu adaptovat Hrabalovu poetiku do filmové řeči. Tím je projekt 
významný i pro evropskou kinematografii, protože Hrabal stále figuruje mezi 
nejvýznamnějšími českými autory, které zná velká část Evropy.  

Jestliže se povede přetavit myšlenky autorů do reálného světa animovaného filmu, 
mělo by to přinést inovaci v tom smyslu, že i složité literární dílo se dá převést do 
filmové řeči.   

 
 

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

znaků) 

Žadatel je schopen předložený projekt realizovat. Informace obsažené v projektu jsou 
jasné a srozumitelné, umožňují správně posoudit žádost.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu U nalitýho voka 

Evidenční číslo projektu 3822-2020 

Název žadatele Kouzelná animace 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy  2020-1-7-23  

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Podhradský 

Datum vyhotovení 24.8.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žadatelem je renomovaná Zlínská produkce a studio “Kouzelná animace”, která žádá o podporu vývoje 

krátkého animovaného filmu s názvem “U nalitýho voka” komplexního autora Filipa Neřolda. 

Posláním krátkých filmů, zejména v animaci, je být laboratoří nových postupů, nebo prezentací začínajícího 

tvůrce. 

Projekt “U nalitýho voka” má ambice být částečně prezentací mladého autora, částečně je to pedagogický 

projekt, pomocí kterého by měly nabýt zkušenosti jak autor, tak výtvarnice a scénografka.  

Tento edukativní záměr považuji také za silnou stránku projektu. Další silnou stránkou je producent a 

kolektiv studia, kde projekt vzniká a které má silné profesionální zázemí i zkušenosti z prostoru 

nacházejícího se mezi školou a praxí. 

Slabých stránek je ale také vícero. Za hlavní slabou stránku lze jmenovat nejasný důvod, proč má být tak 

epický námět realizován animovanou technologii. Také, na rozdíl od tématicky podobných projektů, chybí 

zde atmosféra nebo poetika, co by v podstatě vtipnou základní myšlenku námětu povýšila na dílo, které by 

zasloužilo pozornost. 

Dryáčnické prostředí svádí k povrchně dryáčnickému podání, ve kterém chybí autorova optika, lidovost je 

jenom povrchní. Vzhledem k nabitému ději, v realizaci může lehce dojít pouze k jednoduchému memorování 

obsahu. 

Bohužel žádost nikde nenaznačuje směr, kterým by se projekt mohl vyvíjet a tak je možné, že samotná 

realizace projektu je cíl. 

Nic na tom nemění ani bravurně napsaný dramaturgický posudek, který ale zdá se, popisuje úplně jiný 

vesmír… I přesto že si pana dramaturga nesmírně vážím, co se týká jeho pohledu na projekt jako takový mi 

nezbývá než naivně říct: “Císař je nahý!”. 

 

Mně ale přísluší hodnotit žádost v její formální podobě a zejména její  ekonomické parametry. Žádost je 

napsaná bravurně, a to i přes malé faktické nepřesnosti. Rozpočet i požadovaná částka jsou poměrně 

skromné - svým způsobem směřují k tomu, že projekt má především edukativní cíle.  Nízká požadovaná 

částka posouvá projekt do kategorie nízkého rizika. Navíc projekt předkládá zkušený kolektiv, který, jak 

věřím dokáže i z takto málo silných podkladů vykřesat koukatelný filmeček. 
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Udělení podpory Doporučuji  

  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žadatelem je renomovaná Zlínská produkce a studio “Kouzelná animace”, která žádá o podporu vývoje 

krátkého animovaného filmu s názvem “U nalitýho voka”, začínajícího “komplexního” autora Filipa Neřolda. 

Žádost je napsaná velmi profesionálně a srozumitelně. V zásadě je koncipovaná jako podpora edukace: na 

jednu stranu projekt si neklade velké cíle a na druhou stranu rozpočet není vysoký. Největším přínosem 

projektu bude, že to pár mladých lidí posune profesně někam dál. Což je ale v podstatě posláním krátkých 

filmů… 

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Rozpočet je transparentní. Výše položek odpovídá spíše studentskému pojetí práce. Je tak lehce v 

rozporu s prohlášením žadatele, že jde o snahu o “profesionalizaci” podmínek pro vývoj.  

Většina položek je tak podhodnocená.  

Účast na workshopech lze chápat především jako prostředek zvyšující nejenom kvalitu projektu, ale také 

kvalitu autorů. Bohužel náklady na workshopy jsou v rozpočtu symbolické, nebo jsou v rozporu s 

tvrzeními a cílí žadatele (Clermont Ferrand, Annecy - chybí náklady na dopravu, akreditaci i ubytování…). 

Z těchto důvodů jsou nerealistické ambice producenta, nebo jde o rozpočet, který počítá s jakýmsi 

bártrovým financování, které by bylo vedeno mimo účetnictví související s projektem. 

Díky nízkému rozpočtu je částka požadovaná na SFKMG relativně nízká. Tím se otvírá otázka jestli nejde 

o dobrou investici s nízkým rizikem. 

Faktem je, že vstupní parametry (synopse, výtvarné pokusy, mladý, neerudovaný  kolektiv) věští, že buď 

bude potřeba hodně úsilí (a prostředků) aby ze vstupních podkladů došlo k vytvoření parádního díla, 

nebo budou prostředky použity v podstatě na “studijní účely”, což je ale také bohulibý cíl. 

Projekt chytře uvažuje o využití v podstatě lokálních zdrojů k vícezdrojovému financování. Snaha o 

minimální rozpočet může pramenit také z potřeb vytvořit vhodnou proporci k těmto limitovaným místním 

možnostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu U Nalitýho voka 

Evidenční číslo projektu 3922/2020 

Název žadatele Kouzelná animace 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy . 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 26.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Chlap - Smrt přichází v přestrojení do hospody, aby vypil několik piv. Jenže se hned 
zamiluje do Dáši, dcery hostinského. Ten má plno práce, protože je zabíjačka a 
štamgasti konzumují jitrnice ve velkém. Bůh, sedící na záchodě medituje, jak by se 
dostal k dalším jitrnicím. Protože Smrt je v namlouvání děvčat začátečník, nedaří se 
mu vyvolenou zaujmout. Nezkušený Smrt svou snahou získat Dášu způsobí nejedno 
nedorozumění, které vyvrcholí parádní hospodskou rvačkou. Tu rozpoutá Kája, který 
si chce odnést Dášu domů a nesnese konkurenta. Až když si Smrt všimne 
osmdesátileté ženy Blanky, uvědomí si, že to je ta pravá. Ale v zápalu rvačky občas 
někdo zemře a občas se zase vzpamatuje, protože byl jen v opilecké agonii, což není 
ještě na umření. Závěrem odejde duše Blanky do nebe, s čímž jí Smrt pomůže. A pak 
se může Smrt odebrat zase domů. 
Hlavní silnou stránkou předloženého projektu „U Nalitýho voka“ je snaha o netradiční 
humor. Není to ani crazy, ani slovní humor. Je to jakási směsice všeho, co se dá 
nazvat humorem, byť humor jako žánr má několik podob. Příběh sám staví na 
hospodské realitě. Od popíjení piva a konzumace jídla, přes navazování nových 
vztahů, až po hospodské rvačky, bez nichž by nebylo koření v životě lidském.  
Slabší stránkou je málo srozumitelný popis oněch humorných situací.     

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

. 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Umím si představit, jak autor projektu barvitě vypráví své nápady, a jsem 
přesvědčen, že okolí se tím velmi dobře baví. I já jsem se tak trochu bavil bez ohledu 
na to, že většina vtipných situací je popsána podivně a nesrozumitelně. Pokusil jsem 
si je představit ve své fantazii a fungovalo to jen do chvíle, kdy po několikerém 
upozornění, že gag večera je kouzlo s okem a ono kouzlo nastalo. Když došlo na 
popis toho, co se děje při kouzlu s okem, odložil jsem četbu na další den. Možná je to 
proto, že jsem podobnou situaci zažil v jedné hospodě v Nuslích. Odehrálo se to u 
vedlejšího stolu, pivo jsem ani nedopil a do této hospody jsem již nikdy v životě 
nevkročil. Tak mne napadlo, jestli tatáž reakce nečeká diváka? To byla chvíle, kdy 
jsem uvažoval o tom, že doporučení Radě, aby podpořila tento projekt, nedám. 
Najednou se mi to všechno zdálo plytké, bez vtipu a hlavně velice špatně napsané. 
Až když jsem si přečetl dramaturgickou explikaci, změnil jsem svůj názor. Ne na to, 
že to není dobře napsané. Změnil jsem svůj názor na to, že se z toho nedá udělat 
kvalitní film. Dramaturg tak jasně a precizně popsal, co všechno se musí s látkou 
udělat a jakými prostředky se může docílit mnohem vyšší kvality, že mi bylo hned 
všechno jasnější. Dokáže-li se autor řídit přesnými pokyny dramaturga (vím, je to 
těžké, někdy až protivné), lze z hrubě načrtnutého projektu vykřesat kvalitní a 
významné dílo. Ten rozdíl v chápání předloženého námětu je v tom, že autor zatím 
vidí jen svou představu toho, co je humor a rád by onen hospodský humor vetkl do 
loutkového filmu. Naštěstí dramaturg v tom vidí mnohem větší potenciál. Našel cestu, 
říkejme klíč, jak dané téma zpracovat tak, aby z toho byl nadčasový film. Ostatně již 
Hutka s Veitem našli paralelu na svět v obrazu hospody. Ne náhodou Hrabal psal o 
hospodě jako o zrcadlu světa. A zdá se mi, že toto je cesta ke kvalitnímu filmu 
s využitím legrácek autora.  
Vizuální představa, jak bude vypadat svět v hospodě odpovídá tomu, co si 
představíme pod pojmem hospůdka, kam každý chodí rád.  
      
