
 
 
 

Expertní analýza 
 

Název projektu U útulku 5 

Evidenční číslo projektu 3938/2020 

Název žadatele Edgar Dudka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 
 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla 

Datum vyhotovení 12. 10. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
1. autobiografie, kruté i poetické obrazy dětství  
2. silné obrazy, humor, autenticita 
3. v této fázi nejsou 
4. Konečné hodnocení 

- U útulku 5 je adaptací autorovi úspěšné povídkové knihy, která vychází z jeho životních 
zkušeností. Mozaika krutých a poetických obrazů ze života dítěte vytrženého z bezpečí rodiny a 
odsouzeného k institucionální výchově je věrohodným obrazem tehdejší doby. Ačkoliv se děj 
odehrává v závěru čtyřicátých let, námět nestaví na fetiši období komunistického temna a ani 
zbytečně nedramatizuje. Je složen ze silných a autentických obrazů, jejichž zdrojem je 
autorova paměť, nikoliv představa, či v horším případě, názor. Bude obtížné, vytvořit ve scénáři 
dostatečný kontext jednotlivých scén, děj je poměrně fragmentární a souvislosti, které lze 
snadno naznačit v literárním textu, mohou být ve filmové podobě ztraceny. Nicméně autorem 
scénáře i předlohy je mimořádně zkušený scénárista a lze očekávat, že výsledný tvar bude mít 
na obecenstvo neméně silný účinek, jako měl na čtenáře. 

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

 
− Scénář lze pro jeho úhel pohledu, kterým vidí svět i dobu, pro jeho přímočarost i kvůli prostředí 

ve kterém se odehrává, označit za originální.  
− Děj je v této fázi srozumitelný, nicméně pro filmovou podobu je třeba dopracovat souvislosti 

jednotlivých obrazů. 
− Charaktery jsou jasně vymezené a jejich motivace srozumitelné. 

− Látka je autobiografická, tudíž je autorův postoj osobní. 

− Projekt naplňuje kritéria výzvy, 
 
 
 

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

− Autor je zkušený scénárista a úspěšný spisovatel. Lze očekávat vysokou literární i scénáristkou 
kvalitu díla. 

 
 
 

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

− Téma je významné pro českou kinematografii, jeho dickensovská rovina může mít dopad i na 
zahraniční publikum.  

 
 
 
 

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

− Informace jsou dostatečné pro posouzení projektu. Rozpočet odpovídá první verzi scénáře, 
nicméně časový harmonogram spíše finální podobě. Pokud by měl v srpnu být scénář hotov v 
téměř finální podobě, je odměna autorovi spíše nízká. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu All Rockies 

Evidenční číslo projektu 3953/2020 

Název žadatele Jaroslav Hruška 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 13. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá SFKMG projekt vývoje scénáře, který rozvíjí příběh skupiny outsiderů následujících 

bláhový sen – natočení filmu o mladistvé lásce – navzdory nepřejícímu a zaslepenému okolí. Pokouší se o 

fúzi mezi americkou buddy komedií a tuzemskou satirou o loserech pokoušejících se obstát. Inspirací je 

slavný projev Sylvestra Stalloneho, který věnoval svůj vytrvale odmítaný, a nakonec úspěšný film všem 

Rockyům světa.  

 

Tento projekt bohužel nemá jakékoli předpoklady v ringu obstát, protože uvědomění si vlastního outsiderství 

může být silnou stránkou jen tehdy, pokud není alibi pro celkovou nedotaženost a naivitu. Neupírám mu 

rozhodně významný osobní podtext, nicméně námětů motivovaným intimními tragédiemi a pocity zneuznání 

je jako amatérských boxerů. V odevzdané podobě jde o nedomyšlený a odbytý námět, který má sklony spíše 

k ploché karikatuře než výstižné satiře. Operuje možná s nadsázkou, ale je to nadsázka velmi naivní a 

povrchní.  

 

Není náhoda, že ze všech Rockyů světa se na vrchol schodů dostanou jen vyvolení. Jsou to ti, kteří jsou 

stejnou měrou připraveni jít k zemi i uspět. Tento projekt jedním z nich bohužel není.    

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

− Synopse projektu vykazuje nepochopení, k čemu má tento náročný útvar slouží. Jedná se o chaotické 

shrnutí fabule neschopné podat esenci projektu. 

− Treatment zvýrazňuje mechaničnost a samoúčelnost dramatické stavby, která se zakládá na repetitivním 

vršení kolizí a nedokáže přesvědčivě motivovat činy postav. Jejich psychika je šestáková a pokud se 

autor dovolává příkladů jako Todd Solondz, měl by věnovat pozornost tomu, jak tento autor příběhových 

zvratů důmyslně využívá k rozvíjení intimního portrétu postav. Je navíc psaný neobratně, popisně a bez 

schopnosti přiblížit jakoukoli dynamiku látky.  

− Jeho treatment má svou chcípáckostí mnohem blíže k neblaze proslulým českým filmům než k dílům 

Solondze, Baumbacha či Andersona.  

− Stylistické představy o spojení civilismu americké indie kinematografie se Cinema du Look vypovídá 

spíše o eklekticismu než o prvotní vyjasněnosti, kam má scénář směřovat. 

− Úroveň dvou rozepsaných scén je stylisticky prostřední, dialogy a situace vyznívají spíše jako karikatury 

než jako živý materiál. Neustále opakovaný bonmot o tom, že někdo nevystudoval FAMU, má opravdu 

studentskou úroveň.   

 

 

 

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

− Nedokážu posoudit 

 

 

 

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

− Na tématu neshledávám nic osvěžujícího. Na české scéně máme podobných příběhů až příliš, evropský 

kontext vyžaduje určitou výjimečnost, které daný projekt ani zdaleka nedosahuje.  

 
 
 
 

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

znaků) 

− Projekt je ekonomicky nastavený racionálně. Jeho provedení má velmi prostřední úroveň.  

 



 
 