 

 

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

Tvůrčí tým je schopen úspěšně projekt realizovat. Podle mne ale hlavní důraz a to 
podtrhuji – je působení dramaturga Jana Gogoly ml. On zná klíč, kudy na to, on by 
měl mít hlavní slovo. Vím, že film a animovaný samozřejmě také, je dílem několika 
tvůrců. Ale málo platné, žádná demokracie v umění nefunguje. Doporučuji proto 
velice vřele, pro dobro díla, aby tvůrci naslouchali dramaturgovi v tomto případě 
velice pečlivě a snažili se jeho poznámky přetavit do konečného společného díla.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma, bude-li zpracováno podle návrhů dramaturga, by mohlo být významným pro 
své nadčasové vyznění. Nejen v české kinematografii (kde děl, jež by mohly 
tomuto projektu konkurovat, není mnoho), ale i v evropském kontextu.  

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné a umožňují správně 
posoudit žádost. 

Žadatel je schopen projekt dotáhnout do té fáze, kterou SFK ve výzvě požaduje.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu U nalitýho voka 

Evidenční číslo projektu 3922/2020 

Název žadatele Kouzelná animace 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého animovaného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 25.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Na tomhle projektu si  cením dvou věcí:  za první je to dvojice dramaturgů :   Jan Gogola ml. 

který jako dramaturg pracoval snad s každým  českým významným režisérem (kromě J.Menzela, možná)  a  

Anna Vášová ,která mimo jiné vymyslela Kolju, jako první přinesla vůbec  jeho námět. Kromě toho má 

s animovaným filmem dlouhotrvající mezinárodní zkušenosti. Věřím ,že budou mladému tvůrci Filipovi 

Neřoldovi tou nejlepší oporou. 

Druhá věc, která mě zaujala, je Smrťákovo dilema: touží po mladé dívce, ale nakonec si odvádí s sebou tu, 

která už přísluší právem do jeho říše, .opileckou stařenu Blanku. Věci mají řád a smysl a naším přáním se 

svět neřídí. I když sedí s námi v hospodě Bůh. 

Což mi připadá jako hlavní téma  bláznivé  loutkové grotesky U nalitýho voka.. 

Jinak ale má pravdu F. Neřold, že  jeho připravovaný projekt je  pro mladé lidi. Mně je 78 let a podobné 

nevázané  hospodské historky se  vší prvoplánovou  divokostí  už pro mne nejsou.  Záměr doporučím, právě 

proto, ,že se s ním  úplně míjím a kvůli tomu bych nechtěla dílo poškodit.  

 

 

 

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) 

Smrťákovi dojde doma pivo, v přestrojení  zajde do místního hostince. Zalíbí se mu hospodského dcera 

,čiperná Dáša, a ve snaze ji získat, rozehraje řadu „smrtelných „ omylů a gagů. Důraz  bude položen na 

fyzické jednání loutek, na „chlastání, žraní, ničení nábytku, ožralost postav a různé bitky.“ To bude klást 

velké nároky na snímání takových situací a, jak tvrdí tvůrci,   půjde o hledání  a posouvání nových filmových 

možností. 

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

− Hlavní postavou je samozřejmě Filip Neřold, který v autorském filmu zastává všechny umělecké funkce, 

jen jeho spolu výtvarnicí je Margarita Chalaya. Je absolventem filmové vědy na Univerzitě Palackého,v 

současné době  studuje kameru na UTB. Má praxi i s hraným filmem, spolupracoval  s I.     Pavláskovou 

na Pražských orgiích a  na Skleněném pokoji J. Ševčíka. Jeho čistě autorským  filmem je   

krátkometrážní snímek Rez a film Rákosník(také nebyl výtvarníkem). 

− Producentem je střihač, pedagog (UTB) a vedoucí osobnost zlínské  producentské  společnosti Veselá 

animace Libor Nemeškal, muž s velkou mezinárodní prestiží( Ambasador European Animation Awards, 

člen presidia Rady animovaného filmu, člen Rady  segmentu Audiovize  RUV,  člen Rady CEE Animation  

a to ještě není konec,) ale podstatné jsou  úspěchy produkce  Kouzelné animace.   

 

 

 

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

Jestli   bude  projekt   pro český loutkový film významný, se teprve ukáže: Lokální téma to není, taková groteska 
má  své diváky všade na světě. Mají-li předpovědi dramaturga a producenta pravdu, ve snímání animované 
tvorby, speciálně loutkového filmu může dojít k inovačním postupům.   

 
 

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

znaků) 

− Jsem přesvědčena, že Veselá animace je schopna  tento projekt realizovat.Žádosti nechybí žádné 

náležitosti ,posoudila jsem ji podle svých možností objektivně.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Kosmix: Tajná mise 

Evidenční číslo projektu 3923/2020 

Název žadatele Krutart 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 27.8.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- celovečerní film navazuje na edukativní seriál České televize 
- scénář je přitažlivý pro zvolenou cílovou skupinu  
- využití písniček ve filmu koresponduje s cílovou skupinou a  

 
Hlavní slabé stránky 

- vysoký rozpočet, vysoká požadovaná podpora 
- žádný potvrzený předběžný zájem o projekt  
- producent zavrhuje možnosti mezinárodní koprodukce, čímž značně snižuje možnosti financování 

 
Producent vyrábějící edukativní animovaný seriál pro Českou televizi uvažuje o výrobě animovaného filmu 
se stejným tématem pro mírně starší cílovou skupinu (7-10 let). Po kreativní stránce velmi dobře definuje, 
jakým způsobem se film odliší a posune od televizního zpracování k filmovému dílu. Rozpočet je vyšší, což 
je způsobeno především objemem kreativní přípravy a dlouhým harmonogramem. Je k diskuzi, zda jsou 
všechny činnosti plánované pro období vývoje obhajitelné. Podíl nákladů vývoje na celkových nákladech 
projektu je poměrně vysoký. Finanční plán počítá kromě podpory Fondu pouze s vlastním vkladem, jde ale o 
velmi vysoký finanční vstup. Vysoká je i požadovaná dotace. Harmonogram považuji za příliš rozvleklý. 
Celkově je při vývoji kladen důraz především na kreativní stránku projektu, finanční zajištění výroby je zatím 
velmi nejisté. Ačkoli projekt působí velmi sympaticky, vzhledem k vysoké dotaci a neexistujícímu finančnímu 
plánu následné výroby, projekt pro podporu 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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Žádost je jasná, srozumitelná. Určité nesrovnalosti vykazují přiložené smlouvy. Smlouva na režii je 
koncipována jako režie celého díla, nikoli však vývoje, z ostatních dokumentů, harmonogramu a 
rozpočtu však vyplývá, že se jedná o smlouvu na vývoj. Smlouva na scénář obsahuje harmonogram, 
který se neslučuje s avizovaným harmonogramem projektu.   
 
Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. 

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

Rozpočet je vyšší, což je dáno především délkou plánovaného harmonogramu a také množstvím 
činností, které jsou na období vývoje plánovány. Z tohoto pohledu nelze celkovou výši rozpočtu nijak 
rozporovat, diskuzi lze snad vést o přiměřenosti harmonogramu i o náplni vývoje – viz níže. Požadovaná 
dotace je vysoká, její podíl na nákladech je adekvátní.  
 
K jednotlivým položkám: honorář vedoucího vývoje a výtvarníka je vyšší než honorář režiséra, což je 
neobvyklé. Je-li k tomu nějaký důvod, není nikde uveden. Vysoká je položka za výkonné umělce 
(celkem 203.000,-Kč). Rozpočtované právní služby ve výši 60.000,-Kč za předpokladu, že se půjde o 
čistě české dílo, považuji v rámci vývoje také za vysokou položku. V položkách scénáře i kompletního  
vývoje se počítá s odbornými poradci, není jasné, kdo to je a jaký bude mít pro film přínos. Ostatní 
položky jsou rozpočtovány v obvyklé výši.  
 
Rozpočet na vývoj projektu tvoří téměř 20% veškerých nákladů, což je dost vysoký podíl.  
 
Finanční plán počítá kromě zdrojů Fondu pouze s vlastní investicí. Jedná se o velmi vysokou částku, 
producent nemá zkušenosti s výrobou celovečerního animovaného filmu, vlastní investice v takové 
vysoké výši je poměrně riskantní.   
 

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

Projekt je celovečerní animovaný film, který vychází z edukativního seriálu vyráběného Českou televizí. 
Film je logickým vyústěním projektu, zaměřuje se na mírně starší cílovou skupinu než seriál, což je pro 
kinodistribuci dobrá volba. Film je pochopitelný i pro diváka, který původní seriál nezná. Oproti 
televiznímu seriálu je film méně edukativní, obrazově pestřejší, správně směřuje od televize k filmovému 
divákovi.  
 
Producent plánuje během vývoje projektu finalizovat scénář, udělat finální animatik, vytvořit originální 
hudbu, nahrát všechny hlasy. Po kreativní stránce jde o velmi pečlivou přípravu na film, která se však 
příliš neshoduje v producentskou přípravou především ohledně financování. Zjednodušeně řečeno 
považuji za riskantní investovat tak vysokou finanční částku do vývoje projektu, jehož výroba není zatím 
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nijak finančně zajištěna. Chybí jakékoli LOI (Česká televize, distributor), tedy sebemenší potvrzení, že 
by o projekt výhledově někdo projevil zájem, natož aby se na něm finančně podílel. Producent odmítá 
možnost mezinárodní koprodukce, což je samozřejmě pro tvůrčí proces zjednodušením, velmi však 
snižuje možnosti potenciálního financování.  
 
Zmíněná francouzská distribuční společnost se zaměřuje na televizní tvorbu a seriály, nikoli na 
distribuční filmy.  
 
Harmonogram považuji za příliš zdlouhavý, realizovaný film pak ztratí návaznost na televizní seriál.  

 

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

Pro režiséra i producenta je animovaný celovečerní film jejich debutem. Společnost má zkušenosti 
s animovanými projekty různého charakteru, ke tvorbě scénáře byl přiznám ověřený scénárista. 
Dramaturgyně pracuje v České televizi, která je potenciálním koproducentem. Zkušenosti týmu i 
producenta jsou pro realizaci vývoje dostatečné.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kosmix: Tajná mise 

Evidenční číslo projektu 3923/2020 

Název žadatele Krutart 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 7. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt celovečerního spin-offu oblíbeného dětského seriálu je k vývoji dobře připraven po tvůrčí stránce, 

méně po stránce producentské. Film pravděpodobně cílí především na domácí publikum. Z hlediska obsahu, 

vyprávění, vizuality, zvuku, postav je záměr promyšlený, projekt vyžaduje další dramaturgickou práci. 

Rozpočet je až na několik podrobněji níže rozebraných položek přiměřený. Režisér je autorem rovněž 

seriálu a v navazujícím filmu funkčně rozvíjí motivy a postavy tak, aby v dobrodružném žánru měl film i 

vzdělávací přesah pro dětské publikum.  

Projekt k podpoře doporučuji.  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt je připravovaný jako solitérní spin-off seriálu, jehož první série je hotová a druhá se pravděpodobně 

bude vyrábět. Seriál si zjevně získal své publikum (pravidelný share mezi 30 - 40% v cílové dětské skupině 

je velmi dobrý výsledek). Tvůrci na tohoto „svého“ diváka pořád myslí a film cílí na o trochu starší publikum 

– aby mohl oslovit dětské fanoušky seriálu, kteří v mezičase o cca dva roky vyrostou. Film by měl být, 

podobně jako seriál, dobrodružný a zároveň vzdělávací. Právě tento aspekt, vytváření vztahu k technickým 

a přírodním vědám (i když v tomto bodě si nejsem úplně jistá, jaké všechny různé poznatky bude film 

komunikovat a v kterých bodech příběhu se opírá o aktuální reálie a poznání, např. v oblasti kybernetiky, 

astrofyziky, kosmonautiky apod.) a zároveň komunikování univerzálních mezilidských hodnot, je pro mě 

velmi přesvědčivý – v zábavné formě napínavého dobrodružného vyprávění jsou sdělovány poznatky i 

hodnoty. Dramaturgický záměr v tomto ohledu splňuje výborně jednu polovinu své „mise“ – soustředění na 

jasné vyprofilování postav tak, aby vztahy (mezi lidmi, ale i člověkem a robotem), a jejich peripetie byly lépe 

čitelné. Méně čitelné pro mě zůstává, jak přesně bude ve filmu rozlišeno, co jsou fakta a co fikce (když 

mluvíme o vzdělávání), jak bude zjevné, co jsou reálné a aktuální vědecké poznatky (vlastně mi ani nejsou 

jasná některá pravidla fungování fikčního světa – třeba jaká kde funguje gravitace). Na druhou stranu, 

scénář mně navádí k úvaze, že toto asi není pro tvůrce ta relevantní rovina filmu ve vztahu k potenciálu 

vzdělávání – jsou to spíše témata recyklování a udržitelného přístupu k věcem a světu (jak je patrné 

z autorské explikace).  

Tvůrci chtějí posunout techniku ploškové animace i vizuální vyznění k větší propracovanosti oproti seriálu. 

Moodboard naznačuje hlavní směry vizuálu. Zároveň tvůrci mají promyšlenou zvukovou složku, resp. 

hudbu, která už v seriálu nakročila k zapamatovatelnému soundtracku. Základní stylistický rámec je tedy do 

velké míry ujasněný a náplní fáze vývoje bude především dramaturgická práce na scénáři a důmyslnější 

propracování animace.  

 

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

 

Všichni tvůrci mají zkušenost s animovanou tvorbou, režisér je autorem seriálu (i jeho výchozí ideje, kterou 

v spin-offu dále rozvíjí), producent má rovněž mezinárodní zkušenost se svým předchozím projektem. 

Scénárista se podílel na scénářích k televizním seriálům a má tedy zkušenost s rozsáhlejšími formáty. 

Tým má všechny klíčové pozice domluvené a svými zkušenostmi odpovídají požadavkům 

připravovaného projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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V projektu vidím přínos pro domácí publikum, zejména pro (rozšířenou) fanouškovskou základnu seriálu. Scénář 

sice postavy představuje díky situacím a jejich chování dost přesvědčivě a vyprofilovaně, přesto se zdá, že 
navázání na seriál je pro divačku výhodou, a tedy si nejsem jistá, jestli by film dobře (dostatečně výrazně) 
fungoval i v mezinárodním kontextu – to bude spíš možné posoudit až po fáze vývoje (a ostatně 
z producentského záměru ani nemám pocit, že by mezinárodní rozměr projektu byl pro něj nějak klíčový). 
Rozhodně v něm ale spatřuji přínos pro domácí publikum. 

 
 

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

znaků) 

 

Producentsky je projekt spíše míň připraven. Má samozřejmě oproti jiným projektům náskok v podobě 

seriálu, z něhož vychází, nicméně pro film (a zvlášť celovečerní) zde chybí představa o jednání 

s potenciálními koproducenty (zmiňuje se Cinemart pro distribuci, ale zatím není ani LOI), účast na 

vývojových, scénáristických či animátorských workshopech, představa o mezinárodní komunikaci 

projektu. Z hlediska potenciální distribuce a marketingu ale velmi dobře funguje navázání na seriál, který 

(jak ukazuje např. i soutěž v kreslení pro děti) kolem sebe vytvořil určitý fanouškovský fenomén. 

Projekt je zatím financován pouze ze zdrojů producenta a spoléhá na podporu fondu – pro vývoj není žádný 

koproducent a pro výrobu je tento plán zatím nejasný – bylo by vhodné, kdyby v producentském záměru 

byl specifikovaný plán na vícezdrojové financování výroby. Rozpočet je spíše vyšší v souhrnných 

položkách honorářů jednotlivých profesí, položky 2-12 a 2-14 by bylo vhodné rozepsat do jednotkových 

cen; komentář k položce 2-12 spíše ukazuje na velkorysý honorář (ale pravděpodobně se nejedná jen o 

herce). Právní služby jsou rovněž relativně vysoké a také tiskoviny a propagační materiály (jelikož se, 

soudě i z nulové položky na překlady, nechystají mezinárodní prezentace projektu). V ostatních 

položkách je rozpočet spíše přiměřený.   

 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 

Název projektu Kosmix: Tajná mise 

Evidenční číslo projektu 3923/202 

Název žadatele Krutart 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla 

Datum vyhotovení 30. 8. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
1. Kosmické dobrodružství, vzpoura robotů, dětský film 
2. Vychází z úspěšného seriálu, promyšlená obchodní strategie, srozumitelné charaktery, výchovný 

efekt  
3. Výtvarné pojetí není zatím v souladu s nároky scénáře, menší důraz na výklad kosmických jevů 

oproti seriálové předloze 
4. Konečné hodnocení 

- Kosmix: tajná mise je dobře připraveným projektem, který vychází z osvědčeného konceptu. 
Prostředí vesmíru je vděčné, pro dětského diváka budou příběh i charaktery snadno 
srozumitelné, příběh má výchovný efekt a reflektuje současnost. Kosmix ukazuje spíše 
společenská a psychologická témata (vzpoura robotů, překonání strachu), než tajemství 
kosmu. Vesmír je zde spíše kulisou a také se oproti seriálové předloze citelně zmenšil, děj se 
nyní odehrává v hranicích naší sluneční soustavy. Tvůrci záměrně ustoupily od předvádění 
kosmických jevů (v seriálu např. černá díra) a kladou důraz na děj a akci. Tím však film 
ochuzují o  jeden z prvků, kterým by mohl Kosmix  vyniknout v mezinárodní konkurenci a také 
se vytrácí existenciální rozměr, který astrofyzikální témata přinášejí. 

 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

 
 

− Koncept - robot ve vesmíru - není zvlášť originální, ale je zábavný.  
− Charaktery jsou jasně vykreslené, jejich motivace jsou srozumitelné (dobrodruh Kit, bázlivý Pan 

Baterka, zodpovědná Ramka). 
− Téma sporu umělé inteligence a lidí je ukázáno poněkud nepřesně, protože roboti se zde chovají 

docela jako lidé, nicméně pro dětského diváka by to neměl být problém a bude se moct s 
postavami identifikovat. 

− Antagonista - zahořklý Zedix - má do určité míry pravdu, což z něj dělá záludného padoucha a 
na dětského diváka jsou tak kladeny vyšší nároky. Prozření má pak silnější efekt, než by měl 
souboj s jednoduše identifikovatelným zlem. 

− Pojetí výtvarné stránky je jednoduché a je vhodné spíše pro dialogické scény, než pro 
spektakulární akci (např. závěrečný souboj). Dá se očekávat, že v tomto směru se bude výtvarný 
koncept ještě vyvíjet, což je v žádosti naznačeno. 
 

 
 

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

− Tým je kompetentní k realizaci projektu.  
 
 
 

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

− Téma je univerzálně sdělné, v případě zdařilé realizace lze očekávat, že se Kosmix prosadí v i v 
zahraniční.  

 
 
 
 

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

− Informace jsou dostatečné pro posouzení žádosti, společnost Krutart má odpovídající historii pro 
development a realizaci tohoto druhu díla. Výše rozpočtu odráží fakt, že fáze developmentu se 
částečně kryje s realizační fází. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      GENTLE  JACO 

Evidenční číslo projektu      3924 

Název žadatele      Bohemian Multimedia s.r.o. Marek Toušek 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj celovečerního animovaného filmu 

Číslo výzvy       2020 – 1- 7- 23  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení     15.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

      David a Marek Toušek za filmovou společnost Bohemian Multimedia s.r.o., žádají  
 o p ě t o v n ě  o podporu Fondu na  vývoj svého projektu Gentle Jaco. Jedná se 
90minutový animovaný film, příběh holčičky,které odkáže zemřelá matka-sochařka , 
oživlou hliněnou sochu JACO, kteří pak spolu prožijí mnohá dobrodružství včetně 
utvrzení vztahu s otcem. Hlavním sdělením filmu má být láska a odpuštění. 
 
     Rozpočet kompletního vývoje 3D animovaného filmu v délce 90 minut činí 
6 milionů Kč a z toho 3 mil.Kč příspěvek Fondu. Harmonogram vývoje má být 
ukončen 31.12.2022 
 
Relativně vysoký finanční objem vývoje, ale hlavně maximální záměry tvůrců 
vyjádřeny v aproximativu nákladů výsledného  filmu  _ 100 – 120 milionů Kč jsou  pro 
mě nadhodnocené a velmi těžko zafinancovatelné. 
 