Strana 1 
 
 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu All Rockies 

Evidenční číslo projektu 3953/2020 

Název žadatele Jaroslav Hruška 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 06.10.20 20 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
All Rockies má podľa autora mať žáner buddy filmu a tiež inteligentnej komédie. Sleduje 
štyroch kamarátov snažiacich sa presadiť vo filmovom priemysle, inšpirovaní sú Silvestrom 
Stallone a osudom jeho filmu Rocky, ktorý napriek niekoľkonásobnému odmietnutiu bol 
nakoniec uskutočnený a extrémne úspešný. Film má byť teda nielen o kamarátstve, ale aj 
o uskutočňovaní si svojich snov. Všetci štyria protagonisti sú si generačne i osudovo blízki – 
majú medzi 30-40 rokov a existenčné problémy, alebo krízu svojho veku. Príbeh je 
rámcovaný do stretnutí s komisiou udeľujúcou granty – naši priatelia majú totiž veľký spoločný 
sen: chcú vyrobiť film a potrebujú k tomu financie. Ale iba jeden z nich je naozaj profesionál 
a vyštudoval FAMU. Keď ich komisia na začiatku odmietne, hneď majú ďaľší námet a pustia 
sa do filmu s názvom L‘ amour Fifteen. Popri ich snahách splniť si svoj sen a natočiť 
celovečerný film sa dozvedáme podrobnosti z osobného života protagonistov. Jeden bojuje 
s rakovinou svojej manželky, ktorá nakoniec umiera, druhý bojuje s ex-manželkou, ktorá chce 
od neho peniaze a manipuluje ním a ich dcérou, neúspešný vyštudovaný režisér si záraba 
komparzom a je z toho frustrovaný a samozvaný producent má tiež problémy s manželkou. 
Ďaľšími postavami je skarikaturovaná postava staršieho dramaturga a jeho žena, možný 
filmový investor a bratranec Tonda, ktorý neúspešne skladá hudbu k filmu. Žiadateľom je 
autor námetu, ktorý uvádza, že dielo bude náročným kinematografickým dielom a preto žiada 
SFK o 80 %. Z druhej strany neskôr zase uvádza, že ide o možný komerčne úspešný film, o 
ktorý prejavili záujem dve produkčné spoločnosti: v Čechách I na Slovensku. Tento záujem 
nie je ilustrovaný LOI. Námet sa mi nevidí originálny. 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

 
Téme existenčnej krízy mužov medzi 30-40 rokmi, ich manželské krízy vrátane financií sa mi 
nezdá originálna tak ako je predstavená v predloženom treatmente, ani keď si hlavné 
postavy chcú splniť svoj sen a natočiť svoj film. Tiež téma budúcich filmárov, ktorí sa 
opätovne v komisii snažia získať peiaze a sú frustrovaný z toho, že ich nedostanú. I keď je to 
vzaté priamo zo života, lebo život sám píše často oveľa dramatickejšie scenáre než vymyslia 
samotní ľudia. Postavy a ich konania sú v treatmente opísané akoby sa skôr jednalo o 
slapstick, albo o televíznu komédiu, či dramedy, nemám dojem budúceho filmu. Ale možno 
sa to v scenári zmení. Jediná zmienka, ktorá aspoň trochu pomáha pochopiť zámer autora 
sú referencie filmov a režisérov,ktorých obdivuje: americké nezávislé komiksy, raný 
W.Anderson či Tom di Cillo. Z celkovej prezentácie som však podobu s menovanými filmami 
či režisérmi nepocítila. 
 

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

Autor budúceho scenára Jaroslav Hruška pracoval na študentských filmoch a reklame, 
momentálne mu má výjsť kniha. Toto by bol debut č osa týka scenára k celovečernému 
filmu.Ako dramaturga uvádza Martina Toula, ktorý podľa životopisu tiež nemá omnoho viacej 
skúseností. Uvedená je aj možná koprodukcia so SK, ale nie je to ďalej rozvedené, ani 
možný český producent či režisér, ktorí by mohli mať záujem.   
 
	

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

  
Ako som už spomenula, téma neúspěšných filmárskych kandidátov sa mi nezdá nijaké zvlášť 
relevantná, ani originálna. Aspoň v spracovaní, ktoré je predložené v tomto projekte. Ale 
môžem sa mýliť, tak ako sa mýlili všetci tí, ktorí odmietli Silvestra Stallone. Buddy film žáner 
v českom prostredí spojený crazy comedy by bol v českom kontexte asi originálny. Musel by 
byť skvelý scenár a k tomu skvelý režisér, predpokladám. 
 

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

 
Predložený projekt nepokladám za kultúrne náročné kinematografické dielo, ako sa uvádza 
v popise projektu a na základe čoho žiada autor 88,24%, zbytok je jeho vlatný vklad. Tiež je 
uvedené, že spoločnosť Blue Hills Pictures má o projekt záujem, ako aj slovenská Toxpro, 
nie sú však uvedené žiadne ďaľšie seriôzne informácie a LOI. Vypracovanie žiadosti projektu  
vidím celkovo ako neúplné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mník jednovousý 

Evidenční číslo projektu 3955/2020 

Název žadatele Šimon Koudela 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2020-1-8-25 

Číslo výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 21. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Protagonistou komorního, jen velmi jemně psychologického dramatu, ozvláštněného motivem vody a blíže 

nespecifikovaným mentálním postižením jedné z postav, je čtyřicátník, kterého krajní životní situace přiměje 

přemítat nad vlastní existencí.  

 

„Prostředkem“ k jeho návratu do života, stejně jako k „odhalení nedostatečnosti životů“ druhých, by měla být 

o 18 let mladší dívka s duševní poruchou. Postava s hendikepem tak stereotypně slouží k akceleraci vývoje 

a charakterové nápravě neurotypického protagonisty. Nechybí ani zmínka o čisté prosté duši a náznak 

nadpřirozených schopností.  

 

Provázání osudů vedlejších postav s příběhem Igora, potažmo jejich napojení na tematické jádro dramatu, 

nepovažuji za dostačující. Sblížení obou rodin by svou dramaturgickou roli plnilo účinněji, kdyby byl konflikt 

mezi oběma rody, opodstatněný dávným neštěstím, více vyhrocený, resp. nápadněji akcentován.  

 

Ženské postavy působí jednorozměrně, jsou marnivé, citově labilní, jejich jednání není přesvědčivě 

motivováno (odkud se vzalo silné citové pouto mezi Otou a Igorem a Marikou a Robinem?). V důsledku 

nejsou uvěřitelné ani proměňující se rodinné a vztahové konstelace.  

 

Přestože jde o projekt sympatický svou střídmostí, projevující se zúžením pozornosti na vztahy několika 

postav, klišé a stereotypy, nejzjevnější v zapojení mladé ženy s hendikepem a jejím přimknutí k 

protagonistovi, oslabují právě ty aspekty projektu, které by měly představovat jeho jádro (postavy a jejich 

uvěřitelnost).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Námět by mohl vyjadřovat originální myšlenku, kdyby zohledňoval primárně hledisko Oty, nikoliv Igora, 

který není v kontextu české kinematografie nijak zvláštní postavou. Naopak rozšiřuje galerii 

charismatických, ale nespolehlivých otcovských figur, do nichž se nepravděpodobně snadno zamilovávají 

ženy o generaci mladší (nestačilo by přátelství?). 

 

Oživením by mohl být vodní motiv a celkově mystický nádech vyprávění, jakkoli není ukotvení vizí v Igorově 

mikrosvětě nijak osvětleno a příliš prozrazuje vnější zásah scenáristy. Pomoct by mohlo důslednější 

napojení postav na vodní prostředí, v němž žijí a které ovlivňuje jejich charaktery a jednání. Stejně tak 

působí násilně některé dějové zvraty, příliš zjevně sloužící ke spárování určitých postav.  

 

Symboly, s pomocí kterých je vizualizována Igorova duchovní krize (topení se), se jeví jako příliš doslovné, 

což oslabuje zamýšlenou tajuplnost.   