Z tohoto důvodu je pro mě osobně projekt nerealizovatelný a příspěvek  Fondu  
v tomto stavu prací  
 nedoporučuji. 
Akceptuji však eventuelní rozhodnutí Rady Fondu o podpoření fáze vývoje. 
 

Udělení podpory   Nedoporučuji   
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Předložená žádost je srozumitelná, úplná a poskytuje dostatek informací pro její 
posouzení.  
   

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

      
     Rozpočet kompletního vývoje animovaného filmu v délce 90 minut je sestaven ve 
standardním složení a cenách. Přímé náklady jsou navýšeny o výroby testů a 
storyboartů cca 630.000Kč. 
Celkový rozpočet vývoje 6 mil.Kč. Přímé náklady 5,120.000Kč z toho 530.000Kč 
scénář. 
Příspěvek Fondu 3 miliony, příslib Bontonfilm 1,5 mil.Kč, další koproducent 
500.000Kč a vlastní vklad žadatele 1 mil.Kč / ???/ 
 

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

  

     Strategie producenta, marketingové a distribuční úvahy  jsou v žádosti  popsány  
a jsou možné. 
Harmonogram realizace vývoje s jeho ukončením 31.12.2022 je rovněž reálně 
možný. 

 

 

 

 

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

 

     Producent Marek Toušek  je od roku 2015 zástupce  studia Asociaci animovaného 
filmu. Je zpracovatel studie Mapování oboru animace v ČR .Zastupuje ASAF na 
Hospodářské komoře ČR. Autor projektu Creatoola – kampaň představování projektů 
v animaci,hrách a vex. 
     Autor,režisér a producent David Toušek  studoval v letech 1990-2003 v Americe a 
2007-2008 v Dánsku. V roce 2010 vytvořil krátký film  The animation workshop a 
založil vzdělávací kurs  animace Anomalia. 2013 se zahraničními kolegy  tv seriál 
Bubblebit and Miau 2010 Tele-vision,2012 Booty Call,2015 Poutník 2019 krátký film 
Astromrzout a 2020 autorský projekt Anomalia. 
Dále společnost vytvořila celou prestižních reklam 
Na filmu dále spolupracuje  scénárista Phill  Parker,dramaturg Vendula 
Hlásková,střih David Malásek a hudba Jan.P.Muchov 
Výtvarníci a animátoři – Růstán  Hasanov, mark Offedal,Martin Pošta,Jiří 
Makovec,denis Hrazdira,Jiří Horáček a Jakub Brokl. 

 

 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 

Název projektu Gentle Jaco 

Evidenční číslo projektu 3924/2020 

Název žadatele Bohemian Multimedia 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla 

Datum vyhotovení 3. 9. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
1. Kolaps civilizace, cesta, reinterpretace Golema,  
2. atraktivní prostředí, současná témata 
3. eklekticismus, dialogy, scénář 
4. Konečné hodnocení 

- Gentle Jaco je příspěvkem k tématu environmentálního kolapsu civilizace, filmem o 
vyrovnávání se se smrtí i filmem o přijímání jinakosti. Tematizuje sucho, uprchlíky, destruktivní 
kapitál, civilizaci závislou na technologiích, umělou inteligenci atd. Žádné z témat ale neukazuje 
z nového úhlu, žádné z témat neprojde vývojem, který by končil katarzí. Postavu Jaca, hliněnou 
naivní bytost se schopností oživovat umírající stromy, je obtížné pochopit a ačkoliv má v 
příběhu reprezentovat nezkaženost a dobro, nebudí bohužel sympatie. Výtvarná stránka, jak je 
v prvních návrzích prezentována, ničím nešetří - dramatické světlo, výrazné tvary a barvy, 
emocionálně vypjaté výrazy tváří, avšak celkový dojem je nesourodý. Tým je poskládán z 
mnoha zkušených profesionálů světové animace, ale je obtížné identifikovat autorský přínos 
režiséra a iniciátora projektu. Projekt Gentle Jaco ve svém jádru postrádá smysl pro proporci, 
soustředěnost a harmonii, což je jeho hlavní slabinou. Přesto, že na projektu je vidět odvedená 
práce, aktuální verze scénáře nevykazuje takovou kvalitu, aby se vyplatilo investovat do 
mimořádně nákladného developmentu. 

 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

 
 

− Myšlenkově není Gentle Jaco originální. Eklekticky vrší různá složitá témata ovšem bez silné 
vnitřní vazby. Snad jen motiv smrti blízkého člověka by se dal označit za nosný. Je však překryt 
množství dalších neméně náročných motivů. 

− Koncept ústřední dvojice - hodný obr a křehká dívka - není nový (např. slavný King - Kong) a 
staví na maximálním kontrastu. V této variantě je však kontrast oslaben. Jaco je “gentle” stejně 
jako dívka. Vztah Jaca a dívky Sáry zatím není dostatečně vybudovaný, chybí mezi nimi napětí. 

− Děj je srozumitelný, vyprávění lineární, ovšem motivace postav nejsou dostatečně silné a je 
nesnadné se s nimi identifikovat. Zejména naivní Jaco je obtížně uchopitelný charakter. Pokud 
by zůstal němý, bylo by možné jej chápat jako zvláštní entitu a podobně jako jeho předobraz 
Golem by se mohl stát metaforou. Jaco ale mluví lidskou řečí, je tedy spíše podivínským 
hromotlukem s malým rozumem. Jeho repliky nemají jiný význam, než ukázat jeho naivní a 
dětinský pohled na svět. Otázky, které klade postrádají dětskou přímočarost a nenutí k 
zamyšlení. 

− Dialogy postrádají vtip a hlubší význam. Základní figurou jsou naivní otázky a jednoduché 
odpovědi.  

− Stylistické prostředky vychází z možností 3D animace. 
− Vizuální pojetí filmu odpovídá potřebám děje. Výtvarný výraz je poněkud přepjatý.  
− Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

 
 
 

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

− Personální složení týmu je v žádosti silně akcentováno. Autority v oboru však ještě nezaručují, 
že vznikne harmonický tvar a silný filmový zážitek. Výběr spolupracovníků je nesourodý - od 
slavných jmen po začínající tvůrce, režii má debutant. Udržet takový tým pohromadě může být 
velmi obtížné. 

− Autor projektu má dostatečné zkušenosti z animovaným filmem. Autor nemá ve svém portfoliu 
film, který by režíroval a zdárně dokončil. To u takto ambiciózního projektu může být 
problematické. Je ke zvážení, zda je development vhodnou platformou pro debut. 

 

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

− Gentle Jaco má i vzhledem k mezinárodní účasti v tvůrčím týmu potenciál zaujmout české i 
zahraniční publikum. Tvůrci sází na poetiku Prahy a inspirují se legendárním Golemem, což jsou 
atributy, které jsou v zahraničí dobře známy. 

 
 
 
 

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

− Informace v žádosti jsou dostačující k posouzení projektu.  
− Profil společnosti odpovídá povaze projektu. 
− Výše rozpočtu umožňuje realizovat projekt.  
− Rozpočet na development je vysoký a financování z ostatních zdrojů mimo fond je v jednání.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Hun Tun 

Evidenční číslo projektu 3925/2020 

Název žadatele 13ka s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 9.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předložená kompletně vypracovaná žádost o podporu se týká vývoje krátkého animovaného 
(zvolená výrobní technologie je kombinace digitální 2D, stop-motion, sand-animation a 
kreslené animace) autorského filmu scenaristky, výtvarnice a režisérky Magdaleny 
Kvasničkové. 
 
Žadatelka uvádí finální stopáž filmu 10 až 15 min. a předkládá rozpočet na fázi vývoje ve výši 
550 000 Kč, požadovaná podpora Fondu činí 465 000 Kč. 
 
Celkový rozpočet projektu odhaduje na 2 050 000 Kč. 
 
Jak již výše uvedeno, žádost obsahuje všechny povinné přílohy, je úplná, jakkoli preferuje 
spíše ideovou stránku projektu. 
 
Udělení podpory vřele doporučuji. 

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) 



 

 

Strana 2 

 

 

Úplnému představení projektu včetně komplexního producentského pohledu se žadatelka  
věnuje v povinné části jeho Popisu. 
 
Z této informačně bohaté části podkladů se lze dovědět vše podstatné o chystaném projektu  
včetně některých specifik (patřících případně i do kapitoly Realizační strategie), např. úvah o  
rozměru multimediálního potenciálu filmu spočívajícím kupříkladu v doširoka popsaném  
uplatnění v podcastech a videoartu (zmínku o účasti na financování nevyjímaje). 

 
Zároveň zde žadatelka popisuje vznik teaseru a jeho využití. 
 
Údaje o termínech uvedené ve formuláři Žádosti se shodují s Realizačním harmonogramem, 
konec fáze vývoje bude 31.8.2021.  

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

Kromě zcela opodstatněných nákladů souvisejících s autorstvím a angažmá dalších tvůrčích  
profesí ve fázi vývoje, což se týká obou agregovaných položek (1 i 2), vynikají pol. 02-16 a  
pol. 02-17 přímo související s dobře zdůvodněnou výrobou teaseru (mimochodem: i když se  
vezmou v potaz další náklady teaseru přirozeně skryté v odměnách štábu, stále se jedná o  
velmi rozumnou cenu). 
 
Dalšími položkami – opět dokonale vysvětlenými – jsou pol. 02-25, 02-26, 02-27 a 02-29  
(dohromady asi 90 000 Kč) související s prezentacemi na vybraných trzích, festivalech a  
workshopech doma i v zahraničí. 
 
Pol. 03-02 Production fee je takřka na maximu (při rozpočtované pol. 02-01). 
 
Finanční plán nepřekypuje snahou o diverzifikaci zdrojů, což je však v této fázi příprav  
pochopitelné. Požadovaná podpora Fondu tak dosahuje takřka 85 % podílu plnění na  
nákladech fáze vývoje. 

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

Projekt zamýšlí producentka představit na několika zahraničních koprodukčních trzích a  
pitching fórech (viz výše kapitola Rozpočet), tudíž seriózně uvažuje o mezinárodní  
koprodukci. 
 
Za cílovou skupinu považuje teenagery 16+ a dospělé (a všechny kdo nespí), odbornou  
veřejnost a zájemce o psychologická témata. 
 
Filmem míří na spíše specializované festivaly (uvádí pozitivní zkušenost se sales-agentem  
v případech předchozích titulů), co se týče kinodistribuce, doufá v uvádění jako předfilmu.  
Přirozeně nevynechává online distribuci a zmiňuje zajímavý návrh na spolupráci s TV Arte  
v jeho magazínu krátkých filmů Court Circuit. 
 
O uplatnění podcastů padla zmínka viz výše, terapeutické využití filmu žadatelka taktéž  
nevynechává. 

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

Společnost 13ka s.r.o. specializovanou na animovanou tvorbu založily Karolina Davidová a  
Anna Vášová v červenci rok 2018. Jde tedy sice o mladou firmu, ale za tak krátkou dobu  
vykazující zajímavou a úspěšnou filmografii. 
 
Každopádně je třeba zdůraznit podíl Anny Vášové, která je mimořádně ostřílenou 
dramaturgyní (a manažerkou) s naprosto unikátní (v České republice bezkonkurenční)  
dlouholetou aktivní celoevropskou zkušeností v oblasti audiovizuální tvorby.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hun Tun 

Evidenční číslo projektu 3925/2020 

Název žadatele 13ka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého animovaného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková  

Datum vyhotovení 20.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hun Tun je postava z čínského taoismu, která zosobňuje chaos, ale není to za každých okolností postava 

negativní. Autorka budoucího filmu, Magdaléna Konvičková ,filmařka a animátorka, se s Hun Tunem setkala 

„osobně“ ,prožila jeho devastující útoky a nakonec nalezla  východisko a smíření. V treatmentu svého ,jak 

říká, narativního filmu popisuje, jaký byl stav její mysli a těla, když chaosu propadla. Stalo se tak po té, co 

přestala spát. Musím  říci, že  to byl velký  horor a na mně působilo vyprávění o něm opravdu strašidelně, 

jako  bezvýchodné mučení a hrůza. Začalo to kolotočem intenzivní práce a  večírkového ponocování, až se 

to vymklo z rukou a nepomáhalo nic, ani hašiš ani víno. Otřesné  marné pokusy o usnutí, dny jako v mléčné 

mlze, nedůvěra ve vlastní smysly, neexistující postavy na ulici,  časté cesty na toaletu, aby si, byť i jen na 3 

minuty, mohla lehnout na zem.. Dostala primární strach z nespavosti ,z usínání ,to byl základní nepřítel. 

Statečná žena nepřestávala s fenoménem bojovat, nakonec s pomocí psychologů došla k poznání, že se se 

svým stavem musí smířit, zvyknout si na něj: začala pracovat sama se sebou, učila se dýchat, jen tak ležet a 

odpočívat ,meditovat. Zjistila, že pocity beznaděje se lze propracovat k úlevě, že krize může znamenat také 

naději, že Hun Tun může ležet klidně vedle na polštáři a čekat na příležitost, která ale nemusí přijít.  

Film bude mít psychoterapeutické poslání, chce ukázat ,co se děje v mysli a těle, když je člověk v psychické 

tenzi. Chce nabídnout  právě naději pro  všechny ,kteří takovým peklem prošli. 

Chce vyvolat tělesný prožitek pomocí obrazů, konkrétních i abstraktních, pomocí symbolů .Je to nezvyklé 

téma, originální pohled do lidské duše, autorka ručí sama sebou. 

 

 

 

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) 

Ve filmu se bude střídat několik animačních technik a postupů, ale jen   některé si dovedu představit. 

Výtvarné návrhy, které jsou v materiálech, jsou působivé. Je v nich také obsažena mnohočetně podoba 

Hun Tuna, nejpřiléhavější se mi zdá dlouhá  černá postava s malinkou hlavou, která se  plíží pavoučími 

pohyby. Osobní postoj autora k látce je dán už tématem, málo kdy jde v dokumentech ,tím spíše 

animovaných, o osobní zpověď takového hlubokého rozsahu. Je třeba nalézt výrazové prostředky, které by 

byly  závažnosti výpovědi adekvátní a dostatečně různorodé  a alespoň v souhrnu abstrakce srozumitelné.  

Myslím, že v tom spočívá klíč úspěchu filmu .Je na M.Konvičkové, jak si s tím těžkým úkolem poradí, zda 

má dost obrazové a animátorské fantazie. Bude záležet i na střihu, který si vzal na starost Alexandr 

Kashcheev (sám říká, že zapojí do pracovních porad i pedagogy Famu.Ne že by to byla samospasitelná 

myšlenka, ale v tomto případě bude hrát zkušenost také svou důležitou roli..)  

Dosud existuje jen literární představa, syrová osobní zpověď, doufejme, že se podaří ji obléct  do obrazů. 

Já osobně v úspěch filmu věřím. 

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

A to proto,že producentská skupina 13ka je mladá( v tom  smyslu,že netrvá dlouho),má na kontě 

úspěšné filmy(Spolu sami a částečně Dceru D.Kashcheevy),nebude se bát experimentovat a  

poskytne autorce všemožnou podporu. Jde vlastně o  nový žánr psychologického animovaného 

filmu, pokus, který vychází z podstaty jedné bytosti a zkušenosti. 

Producentky jsou: Anna Vášová, konzultantka slavné Dcery,dále má na kontě film Martina 

Smatany:Pouštět draka, sama je expertkou Evropské komise Creative Europa Média. 

Karolína  Davidová, druhá  producentka ze   13ky,úspěšně dokončila a distribucí  provedla film Diany 

Cam Van Nguyen Spolu sami. Ve studentské soutěži Bafta se umístil mezi třemi finalisty. 

 

  

 

 

 

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

Téma je významné obecně, podle toho, jak se podaří, 
 nabyde významu i pro současnou českou, ale i evropskou kinematografii.. Rozhodně nemá lokální téma, může 

zajímat diváky na celém  evropském  trhu. Jde o osobní lidský příběh a  ten má vždycky  velký divácký 
potenciál. Mohl by přinést i inovaci ve stylu  natáčení.  

 

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

znaků) 

− Informace jsou úplné a srozumitelné.Plánovaný objem rozpočtu odpovídá  finančním možnostem 

projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hun Tun 

Evidenční číslo projektu 3925/2020 

Název žadatele 13ka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 12.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt s nosným a univerzálně srozumitelným tématem nahlíženým z osobní perspektivy, na níž se váže 

symbolicko-mytologická rovina umožňující abstraktnější ztvárnění, má důsledně promyšlenou fázi vývoje po 

tvůrčí i producentské stránce. Začínající autorka spolupracuje se zkušenými producentkami a filmařem-

dramaturgem. Rozpočet je přiměřený a transparentní, účelně je promyšlená distribuční a marketingová 

strategie a projekt má mezinárodní potenciál.  

K podpoře jej doporučuji. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt vychází z nosného tématu, které je nahlíženo osobní perspektivou. Nespavost, resp. problémy 

s usnutím a spánková deprivace jsou častým průvodním jevem stresu anebo různých typů komplikací 

v osobním či pracovním životě. Treatment je silný právě v popisu osobní zkušenosti, smyslových vjemů, 

vnitřního prožívání a vnějších příznaků. Projekt je zjevně na úplném začátku hlubšího promýšlení. Spojení 

motivu Hun Tuna a tématu, resp. obrazů popsaných v treatmentu, není úplně jasné (směry úvah naznačuje 

spíš dramaturgická explikace). Treatment také nepopisuje techniku a styl či rámec estetické představy – 

toto však doplňují výtvarné návrhy, i když prozatím spíš v podobě mood boardu. Nicméně i když jsou 

podklady místy takto rozbíhavé a kusé, je zjevné, že projekt má ujasněné ústřední téma, promyšlené 

v konkrétní rovině (osobní zkušenost v obrazech naznačených v treatmentu) i v abstraktní rovině (motiv 

chaosu a jeho symbolická reprezentace) a také má jasnou základní vizuální představu. Neméně podstatné 

je, že fáze vývoje je důsledně promyšlená, jak po tvůrčí, tak po producentské stránce, jak je rozvedena 

v popisu projektu. Vhodně vybrané vývojové workshopy, jichž se tvůrci chtějí účastnit, navazují na konkrétní 

plán rešerší a práce na způsobu vyprávění.  

 

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

 

Tvůrčí tým již spolupracoval v minulosti – autorka a producentka se potkaly u tvorby mezinárodně 

úspěšného filmu Spolu Sami Diany Cam Van Nguyen. Autorka sice nemá za sebou rozsáhlou filmografii, 

ale podpora nejmladší generace filmařek a filmařů se nutně musí odvíjet spíš od síly aktuálně předloženého 

projektu. Zkušený filmař, střihač a dramaturg vnáší, jak je vidět i z jeho explikace, do projektu jasně 

formulované otázky a naznačuje směr jejich řešení (např. otázka znakovosti, nutnost dopromyslet 

mytologickou rovinu). 

 

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

 
Téma projektu je univerzálně srozumitelné a plánovaná podoba naznačuje možnost esteticky různorodého díla 

s osobní perspektivou a výraznou abstraktní, resp. mytologickou rovinou – domnívám se, že dílo by mohlo 
být jedinečným v českém i mezinárodním kontextu – bude však velmi záviset na způsobu vyprávění, 
propojení konkrétní a obecné roviny a estetické podobě. 