 

 

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

Jedná se o projekt dvojice absolventů FAMU, scenáristy a dramaturgyně, díky čemuž by ve scénáři ideálně 

měla být rovnoměrně zastoupena mužská i ženská perspektiva (oproti treatmentu, zohledňujícímu 

přednostně mužský pohled). Scenárista má četné zkušenosti s triky a animací, není ovšem zřejmé, zda 

je u tohoto projektu, jehož styl by měl být zřejmě spíše civilní, bude moct uplatnit (trikové scény s mníkem 

namísto natáčení se skutečnými rybami, by v příběhu tak, jak je prezentován, působily rušivě). 

 

 

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

Při komplexnějším vykreslení Oty (a dalších ženských postav) tak, aby byla stejně plnohodnotnou postavou 

jako Igor, ne jen někým, kdo jej doplňuje a kdo ostatním svou neposkvrněností „nastavuje zrcadlo“, by se 

námět mohl přiblížit zahraničním dramatům, v nichž figurují postavy s hendikepem. Ve stávající podobě v 

něm silný distinktivní prvek, ať v kontextu tuzemské či evropské kinematografie, postrádám. Zároveň 

mne nenapadá, v čem jiném by u takto rozvrženého projektu měl spočívat, než v přístupu k postavě s 

duševním onemocněním. Příběhů o umělcích s krizí středního věku již vzniklo mnoho. 

 

 

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

znaků) 

Žádost obsahuje potřebné materiály, až na pár chyb/překlepů je kvalitně zpracovaná a umožňuje si vytvořit 

představu, co by měly být pilíře scénáře. Požadovanou sumu považuji za adekvátní pro napsání první 

verze scénáře. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mník jednovousý 

Evidenční číslo projektu 3955/2020 

Název žadatele Šimon Koudela 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2020-1-8-25 

Číslo výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 14. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt vývoje scénáře k filmu, jehož základem je magicko-realistické podobenství o 

mezní životní zkušenosti, která od základu změní vztahy malé skupiny postav spojených vodou a řekou – 

především postoj hlavní postavy, countryové frontmana Igora. Autor pracuje s enigmatickým symbolem ryby 

a živého snu, jehož základem jsou jungiánské principy „zčeřených spodních hlubin vědomí“ a motiv 

přechodu mezi dvěma světy, které jsou zdánlivě oddělené realitou a snem, racionalitou a imaginací.  

 

Ačkoli samotný příběhový půdorys při vší lehké enigmatičnosti nabízí potenciál zajímavého vztahového 

dramatu, v němž hraje významnou roli podmáčené a vzlínající okolí řeky (a podmáčená, podemletá psýché 

dvou hlavních postav), zásadním problémem projektu je samotná jeho formulace a prezentace: přílišné lpění 

na detailech možná do budoucna snad významných, ale nyní píše disparátně a nekauzálně působících, 

prozatím jen matné vykreslení charakterových kontur postav i zvláštní dojem pomíjivosti symbolické roviny, 

která spíš, než tajemnost zatím evokuje určitou míru dusivé doslovnosti… Postava, která zjistí, že dosud žila 

„prázdně a zbytečně“ může být určitě zárodkem silného dramatu, nebo také naprostého klišé.  

 

Rozporuplné a indiferentní dojmy čtenáře této žádosti částečně vyvažuje osobní obsazení projektu, zapojení 

kvalitní dramaturgyně a ucházející úroveň dialogů ukázek.  

 

Projekt má z mého pohledu velkou část práce před sebou především v nalezení inspirativní rovnováhy mezi 

intimní symbolikou a realismem všedních vztahů, precizním vykreslením charakterů, které jeden sen / vize 

vykolejí z jejich zavedených drah.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

− Synopse projektu, která by měla přehledně shrnout základní elementy, funguje spíš jako matoucí 

rekapitulace fabule, jejíž stručnost vede k poněkud komicky znějícím zkratkám a nedává jasnou 

představu o směřování a ladění chystaného scénáře.  

− I z treatmentu je znatelná mnohost motivů a peripetií, ale pokulhává v něm kauzalita a motivace, schází 

mu také živější podání tónu, v němž má být příběh veden. Většina postav je redukovaná spíš na holé 

jednání, psychologická a vztahová dynamika příběhu není jasněji načrtnutá nad rámec zaujetí výrazného 

postoje (Igorovo odmítání dosavadního života, protože ten byl prázdný a šedý)  

− Živějším dojmem působí rozepsané scény, především první v sobě má civilní náboj a solidní rytmus 

dialogů. Druhá naopak trochu nevěrohodně pracuje s vyhrocenou hádkou dvou kolegů z kapely a z mého 

pohledu odhaluje jednu ze slabin námětu – vypjatost, které zatím chybí citlivější a plynulejší motivace.  

 

 

 

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

− Pro Šimona Koudelu je magicko-realistické drama úkrokem od jeho animátorské minulosti. Autor 

v současnosti vyvíjí svůj hraný historický film na pomezí fantasy a dramatu Fichtelberg. K projektu si 

přizval nadějnou scenáristku a dramaturgyni Miladu Těšitelovou. Toto spojení by mělo vést k určitému 

ustálení a zjasnění projektu, přesnějším vykreslení specifické vazby mezi hlavními postavami.  

 

 

 

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

− U magicko-realistických látek s podobně intimním laděním se obtížně určuje jejich možný evropský 

dosah. V nabídce festivalů mají však podobné filmy pevné místo.  

− Česká kinematografie podobně laděná vyprávění s výrazným autorským podtextem dlouhodobě 

potřebuje.  

 
 
 
 

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

znaků) 

− Rozpočet je realistický, žadatel do něj přispívá poměrně značným obnosem.  

− Úroveň formulace žádosti bych označil spíše za průměrnou. Především synopse a treatment by 

potřebovaly ještě výrazné vyčištění, zvážení a formulační vycizelování.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Doktorka z domu Trubačů 

Evidenční číslo projektu 3956/2020 

Název žadatele Pavla Hrdličková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 9.října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Doktorka z domu Trubačů – inspirovaný životopisnou knihou z pera Ilony Borské – 
rekapituluje spletité osudy české lékařky, jež ve dvacátých letech minulého století založila 
nemocnici v íránském Bagdádu. Prolog dramatu se odehrává v roce 1950, kdy doktorka Vlasta 
Kálalová píše v pracovně svého domu v jihočeské obci Bernartice prezidentu Klementu 
Gottwaldovi a žádá milost pro Miladu Horákovou. V dalších scénách se příběh vrací do 
minulosti: v roce 1924 má osmadvacetiletá Vlasta díky své dlouholeté známosti s Alicí 
Masarykovou možnost hovořit s TGM a informovat ho o svých plánech. 
 
Následující epizody líčí hrdinčino působení v Bagdádu, kde je úspěšná hlavně při zdánlivě 
neproveditelných operacích. Popisují její sblížení s charismatickým vdovcem Giorgiem Di 
Lottim, za kterého se časem provdá. V dramatickém finále se vyprávění vrací do Bernartic v 
době konce války. Klíčová scéna rekapituluje tragédii, jež 8. května 1945 postihla všechny 
lékařčiny blízké. 
 