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

znaků) 

 

Projekt má výborně promyšlenou marketingovou a distribuční strategii, nichž vedle klasických kanálů a 

online distribuce počítá i s přesahovými aktivitami napojenými na téma (podcasty, eventová distribuce), 

což může být účelné z hlediska prezentace filmu i přínosné pro uvedené instituce.  
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Finanční plán počítá pouze s věcným vkladem autorky a podporou Fondu. Nicméně pozitivní je, že plán 

vývoje zahrnuje i hledání vícezdrojového financování výroby. Rozpočet je přiměřený, nejnákladnější je 

výroba teaseru, který je nevyhnutným výstupem (i kvůli hledání spolufinancování výroby) a plánovaná 

účast na workshopech. Položka 02-01 Producent má jednotkovou cenu 60 tis., výslednou 75 tis. (zřejmě 

se jedná o chybu). Položka 02-36 Ostatní obsahuje dle popisu i poplatek Fondu – pokud se nemýlím, ten 

by neměl být součástí rozpočtu.  

Způsob práce producentek na výrobě i mezinárodním networkingu a distribuci byl viditelný například u filmu 

Spolu sami, který byl vynikajícím a zodpovědným způsobem připravovaný i následně mezinárodně 

prezentovaný, a jejich zájem o obtížná témata nahlížená z osobní perspektivy (tedy určité hybridy 

dramatické animace, deníku a osobního dokumentu) je zjevný i z předchozích projektů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dubánci / Dubánci a vlaštovka 

Evidenční číslo projektu 3926/2020 

Název žadatele BareBear production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 25.08.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt nazvaný „Dubánci / Dubánci a vlaštovka“ navazuje na úspěšný projekt 
„Dubánci.cz“, kde hlavními postavami dětských knížek, leporel a fotografií jsou 
postavičky, sestavené z plodů dubu, tedy ze žaludů. Nový příběh, připravený pro 
dětský krátkometrážní film je postaven na fantaskním světě někde v dubovém lese. 
Poklidný život v dubovém lese naruší přílet papírové vlaštovky. Protagonista Dubánek 
se snaží k vlaštovce dostat, rád by získal její křídla, chtěl by lítat jako ona. Za pomoci 
přátel z lesa a vánku, který poletuje mezi stromy, se mu nakonec podaří dosíci svého 
cíle. Zároveň s tím se mu povede zachránit život přátel (Dubinka s pejskem Žuldou), 
kteří se na své vratké lodičce nebezpečně přiblížili vodopádu. Nabere je na křídla 
vlaštovky a odnese je pomalu zpátky do lesa.  
 
Silnou stránkou projektu je jasná koncepce, mířící na publikum ve věkové hranici 2-5 
let. Autoři mají vyzkoušeno knižním vydáním příběhů Dubánků (jiných, než je příběh 
v předloženém projektu), že umějí oslovit cílovou skupinu a že jejich tvorba má na děti 
pozitivní vliv. To oceňují i dospělí, kteří se výchovou dětí zabývají.  
Sám příběh, určený pro animovaný film má všechny aspekty dramatického díla, tudíž 
bude působit na diváky tak, jak je to zamýšleno.  
Slabší stránkou projektu je přílišné spoléhání se na literární postupy, které na vizuální 
stránku filmu nemají žádný vliv. Čtenáře odvádějí od hlavní složky, kterou je stavba 
děje. Naštěstí ne v takové míře, aby se čtenář synopse nebo treatmentu ztratil 
v přemíře slovního balastu, pro treatment nepodstatného.    
 
Projekt je připraven k vývoji a žadatel s největší pravděpodobností dokáže dopracovat 
současný stav do podoby, kterou vyžaduje výzva SFK. 
  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka projektu „Dubánci / Dubánci a vlaštovka“ je originální v tom, že se 
snaží obecnou pravdu přetavit do příběhu srozumitelného dětskému diváku. Je to 
pokus vytvořit alegorii pochopitelnou dětem, v rámci které se děti přirozeně učí 
objevovat nové, probouzet zvědavost a fantazii. V tomto je myšlenka inovativní, 
protože neskrývá edukativní část, ale dává ji synchronně zaznívat v příběhu. Příběh 
a jeho edukativní složka si nepřekážejí, to je základ dobrého projektu.  
Děj je srozumitelný. Problém je jen v tom, že autorka treatmentu (patrně ta, která je 
ve smlouvách uvedena jako autorka scénáře – není pod svou prací podepsána), má 
mnohem větší zkušenosti s literární prací, než s prací scenáristy pro animovaný film. 
Rozhodně jí to nevyčítám, ale používá příliš mnoho literárních obrazů, filmově 
nerealizovatelných. Např:  „Opar z rosy je již pryč, ale do oběda je ještě daleko.“ 
 Tato věta se nedá nijak nafilmovat, je tudíž pouhým balastem v treatmentu. Bohužel, 
tento literární styl vede i k nepozornosti při psaní a tak vznikají chyby, které lze 
považovat za gramaticky nesprávné, cituji:  v záplavě zahraničních děl, které často 
pracují … „ správně by mělo být – která -., nebo cit.: světa tvořeného z přírodnin bez 

předchozího vysvětlování, kde se vzali. … spíš by mělo být – vzaly – jsou-li míněny horniny… je-li 
ovšem myšleno něco jiného, je stavba věty matoucí.  
Další citace: z autorské tvorby Petra Václavka,  jež je duchovním otcem--- správně má být – jenž – je-li 
míněn Petr Václavek… je-li míněna jeho tvorba, pak by se měl použít ženský tvar, místo 
duchovním otcem, duchovní matkou…  
Nikterak tím nechci odradit autorku a ostatní tvůrce od práce na záslužném díle. Jen 
mne mrzí, když si autoři nedají pozor na všechno, co odevzdávají k posouzení.  
Charaktery postav, které autoři předkládají jako protagonisty svého příběhu, jsou 
v souladu s celkovou koncepcí projektu. Svět, který je tvořen postavičkami ze žaludů 
a okolím ve kterém žijí, má jasně daný charakter pozitivna, protože les a příroda 
pozitivno přinášejí. Toto poselství projektu je velkým vkladem do současné filmové 
tvorby.   
Vizuální stránka projektu je prověřena mnohými dětskými čtenáři věkové kategorie, 
ke které chtějí tvůrci projektu hovořit svým animovaným filmem.  
Projekt naplňuje všechna kritéria, kladená na projekty v rámci výzvy SFK.  
 

 

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

Autorka scénáře Klára Smolíková má dostatek erudice na to, aby scénář zvládla bez 
problémů a naplnila tak poslání projektu Dubánci autora Petra Václavka. 

Dramaturgyně Lenka Marešová naplňuje to, co má dramaturg v této fázi dělat – 
potvrzuje autorům, že jdou správnou cestou.  

Pro stávající část práce na projektu je ale také důležitý producent. Pochybnosti ve 
mně vyvolává fakt, že ani na jedné smlouvě, kterou uzavřel s tvůrci a které 
předložil do žádosti o podporu SFK, NENÍ UVEDENA ČÁSTKA PLNĚNÍ – tedy 
honorář. Chápu to tak, že všichni pracují ZADARMO, což není nelegitimní, vědí-li o 
tom a souhlasí-li s tím. Pak ovšem je nutné do smluv uvést – částka, za kterou 
tvůrce pracuje na projektu „Dubánci / Dubánci a vlaštovka“ je 0,- Kč/ slovy nula 
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korun českých/,  za vytvořené dílo. Z toho by jasně vyplývalo, že autor souhlasí 
s tím, že pracuje na díle bez nároku na honorář.  Pak samozřejmě nemusí být 
uvedena ani procenta za tantiémy a další obvyklé součásti honoráře. V případě 
smlouvy koncipované tak, jak je předložena jako součást podkladů pro hodnocení 
projektu „Dubánci“ zůstává otázkou, vědí-li autoři a ostatní spolupracovníci, že 
pracují bez nároku na honorář, tady zadarmo.  

Podle mého, takto nesprávně zpracované smlouvy mají vady, které je činí 
neplatnými.  

  
 

 
 
 

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

Téma je pro českou i evropskou kinematografii významné v tom, že přináší do vod 
zanesených agresivitou, čerstvý proud pozitivně naladěných emocí s přesahem do 
světa dětí, s edukativními prvky.  

 
 

 

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

znaků) 

Předložené informace jsou srozumitelné a umožňují správně projekt posoudit.  
Jediným nejasným sdělením jsou smlouvy vystavené producentem tak, že tvůrci 

nedostanou za svou práci zaplaceno. Není jasné, jestli to je se souhlasem autorů 
(není uvedena částka – 0,- Kč za výkon).  

 
Tvůrci tak, jak jsou do týmu sestaveni, dokážou projekt realizovat tak, jak je potřeba 

pro splnění podmínek výzvy SFK.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu James&Margaret 

Evidenční číslo projektu 3931/2020 

Název žadatele NO Production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 26.08.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt je vysoce kreativním způsobem zpracované téma mapování 
životního příběhu (podle skutečných událostí) chirurga Jamese Berryho, z dob 
viktoriánské Anglie. James je průkopníkem moderní medicíny. Odmítá zastaralé 
medicínské postupy, zasazuje se a tvrdě vyžaduje hygienické zásady při epidemiích. 
Překonává velké překážky, má spoustu nepřátel, ale nakonec se kariérně dostane na 
pomyslný vrchol. Teprve po jeho smrti se povede odhalit, že James byl celý život 
žena. Proto autor rozdělil život Jamese na dvě části – na část, kdy byl dívkou, ale ve 
viktoriánské Anglii dívky nesměly studovat, vzdělávat se. Proto další děj, byť zpočátku 
v jakýchsi reminiscencích, se věnuje už práci Jamese, jako významného chirurga.  
Silnou stránkou projektu je jeho kreativní stavba, umožňující udržet diváka ve správné 
míře napětí a pod rouškou tajemství skrývat to, na co musí divák přijít sám. Správná 
míra reminiscencí s nezbytnou silou jako dává jen dobře vybudované tajemství, to je 
klenot, jakého si česká kinematografie užívá zřídkakdy. 
 
Projekt je dokonale připraven a i s tím, že bude realizován ve 3D.  
 