Látka, kterou předkládá Pavla Hrdličková, je užitečná z několika důvodů: rekonstruuje osud 
relativně neznámé ženy, jež nezištně pečovala o pacienty v cizí zemi. Svými průhledy do 
kultury dobového Íránu polemizuje se zjednodušenou představou islámu jako nenávistné 
ideologie teroristů. Navzdory náročnosti projektu doporučuji jeho podporu. Rekonstrukce 
skutečných osudů Čechů, jež překročili vlastní hranice, totiž kultivují naši okoralou mentalitu, 
inklinující spíš k zamindrákovanému sebepodceňování.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět na životopisné retro kombinuje silný osobní příběh s rekapitulací celosvětových 
absurdních zvratů v první polovině dvacátého století. „Je to příběh o střetu svobodné vůle s 
předurčeným osudem jedince a možností či nemožností tuto předurčenost změnit. Sdělení, 
které se ukrývá za vyprávěním, se dá vyjádřit myšlenkou, že utrpení a bolest jsou také 
smyslem života, protože skrze ně je možné uvědomit si hodnotu lidského charakteru a 
pochopit smysl existence,“ píše ve své explikaci Pavla Hrdličková. O jejím vztahu ke slibné 
látce svědčí fakt, že práva na její zfilmování odkoupila od pozůstalých po autorce románu 
Iloně Borské (viz příslušný dokument). 
 
Autorka si uvědomuje svou filmařskou nezkušenost a spoléhá na spolupráci se zkušenou 
Annou Vášovou. Realizace filmu však bude extrémně náročná, což se týká hlavně scén 
z dobového Bagdádu. Pro kontext celého vyprávění jsou právě tyto sekvence nejdůležitější a 
musejí proto vyznít maximálně autenticky. Snadné však nebude ani natáčení epizody masakru 
v Bernarticích z května 1945. 
     
„Moje představa je, že film by měl být v původním jazyce s titulky. Každá postava mluví svou 
mateřskou řečí. Děj tak nabude na autentičnosti, vyniknou jazykové schopnosti doktorky 
Kálalové i postupné kroky v učení se češtině jejího manžela Giorgia. Měl by to být příběh o 
neobyčejné ženě, která přes svoji rozporuplnost daleko přesáhla dobu, v níž žila,“ vysvětluje 
Pavla Hrdličková a implikuje tak další realizační komplikace. Navzdory veškerým zmíněným 
rizikům však látka stojí za další vývoj.     
 

 

 

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

Autorka námětu Pavla Hrdličková (nar. 1957) je praktická lékařka. Vyrůstala v jihočeském 
Písku, v dětství strávila dva roky v Bagdádu, kde její otec učil na univerzitě. „Zde jsou možná 
kořeny toho, proč mě kniha Ilony Borské Doktorka z domu Trubačů zaujala natolik, že jsem se 
rozhodla napsat na její motivy scénář, přestože žádné zkušenosti s psaním scénáře nemám,“ 
přiznává autorka ve svém CV.  
 
Hrdličková má dlouholeté kontakty s Divadlem Sklep a pro realizaci projektu chce proto 
oslovit produkční firmu T.H.A. – Total HelpArt, jejímž majitelem je Ondřej Trojan. 
„Film je kolektivní dílo, a tak počítám s tím, že po napsání první verze scénáře spojím své 
nadšení pro toto téma a vlastnictví autorských práv, s profesionálními tvůrci,“ píše 
Hrdličková ve své žádosti. Její sympatická zdrženlivost – kontrastující s nepatřičnou 
suverenitou některých jiných žadatelů – by mohla přispět ke zdárnému výsledku.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autorčiny představy o projektu a jeho dosavadní osnova naznačují, že má jít o film obsahově 
a řemeslně spíš konzervativní, než kdovíjak avantgardní. Tomu odpovídá i epilog, v němž 
hrdinka píše dopis své kamarádce. „My jsme zde, Jarmilo, jen na několik desetiletí. Národ 
představuje skoro věčnost, nebo se jí oproti nám alespoň blíží. Co je všechno na světě bez 
svobody? Já děkuji na kolenou za všechny, kdo zůstali živi a zdrávi a jsou s to naplnit nově 
svět úsměvy a radostí,“zní v hrdinčině závěrečném smířlivém vyznání, jež koresponduje s 
ušlechtilým mravním krédem celého filmu.  
 
Vzhledem k jeho lékařskému tématu a bagdádským epizodám si dovedu představit pozitivní 
ohlas filmu u tuzemského publika i jeho úspěch u publika zahraničního.   
 
  

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

znaků) 

Žádost je dobře zpracovaná, obsahuje veškeré potřebné náležitosti k jejímu 
adekvátnímu zhodnocení. Skutečné autorské zázemí projektu zatím nelze odhadnout ani 
posoudit. Deklarovaná spolupráce se zkušenou dramaturgyní Annou Vášovou a s 
renomovanou producentskou firmou T.H.A. – Total HelpArt však působí velmi slibně. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Druhé dítě 

Evidenční číslo projektu 3957/2020 

Název žadatele Kristina Májová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 07.10.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
 
 
Eva je učiteľka na gymnáziu, má 12 ročnú dcéru Káju a priateľa Honzu, ktorý však s nimi 
nebýva. Eva má svoju prácu a deti svojho ročníka až nadštandardne rada, viac-menej na 
úkor svojich vlastných vzťahov. To sa ukáže po tom, ako sa stratí jej žiačka Tereza. Eva 
začne pomáhať matke Andrey dcéru hľadať: na vlastnú päsť, neskôr s policajtom Ivanom, 
potom spoločne s matkou a zatiahne do toho aj svoju vlastnú dcéru. Vyvinie sa vzťah medzi 
Evou a Andreaou, medzi Andreaou a Kájou a Honza si uvedomuje, že ich vzťah s Evou je 
úplne na poslednom mieste. Keď polícia chce pátranie zastaviť so záverom, že sa zrejme 
jedná o sebevraždu, Eva sa snaží aj za cenu vlastnej integrity pátranie predĺžiť ale nakoniec 
to tiež vzdá. Nastane ku kulminácii všetkých vzťahov. Príbeh sa končí o rok tým, že Eva 
a Honza majú malé dieťa, dôvera matky k dcére je však naštrbená. Hlavná téma, ktorá 
autorku zaujíma je otázka, či môžeme niekomu, komu sa stala veľká tragédia naozaj pomôcť. 
Žáner má byť psychologická dráma. Dramaturgicky sa mi zdá príbeh momentálne ešte dosť 
nevyvážený, akoby autorka strácala fokus čo sa týka dôležitosti v príbehovej línii. Predložený 
projekt sa mi zdá celkovo nie úplne prepracovaný, hoci pravdepodobnosť, že scenár autorka 
do konca roka 2021 napíše je podľa mňa dosť veľká. Je predložený ako kultúrne náročné 
dielo, pričom žiada o 83,33 percent celkového rozpočtu. Počíta aj s dramaturgom, autorka 
uvádza meno Ivo Trajkov, ale neprikladá žiadnu zmluvu, ani životopis. Ako mladej scenáristke 
si však dovolím v tomto prípade dať projektu benefit of  the doubt a z mojej strany ho 
podporiť. 
 