  
   

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka, ztvárnit pomocí animovaného filmu navíc v 3D, životní osudy 
významného chirurga žijícího na konci 18.století do poloviny století 19. je nezvyklá a 
originální. Nezvyklé je to proto, že v dobových materiálech autoři hledají buď postavy 
vítězné a bořící svět nebo poražené a měnící svět jinými cestami. Fascinující příběh 
dívky, které strýc pomohl ke vzdělání lékařky, leč pro nepřístupnost dobových zvyků, 
vystupující jako muž, je lákavým tématem samo o sobě.  
A jak je příběh dostatečně originální ve své skutečné podobě, tak také autor 
přistupuje ke ztvárnění originálně a zároveň s pietou vůči protagonistovi / 
protagonistce. Stavba příběhu jde sice téměř kontinuálně, ale divák do poslední 
chvíle netuší, čeho je svědkem. Ona míra tajemství, přesně rozložena jako na 
lékárnických vahách, je základem úspěchu předloženého projektu. Přes zdánlivou 
rozháranost děje, je vyprávění srozumitelné. 
Charaktery zapadají do dobových reálií, přičemž nejsou ničím determinovány ani 
z pohledu současnosti. Celkové pojetí filmu jde dál, než jen informovat o životě ve 
viktoriánské Anglii. Ukazuje na příběhu ze skutečnosti, že člověk bez ohledu na 
pohlaví, dokáže bojovat za svá práva i za svůj pohled na svět. V chirurgii té doby 
dokázal/a James/Margaret uskutečnit revoluci v léčebných postupech při epidemiích, 
díky čemuž bylo zachráněno velké množství lidských životů.  
Forma vyprávění, kterou autor použil, je nezvyklá, ale přitom velice účelná. Dosahuje 
sdělení, které se mnohdy při podobných projektech nedaří docílit. Originalitou a 
kreativními nápady hýřící projekt dává jasnou představu, co v budoucím filmu bude. 
A prožitků, které film přinese, nebude málo. Rozhodně mezi ně bude patřit i 
fascinace plodným lidským životem. Snaha bojovat za práva lidí bez ohledu na jejich 
původ a barvu pleti, to je jedna z deviz, kterými film bude jasnou řečí oslovovat i 
dnešní diváky.  
 
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.   

 

 

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

Autorem námětu a scénáře, potažmo i režisérem je Jiří Novák. Výtvarníkem je Josef 
Prokop. Podle podkladů budou na projektu spolupracovat také lidé, kteří 
spolupracovali s tvůrci i na jiných projektech. Ze zahraničí hlavně Mike Cachuela 
scenárista z Lucas filmu a Issak Kerlow animátor z Walt Disney Company.  

Pro výrobu filmu ve 3D je mezinárodní spolupráce důležitá, protože v ČR není tato 
technologie na dostatečné úrovni.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma je významné pro současnou kinematografii nejen specifickým způsobem 
vyprávění, ale také svou hlavní myšlenkou – že všichni lidé jsou si rovni bez ohledu 
na pohlaví, barvu pleti či sociální původ.  

Projekt rozhodně přinese inovaci v české kinematografii už jen tím, že dokáže 
posunout výrobu 3D filmu o další rozměr.  

 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a umožňují správně posoudit žádost.  
Žadatel je schopen projekt realizovat tak, jak to vyžaduje výzva SFK.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

  

Expertní analýza 
 

Název projektu James and Margaret 

Evidenční číslo projektu 3931/2020 

Název žadatele NO Produktion 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého animovaného  díla 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 18.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

James and Margaret je  zvláštní příběh  ,jehož pointa je naprosto překvapivá. 

Odehrává se po napoleonských válkách,v nichž jeden z protagonistů,pozdější velitel anglické armády,lord 

Raglan přijde o ruku.Pomáhá mu lékař Barry.Ti dva se budou potkávat celý život,lord  drží nad Barrym 

víceméně ochranou ruku,nakonec ho jmenuje  generálním zdravotním inspektorem armády Jeho 

Veličenstva. Barry má  ale mocné nepřátele,  protože v afrických koloniích prosazoval moderní 

medicínu,osvětu  a hygienu a šel po krku všem medicínským šarlatánům a lidem, kteří neuměli léčit a měli 

z toho jen finanční prospěch.Barry má se svými metodami zázračné úspěchy,dokáže udělat císařský 

řez,vyléčí svého přítele guvernéra Sommerseta z tyfu.Bojuje se žlutou zimnicí. Navštěvuje věznice a 

leprosérie,všade je maximálně lidský a cílevědomý.Osud obětavého lékaře a strašné praktiky tehdejší 

mediciny , a to ještě v koloniích, jsou  jednou rovinou scénáře .Je třeba poznamenat,že Barry byl existující 

historická osobnost. 

Druhá rovina vypráví o skotské dívce Margaret, která se svou matkou žije po nuzných začátcích u svého 

strýce,nekonvenčního malíře Jamese Barryho.Malíř rozpozná u své neteře nevšední inteligenci a 

neutuchající touhu po vzdělání a poskytne jí to,co tehdy bylo pro chudé dívky jedině dostupné,tj. soukromí 

své knihovny a knihoven svých šlechtických intelektuálských přátel. Vzdělaná dívka  nakonec přistoupí na 

řešení,které je odvážné  stejně jako neobvyklé:rozhodne se změnit identitu a nabýt vzdělání jako muž. Stalo 

se to  55 let před tím, než jsme sledovali osudy doktora Barryho, protože  teprve, když Barry v mrazivé 

Kanadě zemře, zjistíme jeho tajemství.Byla to po celu dobu Margaret, kdo bojoval za zdravotnickou osvětu a 

čelil nemocem, statečná žena, která musela zapřít své pohlaví,aby dosáhla svého: sloužit společnosti a 

lidem  podle svého vzdělání a  srdce. 

Nakonec je to jedno, jestli tím skutečně lidským lékařem byla žena nebo muž, byl to vzácný člověk.Na druhé 

straně je to příběh i o tom, jak daleko kdysi bylo k ženské emancipaci a uznání ženy jako mužům  

rovnocenné bytosti.. Scénář je také vyjádřením pokory vůči přírodě, všem jejím tvorům a usilovnému bádání 

po jejích tajemstvích 

Ve skutečnosti byl považován dr. Barry někdy za hermafrodita, jindy se soudilo,že měl vztah se svým 

přítelem guvernérem Sommersetem,který v něm ženu objevil. 

. 

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) 

Scénář celovečerního  animovaného filmu má velký poetický náboj. Jednak zobrazuje neobvyklou  

exotickou přírodu ,jednak doprovází Margaretiny lektury  obrazovými „ilustracemi“,střídají se před námi 

animované  úryvky z knih Defových, Cervantesových,Swiftových a  i Ovidiových.Ženský  nepřiznaný 

Margaretin úděl je symbolizován bílými  pralesními květy, které upomínají i na možnou lásku  guvernéra 

Sommerseta . Lidskou touhu po dálkách  představují námořní plavidla, která dopravují Barryho po 

nejrůznějších mořích do  ztracených destinací.  Obrazově velmi bohatý příběh ,kde probíhají bitvy, plesy, 

exteriéry ve skotském Corku či v africkém pralese, vzdouvá se rozbouřené moře a Barry léčí 

v guvernérských sídlech i v leprosérii, je předpokladem k výrazné stylizaci .Zatím její povahu nedokážu 

odhadnout, v materiálech jsou uvedeny jen dobové obrazy či kresby, ale jak jich autor použije k animaci, mi 

není ještě jasné. Ale pevně věřím, že autor Jiří Novák ,který se podílel na filmu Alois Nebel má svou 

představu již připravenou.  Jinak je děj srozumitelný, alespoň ve svých dvou paralelních liniích, byť největší 

tajemství si necháváme jako překvapení nakonec. Projekt je nezvykle strukturovaný, linie se nespojují ani 

dějově neprolínají,, ,přimlouvala bych se, kdyby někde ve scénáři byla zřejmější  dějová linka, která 

naznačuje těch 55let, ležících  mezi začátkem a koncem.  

Charaktery hlavních postav jsou  organickou částí příběhu, možná by prospěla eliminace některých figur, 

přijde mi, že  je příběh postavami spíš zahlcen.  

Ale to jsou jen dílčí připomínky, jde o látku, která je svým způsobem magická, vtahuje diváka do svého 

dávného a pestrého světa, který stál na začátku našich moderních časů. Vyzdvihuje vzdělání, lidský soucit, 

obětavost a neústupnost z humanitních ideálů. Plní kritéria a cíle výzvy FK.   

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

− Je složení tvůrčího týmu dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu? 

− Všímejte si nejen „jmen“, ale i skutečného vkladu těchto tvůrců do projektu, jak jej lze vyvodit z explikací. 

 

 

 

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

− Je téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii? 

− Je látka svým tématem a zpracováním lokální, nebo má i zahraniční přesah? 

− Mohl by projekt svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby?  
 
 
 
 

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

znaků) 

− Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? Neobsahují rozpory či protichůdné informace?  

− Umožňují správně posoudit žádost?  

− Je daný projekt realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii? Tzn. odpovídá plánovaný 

objem finančních prostředků požadavku projektu? 

− Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli?  
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− Zohledněte dosavadní činnost, úspěchy a ocenění žadatele a zhodnoťte, jestli je žadatel vůbec schopen 

takový projekt zrealizovat. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Prvá 

Evidenční číslo projektu 3932/2020    

Název žadatele Jakub Rálek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy  Žofia Bosáková 

Datum vyhotovení  26.8. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Žiadosť je vypracovaná kvalitne s detailnými informáciami o projektových zámeroch a o spôsobe ich 
naplnenia. Istým limitom je jednostranná závislosť od českých verejných zdrojov pričom Prvá má značný 
potenciál na zahraničné vstupy. 
                     
 
                                                              

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žiadosť je vypracovaná prehľadne a kultivovane a dáva podrobnú predstavu o fáze kompletného 
developmentu. Obsahuje požadované prílohy, aj relevantnú opčnú zmluvu s autorkou.  
Žiadosť som hodnotila v AVF  v júni 2020, k projektu odvtedy pribudla prínosná dramaturgická explikácia, 
rozšíril sa námet, navýšila sa dvojnásobne minutáž prepokladaného diela.  
V žiadosti nie je doložené potvrdenie o vlastnom vklade žiadateľa, i keď vo finančnom pláne je uvedené.                                                                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

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

Náklady na kompletný development sú primerané deklarovaným výstupom: storyboard, animatik, testy, 
teaser a zostrihaná zvuková stopa, kedy dielo bude pripravené do produkcie. Harmonogram aj charakter 
diela môžu mierne ovplyvniť cestovateľské obmedzenia v rozvojových krajinách. 
 
V producentom zámere sa uvádzajú minoritné dotačné možnosti (CEE štipendium, SK-CZ ženský fond), 
nie sú zatiaľ premietnuté do finančného plánu, kde je uvedený potvrdený vstup pre autorku z AVF a 
plánované štipendium z APA pre producenta. Dielo teda vzniká ako česká majorita s 89% vstupom 
celkovej verejnej podpory. (Štipendium fyzickej osoby z AVF sa nezapočítava do prípadného SK 
koprodukčného podielu). 
 
 
 

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

Fázy vývoja sú rozvrhnuté primerane s predpokladaným ukončenim 12/2022. Plán účasti na etablovaných 
workshopoch a fórach je realistický,  vie sa odraziť od predchádzúcich ocenení autorkinej tvorby a 
momentálne trendovej témy i jej spracovania. Súčasne to projektu napomôže při distribúcii a 
medzinárodných festivaloch. 
 
 
 
 
 

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

Žiadateľ sa podieľal ako vedúci produkcie na dlhometrážnych aj krátkometrážnych projektoch, má 
skúsenosti z výroby úspešných animovaných krátkych filmov (vrátane predchádzajúceho filmu režisérky), 
čo vytvára predpoklady na pokračovanie vydarenej spolupráce. Otázkou je, či sa bude podieľať na projekte 
ako fyzická osoba alebo projekt vo fáze výroby zastreší právnická osoba. 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Prvá 

Evidenční číslo projektu 3932/2020 

Název žadatele Jakub Rálek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-7-23 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 6. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Krátký animovaný dokument se zabývá ve veřejném diskurzu málo artikulovaným tématem a nachází velmi 

funkční způsob ztvárnění. Projekt je koncepčně výborně připravený, promyšlený jak po obsahové a 

dramaturgické, tak po estetické stránce. Producent má jasný plán vývoje a zevrubný přehled 

v mezinárodním prostředí, v němž bude film vyvíjet. Rozpočet je velkorysý v několika položkách, ale celkově 

přiměřený, zejména s ohledem na náklady na mezinárodní workshopy, které by byly pro projekt přínosné. 

Tvůrčí tým je prakticky kompletní a zkušenosti jeho členek a členů, byť nejsou rozsáhlé, ukazují na 

schopnost vytvořit mezinárodně srozumitelné a esteticky výjimečné dílo.  

Projekt k podpoře doporučuji. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt prolamuje společenské tabu spojené s tématem menstruace a nachází vhodnou formu, jak 

dokumentární koláž výpovědí a příběhu ztvárnit – prostřednictvím animovaného filmu – tento způsob jednak 

umožní respondentkám svůj příběh pouze vyprávět, jednak ale může nalézt originální jazyk pohybující se 

mezi doslovností a metaforou. Za nosný pokládám nápad, ke kterému dochází během dramaturgických a 

odborných konzultací, shromáždit výpovědi žen a dívek z různých koutů světa, reprezentujících různé 

kultury. Projekt je zatím v tomto nepříliš konkrétní, což mně naplňuje i jistou pochybností (aby pak téma 

nebylo zobrazeno „pouze“ vrstvením krátkých zážitků a nepostrádalo tak analytičtější rovinu), avšak právě 

hledání postav, příběhů a jejich konkrétního propojení bude předmětem fáze vývoje, což je zcela namístě. 

Podstatný je i společenský rozměr, který autorka zmiňuje – dává záruku, že film nebude skládačkou 

kamarádských vyprávění, ale že (ve výběru výpovědí, dramaturgii) autorce jde i o poukázání na typy reakcí 

a chování, které vytváří z menstruace téma mimo veřejný diskurz, a nese stigmatizující konotace.  

Stylisticky je film už rovněž hodně promyšlený (chyběla mi pouze zevrubnější úvaha o zvukové složce) – 

úvaha nad barevnými škálami kreslené animace je funkčním východiskem pro úvahy nad strukturováním 

filmu a stop-motion koláže objektů se jeví být funkční (i ve smyslu názornosti či návodnosti) interpunkcí.  

 

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

 

Tvůrci jsou z nejmladší generace filmařů a filmařek, přesto již mají za sebou výrazné úspěchy na 

mezinárodním poli (u režisérky zejména spoluautorství filmu SH_T HAPPENS). Producent má rovněž 

rozsáhlé zkušenosti i s koprodukcemi. Dramaturgyně vnáší do uvažování nad filmem komplexní pohled, jak 

je zjevné z její explikace. Součástí týmu je také konzultantka, animátor, střihačka a zvukařka – celý štáb je 

tedy s projektem již od raného vývoje, což je pro zdar projektu velmi funkční. 

 

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

 
Vzhledem k univerzálně srozumitelnému tématu a úvaze o protagonistkách z různých koutů světa se 

domnívám,  že film může být společensky přínosný nejenom v ČR, ale také v mezinárodním prostředí. Již 
v této fáze důsledné uvažování nad stylem ukazuje na promyšlený formální koncept, funkční vzhledem 
k tématu, umožňující doslovnost i metaforu – v projektu tedy vidím potenciál i estetického obohacení jak 
domácí, tak světové animované i dokumentární kinematografie.  

 
 

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

znaků) 

 

Producent má precizně promyšlený plán vývoje. Výborně se orientuje ve vývojových a animátorských 

workshopech a pitching forech. I když je plánovaný film krátký (15 minut – osobně bych si i podle 
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předloženého konceptu dovedla představit i dílo trochu rozsáhlejší), v zájmu propracovanosti má smysl 

účastnit se i workshopů zaměřených na vývoj a dramaturgii. Nejpřínosnější ale budou prezentace 

v kontextu animované tvorby, jelikož tyto mají vedle hledání koproducentů také nemalý propagační 

přínos. Tyto (v rozpočtu nejvyšší) finanční náklady tedy pokládám za účelné. U některých položek 

rozpočtu mám dojem, že se vztahují na celou přípravu filmu – např. odborní poradci pro fázi konzultace 

scénáře, ale pak i výběru materiálu (vzhledem k rozsahu filmu by honorář odpovídal spíš takto 

rozsáhlejší práci – pokud se jedná o jednu konzultantku). Honoráře obecně jsou pro fázi vývoje krátkého 

filmu spíše vyšší, celkově je rozpočet na vyšší hranici přiměřenosti. Vzhledem k výborné připravenosti 

(producentské i tvůrčí) a promyšlenosti projektu se domnívám, že projekt bude kvalitně realizovaný. 

 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 
Název projektu Prvá  

Evidenční číslo projektu 3932/2020  

Název žadatele Jakub Rálek  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického 
díla 

 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného filmu  

Číslo výzvy 2020-1-7-23  
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla 

Datum vyhotovení 22. 8. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
1. animované dokumentární výpovědi, jednoduchý styl, intimní téma  
2. promyšlená a odzkoušená práce s médiem, důkladné rešerše, edukativní rozměr 
3. umělecky frekventované téma 
4. Konečné hodnocení 

Mnohokrát umělecky zpracované téma menstruace pojímá autorka přímočaře, avšak civilně. 
Je si vědoma předností dokumentárního i animovaného filmu a s médiem zachází účelně. Tuto 
kombinaci si již s úspěchem vyzkoušela v dřívější práci. Rozšíření na další kulturní okruhy 
(např. Indie) dává filmu obecnější platnost. Náhled na způsob, jakým se s biologickou 
podstatou lidí vyrovnávají jiné kultury, vytvoří potřebný odstup od pro mnohé nepříjemně 
intimního tématu. Film může mít význam pro dospívající, pro které je menstruace přirozeně 
jedním z důležitých témat, i pro dospělé, kteří mohou skrze film reflektovat společenské 
konvence. 
 

 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

− Téma menstruace bylo mnohokrát umělecky zpracováno. Také použití metody animovaného 
dokumentárního filmu pro zobrazení intimního tématu není originální. Na druhou stranu 
dokumentární složka dodá filmu váhu a věrohodnost. Je zřejmé, že tvůrci mají jasnou představu 
o sběru výchozího materiálu a také o charakteru, jaký by měl mít.  

− Kamera nemá nad ničím přivírat oči, což může být pro část publika problematické, nicméně díky 
dokumentárním výpovědím se dá tento přístup charakterizovat spíše jako přímočarost, než jako 
naturalismus. 

− Zkoumání tématu optikou odlišných kultur je přínosné a bude film objektivizovat. Je otázkou, zda 
bude jedna z kultur zastoupena více, než ostatní, nebo zda bude film směřovat spíše k 
etnografickému pojetí.  Zařazení transgender tématu působí spíše jako kuriozita, než jako 
důležitá součást tématu.  

− Výtvarná koncepce je ve shodě s dramaturgií. Stylizovanost a jednoduchost  dobře kontrastuje s 
dokumentární zvukovou stopou.  

− Expoziční pasáž (a mezipasáže) zobrazuje různá pojmenování menstruace. Jazyky nakládají s 
pojmenováním tabuizovaných témat obvykle velmi vtipně. Jazykový humor však po převedení do 
obrazové podoby potřebuje poměrně dlouhý čas k pochopení, což může změnit představu o 
“audiovizuální montáži” se kterou tvůrci počítají. 

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

− Tvůrčí tým je zcela kompetentní k realizaci projektu a dá se předpokládat, že výsledný film bude 
mít vysokou kvalitu. Členové štábu spolupracovali na dřívějších projektech.  

 
 
 

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

− Téma je univerzální a film může uspět v zahraničí.  
 
 
 

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

− Informace v žádosti jsou kompletní a dostatečné pro posouzení žádosti. 
− Rozpočet umožňuje realizaci developmentu. 
− Producent je fyzická osoba s dostatečnými zkušenostmi z filmové produkce. 
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