 
 
 

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

 
Treatment pripojený k projektu je napísaný plynulo a je čitateľsky celkom príťažlivý. Je cítiť, 
že autorka má tému naštudovanú a je jej blízka, čo dokazujú detaily rôznych scén zo školy, 
ale aj z hľadania pohrešovanej Terezy, alebo opisu vzťahu Evy s vlastnou dcérou, priateľom 
a matkou Terezy. Musím sa však priznať, že mi unikala v texte hlavná myšlienka, ktorá bola 
pre autorku nosnou, ako hovorí vo svojej explikácii. To jest myšlienka, či sme schopní 
pomôcť niekomu pri jeho veľkej strate. Vo svojom opísanom príbehu akoby sa však najviac 
sústredila na psychiku Evy a na psychiku jej vlastných vzťahov a ako čitateľ som sa 
postupne v príbehu stratila. Žiadalo by sa mi viacej vniknúť do psychiky matky Andrey ako sa 
aj viacej dozvedieť o Tereze. Ale v tom asi bude nápomocný dramaturg. V tomto štádiu sa mi 
teda príbeh nezdá až taký originálny, lebo príbehov o zmiznutí a neúspešnom hľadaní 
adolescentov je vo svetovej kinematografii viacej. Mal by preto vyniknúť niečim výnimočným. 
Autorka je však mladá a začínajúca, tento rok jej vychádza i kniha, je nepochybne 
talentovaná. Víziu budúceho filmu ani štylistické prostriedky vo svojej žiadosti nespomína. 
Charakteristika postáv je dobre vypracovaná. 
 

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

 
K žiadosti je pripojený krátky životopis scenáristky Kristiny Májovej, žiadne iné informácie ani o už 
spomínanom dramaturgovi I.Trajkovim (hoci je známy), ani o možnom záujme producenta, či 
potenciálního režiséra, či je prioritne film vhodný a určený pre kiná, alebo televíziu. Pociťujem tu teda 
mierny deficit informácií, ktoré by ma presvedčili o budúcej úspešnej realizácii. 
	

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

 
Téma ako taká je zaujímavá, len nie som si istá, či je v danom momente dostatočne a zaujímavo 
spracovaná. Preto sa mi aj ťažšie posudzuje, či by mal scenár lokálny alebo zahraničný presah. Chýba 
mi v tomto príbehu o hľadaní stratenej tínedžerky silný a originány motív, ktorý by film odlíšil od 
ostatních jemu podobných a tiež originálna vízia už budúceho filmu. 
 
 

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

 
Ako som už uviedla, projekt sa mi nezdá kultúrne náročným dielom, ktoré by malo dostať viacej ako 
50% fiančnej podpory od SFK. Avšak ide o podporu scenáristky, ktorá sa chce venovať písaniu svojho 
scenára a mať k tomu finančné zabezpečenie pre kreatívny kľud. Žáner je psychologická dráma zo 
súčasnosti, verím tomu, že je jej téma blízka, venovala jej dostatočný research.  Vidí sa mi, že 
žiadateľka ešte nemá skúsenosti s vyplňovaním žiadostí pre SFK, lebo podané informácie posiťujem 
ako mierne nedostatečné, ale to zrejme príde s praxou. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Druhé dítě 

Evidenční číslo projektu 3957/2020 

Název žadatele Kristina Májová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 6. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je podpora vývoje první verze scénáře pro celovečerní hraný film Druhé dítě, jehož 

autorkou je Kristina Májová. Žadatelem je autorka scénáře. 

 

Ve třídě devětatřicetileté gymnazijní učitelky Evy se ztratí jedna její studentka. Protože Eva i dívčina matka 

mají pocit, že policie nepracuje tak, jak by měla, Eva se pustí na vlastní pěst do pátrání. Snaha najít dívku se 

pro ni stává téměř posedlostí, která jí výrazně zkomplikuje soukromý život. 

  

Hlavní silné stránky projektu: 

o Jasně definované žánrově ukotvení (psychologické drama s vedlejší kriminální zápletkou) 

o Vcelku věrohodně vystižené a propracované charaktery hlavních postav 

o Příběh si po celou dobu uchovává určité tajemství 

o Autorka má scenáristickou zkušenost již s několika projekty 

o Projekt již v této fázi vývoje autorka konzultuje s dramaturgem 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Dílčí nedostatky ve scénáři (vztah učitelky s přítelem i policistou, scény tzv. modlení aj.) 

o Ukončení příběhu nevyznívá zcela věrohodně (otec „druhého dítěte“) 

o Zdůvodnění žádosti o podporu nad 50 % nákladů je formulované jen z ekonomického, nikoli obsahového 

hlediska. 

 

Soudě podle treatmentu se projekt zdá být připraven k vývoji a žadatel ho pravděpodobně bude schopen 
dopracovat do zamýšlené podoby. Udělení podpory doporučuji.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Osobní vklad autorky k dané látce se v projektu projevuje. Jedním z inspiračních zdrojů, který má v příběhu 

silnou reflexi, byla skutečnost, jak lhostejně byl kdysi ve scenáristčině třídě ze strany spolužáků přijat pokus 

o sebevraždu jednoho z nich. Téma pohřešované osoby, sledované z pozice někoho nezúčastněného, zase 

odráží autorčinu tříletou dramaturgickou práci na podcastu Petra Hátleho Pohřešovaná, jehož tématem bylo 

zmizení čtrnáctileté dívky. 

 

Z tohoto pohledu především hlavní postava učitelky Evy, ale i většina dalších postav do celkového pojetí 

filmu zapadají. Ne vždy přesvědčivě působí aktivní zapojení do problému ze strany její dvanáctileté dcery, 

příliš věrohodně nevyznívá ani „vztah“ mezi Evou a arogantním policistou (laxní přístup k případu zmizelé 

dívky by bylo žádoucí trochu více dovysvětlit). 

 

Děj psychologického dramatu je srozumitelný a soudržný, z treatmentu jen trochu neústrojně a možná také 

zbytečně vyčnívají scény tzv. modlení. Již ze základní synopse je vcelku zřejmé žánrové ukotvení příběhu. 

Maličko rozpačitě vyznívá konec, neboť ne zcela naplňuje očekávání, která předtím vzbuzuje (návrat přítele 

Evy po rozchodu není zcela věrohodný, logičtější by spíš bylo, kdyby Eva otěhotněla s někým jiným). 

 

Příběh se plně soustředí na postavu Evy, na její rozpadající se vztahy s jejími nejbližšími. Zároveň je to také 

příběh, který nabourává kriminální schéma silné ženy, která dokáže složitý případ vyřešit. Naopak je to Eva, 

kdo se skoro stává jeho další pomyslnou obětí. V tom vidím osobitý přístup k danému tématu. 

 

Pracovní název Druhé dítě možná trochu vyzrazuje jednu z point příběhu. Samotný závěr je svým vyzněním 

odlišný v treatmentu a v rozepsané scéně. 

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

Absolventka katedry scenáristiky a dramaturgie na FAMU Kristina Májová se v minulosti jako storyliner 

podílela na rodinném seriálu Ulice. Je spoluautorkou vztahové komedie Martin a Venuše (2012) a autorkou 

rozhlasové hry Terapie tmou, která v roce 2016 zvítězila v soutěži Prix Bohemia Radio. Od roku 2012 

spolupracuje jako externí dramaturgyně s Filmovým centrem České televize, letos jí vyšla její románová 

prvotina O ostatních nevím nic.  

 

Jako dramaturgyně se podílela na podcastu Pohřešovaná, který byl zjevně důležitým inspiračním impulzem 

pro projekt, který je předmětem této žádosti. Pozitivně hodnotím, že již v této fázi vývoje autorka konzultuje 

příběh s dramaturgem Ivo Trajkovem. 

 

Profesní zkušenost autorky, která zjevně o dané látce dlouhodobě přemýšlí (viz bod č. 1), se zdá být vcelku 

dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Nedá se říci, že by látka svým tématem a zpracováním byla vysloveně lokální. V podstatě intimní téma je 

natolik univerzální, že by si projekt mohl najít diváky i za hranicemi, zřejmě na nějakých menších filmových 

festivalech. 

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

znaků) 

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

umožňují tedy žádost správně posoudit. 

 

Žadatelem je autorka scénáře (viz bod č. 2). S ohledem na dosavadní činnost žadatelky lze předpokládat, 

že bude schopna projekt v této fázi vývoje zrealizovat, tj. dokončit první verzi scénáře v souladu s daty, jež 

jsou uvedena v realizačním harmonogramu. 

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 17 %, zbytek je předmětem této žádosti. 

Nejvyšší položku v rozpočtu představuje honorář pro scénáristu (100 000 Kč + 50 000 Kč licence), který – 

v kontextu podobných projektů v rámci této Výzvy – nepřesahuje průměr. V rozpočtu se počítá i s relativně 

adekvátním honorářem pro dramaturga. 

 

S ohledem na rozpočet a předloženou strategii je daný projekt realizovatelný. 

 



 

Strana 1 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Koňské šířky 

Evidenční číslo projektu 3958/2020 

Název žadatele Václav Kadrnka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 7.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt scénáře celovečerního filmu, který se odehrává na lodi stojící bez hnutí uprostřed oceánu. Kapitán 

se snaží přežít a vyrovnat se s traumaty a temnýmy stíny minulosti. Zejména s tím, že se v těchto Koňských 

šířkách musel zbavit nákladu živých koní, převžených přes oceán do Nového Světa. Velmi stylizovaný a 

originální projekt osvědčeného tvůrčího kolektivu je rozhodně velkou výzvou pro realizaci, ale vzhledem k 

předchozím zkušenostem a úspěchům žadatele ho považuji za realizovatelný a to úspěšně, s potenciálem 

oslovnit mezinárodní publikum a proto jej doporučuji k podpoře. 

Udělení podpory Doporučuji (nehodící se vymažte) 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

Strana 2 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt je velmi originální  ve svém tématu, pojetí, stylizaci, je zjevné i výtvarné pojetí, v rámci možností 

projektu v této fázi vývoje. Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy, jedná se o umělecký, výrazný, autorský a 

nekompromisní projekt, který bude vyčnívat v rámci české kinematografie a zaslouží si ale také potřebuje 

podporu v této fázi, aby mohl být dokončen do tvaru, který umožní přejít od scénáře k realizaci. 

Kapitán na své lodi uprostřed nehybného oceánu, nic se neděje a neposunuje nikam. Kapitán lodi, která 

vozí koně přes oceán, koně, které bylo třeba do toho oceánu nakonec hodit přes palubu. Tak to je 

zajímavé a bohaté téma pro dílo básnické, výtvarné, ale pro kinematografické dílo je to zejména velká 

výzva. Nedovedu si představit mnoho českých tvůrců, kterým bych takový projekt k realizaci doporučila, 

ale Kadrnka je jednoznačně jedním z nich. V kombinaci Kadrnka, Hruška, Conrad, Pitín vznikne dílo 

temné, těžké a diváky bude v kinech trápit, ale stojí to za to utrpení, protože věřím, že na něj 

nezapomenou narozdíl od řady jiných. Způsob jakým je projekt psán odpovídá jeho charakteru a nedává 

smysl pokoušet se analyzovat děj a jeho postavy, ale v rámci toho, co je možné o takovém díle napsat, 

sdělit považuji texty a obrazy v projektu předložené za velmi přínosné. 

 

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

Personální složení týmu je zárukou úspěšné realizace projektu. Václav Kadrnka je jednou z 

nejvýraznějších osobností současné české kinematografie, Petr Hruška zase patří k nejvýznamnějších 

současným českým básníkům. Projekt zaštiťuje zkušený dramaturg a scenárista Jiří Soukup a výtvarník 

Daniel Pitín je další výraznou uměleckou osobností. Jedná se o organickou a dlouhodobou spolupráci 

výrazných osobností na stejně výrazném, autorském uměleckém projektu. V této fázi projektu si nedovedu 

představit lepší tým pro jeho realizaci. 

 

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

Jedná se o velmi stylizovaný, až bolestně strohý projekt, který je rozhodně v rámci současné české 

kinematografie jedinečný, navíc není vytvořený pro efekt a samoúčelně, což je také výjimečné. V 

případě úspěšné realizace obohatí naši i evroskou kinematografii. V našich podmínkách nemáme 

mnoho výrazných autorů, které můžete a nemusíte mít rádi, ale kteří si zaslouží podporu a prostor. 

Jedním z nich je rozhodně Václav Kadrnka a  díky ocenění z KVIFF pro jeho předchozí snímek 

můžeme očekávat, že se na jeho nový film zaměří pozornost zahraniční festivalové a kritické obce, 

což je pro českou kinematografii také přínosné. 

 

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

znaků) 

− Projekt je v této fázi velmi dobře organizačně a finančně zabezpečen. Kredit žadatele je velký a zaručuje 

úspěšnou realizaci. Předložené informace jsou úplné a odpovídající výzvě, žadatel je schopen projekt 

řádně dokončit. Oceňuji zapojení výtvarníka a dramaturga již v této fázi, což některé projekty podceňují. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Koňské šířky 

Evidenční číslo projektu 3958/2020 

Název žadatele Václav Kadrnka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 8. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt hraného filmu Václava Kadrnky představuje další z jeho umělecky svébytných a autorsky 

vyhraněných počinů, který je tentokrát dále ozvláštněn scenáristickou spoluprací s básníkem Petrem 

Hruškou a který se současně opírá o osvědčenou spolupráci s dramaturgem Jiřím Soukupem a výtvarníkem 

Danielem Pitínem. To je velmi silný kreativní tým.  

 

Námět je koncipován v Kadrnkově stylu duchovního a poetického filmu jako alegorie reflektující na motivu 

cesty – mořské plavby existenciální problematiku, otázky smyslu života a víry.  

 

Projekt je deklarován jako mezinárodní s účastí Francie, Portugalska a Itálie, což nezbytně souvisí 

s lokacemi (a potenciálně s mezinárodní distribucí), nicméně tato spolupráce není nijak specifikována. 

 

Kadrnka sobě ani divákovi neklade snadné a blízké cíle, naopak rozšiřuje a komplikuje obzory a tím se 

vymyká z převážně pohodlného rybníku zdejší kinematografie a sebevědomě míří do oblasti evropského 

uměleckého a festivalového filmu.  

 

Projekt poskytuje svými uměleckými a personálními parametry vysokou záruku úspěšné realizace a 

umělecky neobvyklého výsledku s mezinárodním festivalovým potenciálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Zvláštní předností, ale také možným úskalím realizace je převod abstraktního a alegorického konceptu do 

filmového vyprávění.  

Z předloženého námětu plyne, že autorská koncepce je promyšlená: staví na sofistikované myšlenkové 

osnově a na narativně a vizuálně působivém obrazu plavby v širém oceánu.  

Nicméně o způsobu realizace se příliš nedozvíme. 

Autorská explikace je spíše anotací obsahu než komentářem k realizační strategii. 

Vzhledem k realizační obtížnosti projektu by se také hodila dramaturgická reflexe, jakkoli není povinnou 

součástí žádosti. 

Celkově jde o originální a společensky hodnotný projekt. 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy.  

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

Realizační tým je umělecky osobitý a zkušený a skýtá záruku úspěšné realizace. 

 

 

 

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

Jde o umělecky a myšlenkově výlučný projekt, který svým obsahem i dosahem míří ke vzdálenějším 

obzorům přesahujícím českou kotlinu. Svou koncepcí spadá do oblasti evropského uměleckého a 

festivalového filmu. 

 

 

 

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

znaků) 

Rozpočet a finanční zajištění odpovídá povaze projektu. 

Požadavek na podporu dosahující hranice horního limitu je oprávněný, jde o kulturně náročný projekt. 

Deklarovaný finanční podíl žadatele není doložen. 

Kredit žadatele je vysoký, projekt odpovídá autorskému profilu žadatele, žadatel je schopen projekt 

úspěšně realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu 21 dní 

Evidenční číslo projektu 3959-2020 

Název žadatele Štefan Uhrík 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern  

Datum vyhotovení 4.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Otec má odvézt dceru, která trpí dlouhodobou závislostí na drogách, do léčebny, kde se už tolikrát marně 

snažili jí z toho dostat. Rodina si za ty léta na její závislost zvykla a celkem se s tím sžila. Otec za zády 

manželky připraví výlet po Evropě v délce 21 dní, což byla maximální doba, na níž mohl člověk za 

komunismu získat povolení k výjezdu na Západ (tzv. výjezdní doložka). Výlet se má uskutečnit před 

nástupem dcery do léčebny a má pomoci otci a dceři najít k sobě vztah, který je narušený její závislostí.  

 

Manželka rychle přijde na to, že dcera do léčebny nedorazila, a zablokuje otci kartu, aby je donutila k 

návratu. Otec se nevzdává a rozhodne se během výletu navštívit ženy, s nimiž měl v mládí nějaký poměr, a 

půjčit si od nich peníze na cestu. Spolu s dcerou pak objíždí postupně tyto ženy, což mu dává možnost 

nahlédnout do jejich života a konfrontovat svojí dceru s jejich dětmi. Významnou roli při cestě hrají hospody 

proslavené svými specialitami, které otec (produkující pořad o kulinářství ve světě) zná a užívá si jejich 

lahůdek.  

 

Manželka se nakonec s tímto truc výletem smíří, má hlavně strach, aby někde neuvízli a odblokuje kartu. 

Dcera se během výletu chová velmi uvolněně, otci párkrát zatopí, např. tím, že vezme do auta stopující 

mladíky, s nimiž se velmi nevázaně baví. Nakonec dorazí do Lisabonu, cíle cesty, kde ovšem dcera zmizí. 

Otec musí jít na policii, která dceru nakonec najde zfetovanou v nemocnici. Je jasné, že je čas se vrátit a 

poslušně nastoupit do léčebny.   

 

Silnou stránkou projektu je nápad: road movie otce s dcerou-feťačkou po starých láskách a kamarádkách 

otevírá velký prostor pro množství různých situací, každé setkání je příležitost k přivolat dávné motivy a 

emoce, příležitost rozehrát minulost proti dnešku, konfrontovat dnešní břímě v podobě dcery feťačky s 

bezstarostnou minulostí.   

 

Slabou stránkou projektu je samotná realizace jinak skvělého nápadu. První námitku už vyslovila 

dramaturgyně ve své explikaci. Proč dcera začala fetovat, co k tomu vedlo.  Něco se stalo nebo to začalo 

jen tak. Dalo by se čekat, že na cestě budou mít otec s dcerou dostatek času a příležitosti tento hlavní 

problém jejich rodiny reflektovat. Což se nestalo. Dramaturgyně píše, že scénář se bude snažit vést tímto 

směrem. Nicméně v treatmentu tento dle dramaturgyně vlastně hlavní motiv v podstatě není propsaný.  
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Dalším problémem je, že se na setkáních s přítelkyněmi a příležitostnými milenkami, které během cesty 

navštívil, nic v podstatě nestalo.  Otec zamlada vyhledával dívky ze Západu, protože byly na rozdíl od něj ze 

svobodného světa, a to ho fascinovalo a přitahovalo. To je silný motiv, ale do setkání s nimi se to 

nepromítlo. Stejně tak se na setkáních nereflektovalo to, jak dopadly jejich děti (vždyť dcera je feťačka, to 

nemohlo projít bez povšimnutí), ačkoliv v explikaci se o tom mluví. A samozřejmě setkání po letech 

turbulentního vývoje v našem světě nabízí celou řadu konfrontací a reflexí.  Návštěvy probíhají dalo by se 

říct provozně, ubytují se, vyřeší půjčku, jdou do nějaké kulinářsky vyhlášené hospody a jede se dál. Kromě 

těchto návštěv zamíří otec s dcerou do několika otcových oblíbených hospod, kde proběhne kulinářský 

zážitek. Pouze, když vezmou proti vůli otce, dva stopaře ze Skotska, se přihodí něco, co má emotivní 

základ. Nemohu neporovnat tento projekt s podobným filmem Zlomené květiny od  Jima Jarmousche. Jeho 

hrdina se vydá hledat ženu, s níž má, jak nyní zjistil, syna. Navštíví postupně čtyři ženy, s nimiž něco měl. 

Jak jsou tato setkání překvapivá, nabitá situacemi, co všechno dokáže Jarmousch z těchto situací vytěžit. 

 

Myslím si, že v současné podobě je projekt nevyužitou příležitostí. Je možné, že ve scénáři se řada situací a 

setkání propíše a naplní dramatickým a emočně silnějším obsahem. Nicméně zatím je k dispozici pouze 

treatment, v němž dramatičtější obsah postrádám. Proto nemohu tento projekt doporučit k podpoře.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Nad scénářem nebo treatmentem je dobré se zeptat, jaká je otázka, kterou klade příběh a zda je jasná.  

V případě tohoto projektu mi tato otázka jasná není, natož abych se zabýval tím, zda je jasně kladená. 

Opravdu nevím, o čem ten příběh je. Zda je o vztahu otce a dcery feťačky, nebo je tato road movie 

reminiscencí za dávnými láskami, to nevím. Z treatmentu mi nic takového nevyplynulo.  

 

S tím souvisí i to, že v treatmentu v podstatě kromě běžných lapálií není konflikt. Ne snad osudový střet, 

to bych ani u roadmovie nečekal, ale prostě konflikt, který by donutil postavy jednat, odkrýt se, morálně 

se vymezit. Jediný větší konflikt mezi otcem a dcerou je, když dcera proti vůli otce vezme do auta mladé 

skotské stopaře, ale nic z toho nevyplyne. Dcera se s jedním z nich (snad) vyspí a pak je otec vypakuje 

na další zastávce. Na konci se dcera ztratí v Lisabonu a policie jí nalezne zfetovanou v nemocnici, je 

jasné, že musí do léčebny, ale opět bez nějakého vyústění nebo pointy. Celý treatment je vlastně jednou 

velkou expozicí, v níž marně čekáme na kolizi,  natož abychom se dočkali nějakého rozuzlení.      
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Klíčová otázka: vyvíjí se hlavní postava a změní se? Urazí nějakou cestu? Mělo to, co otec s dcerou na 

cestě prožili, nějaký smysl? A pokud ano, jaký? Musím konstatovat, že  pro mne se otec ani dcera nijak 

zvlášť nezměnili. Kladu si tedy otázku, proč ten příběh vyprávět? Téma drog v rodině je určitě důležité a 

bolestné. Z tohoto hlediska má projekt význam. Nicméně bez konfliktu, bez dramatu, bez příběhu, bez 

silných scén je treatment pro mne problém. S tím souvisí další otázka: jaký mají postavy vztah a zdali 

jsou vztahy mezi nimi dostatečně vyvinuty. Vztah otce k dceři feťačce musí být asi hodně problematický, 

ale to by tam mělo být. Je-li to bolestné, což asi je, tak by to tam také mělo být, ale já jsem to nenašel.  

  

 

   

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

    Autor scénáře Štefan Uhrík je velmi zkušeným dramaturgem, byl autorem pořadu o zahraničních filmech 

Fiimpolis, byl programovým ředitelem Febiofestu a expertem Fondu kinematografie. Napsal v 80.letech 

několik scénářů televizních filmů a jednoho distribučního filmu (Iba deň).  Dramaturgyní je Hana Cielová, 

což je rovněž zkušená dramaturgyně a scénáristka. Oba jsou svými zkušenostmi garanty úspěšné 

realizace projektu. 

 

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

 

    V této podobě nevidím příliš velký význam pro českou nebo evropsku kinematografii.  
 
 

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

znaků) 

Informace v projektu jsou úplné a srozumitelné, projekt je realizovatelný v rámci daného rozpočtu. 

Žadatel je schopen projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 21 dní 

Evidenční číslo projektu 3959/2020 

Název žadatele Štefan Uhrík 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře na celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 27.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Příběhy drogových závislostí se většinou zaměřují na jejich extatické prožívání, destruktivní konce či 

happyendová překonání. Málo se naopak reflektuje všednodenní tvář věci v podobě letitého rodinného 

soužití, kdy naději střídá beznaděj, vzestupy a pády jsou na denním pořádku a v praktické řešení už nikdo 

nevěří. Láska se mžikem mění v nenávist, závislý tiše ničí své spořádané, zodpovědné a milující blízké a oni 

zas se zoufalstvím sledují, jak se jeho psychika zacykluje i v dospělosti na pubertální úrovni. Co se s tím dá 

dělat? A dá se to vůbec přežít bez narušení těch nejbližších vztahů, vlastních zásad, osobní morálky? 

 

Zdá se mi, že látka Štefana Uhríka se objevně věnuje právě těmto aspektům. Drogová závislost neničí jen 

závislého, ale možná ještě víc jeho okolí, jeho rodiče, kteří často nenesou žádnou vinu na situaci, a přesto 

jsou okolnostmi nuceni k neustálému sebezpytu, čím k ní přispěli, kdy a v čem selhali. A také k opakovaným 

pokusům  o nápravu, o vykoupení se z viny, ať už skutečné, anebo jen domnělé, kterou na ně v boji o sebe 

sama ve světlých chvilkách zas přenáší závislý. Je to začarovaný kruh, který nemá za dané konstelace 

většinou řešení a Uhrík se ani nesnaží předstírat něco jiného. 

 

Jeho příběh je aspoň dočasným pokusem  o vzpouru vůči osudu, metaforou víry, že naděje umírá naposled. 

A také pokusem prosvítit temnoty neporozumění záblesky humoru, zážitky dobrého jídla a pití, 

cestovatelského oslnění cizími krajinami, konfrontací jedenadvaceti dnů takového výletu za komunistické 

totality a ve svobodném světě. 

 

Soudím, že látka v sobě skutečně tají potence, které si autor vytýčil, navíc v ní cítím naprosto osobní 

autorský nerv, jenž má šanci zprostředkovat téma neeklekticky a autenticky, emocionálně působivě i se 

sebeironickým vtipem, jakkoli hořkým a plným zoufání. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Vzhledem k osobě žadatele by se dala trochu předpojatě očekávat látka možná až racionalistického 

konstruktu, poučená na soudobých kinematografických trendech. Ne že by takové rysy  treatment také 

nenesl – např. v momentálně atraktivním kulinářském aspektu road movie, která tvoří samotnou páteř 

vyprávění. Ale za tím stojí mnohem hlubší a individuálnější motivace, která dodává i těmto rysům na 

přesvědčivosti a autenticitě. 

 

Osobní zkušenost je znát především v jiném pohledu na drogovou problematiku, a to z úhlu spořádaného 

středostavovského rodinného prostředí, které zoufale a marně hledá, jak se vlastně ke vpádu ničivého 

elementu do svého středu postavit. A pak také z konfrontace možností generace matek a otců, která 

vyrostla za komunismu, a generace dětí, která už si užívá svobodného světa. Drogy a pokus o jejich 

vytěsnění z dceřina světa se tak z hlediska otce stává i bilancí dvou časovou rozlohou totožných fází jeho 

života, prožitých ve dvou odlišných systémech. 

 

Při tom docela samozřejmě dojde na jízdu několika evropskými zeměmi i návštěvu řady velmi různých 

restauračních zařízení. To obojí ale ne pouze pro vnější atraktivnost, nýbrž jako výsledek zájmů a záměrů 

mužského protagonisty, který si tak sám trochu léčí své mindráky a plní dávné sny, aniž by ovšem propadal 

jakýmkoli iluzím. Ba právě naopak: „Nic by nebylo jinak,“ uvědomuje si v závěru iluzivnost svých představ, 

jak vše vyřešit. Právě v tomto nesentimentálním smířlivém usebrání je však naděje látky. 

 

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

 

Štefan Uhrík je zkušený scenárista, dramaturg a znalec světové kinematografie, stejný respekt mají i oba 

dramaturgové, kteří už teď vedou s autorem plodný dialog. Například ve věci artikulace příčin dceřiny 

drogové závislosti, kde bych se přikláněl k autorově názoru, že nemá smysl ji blíže definovat. Jednak je to 

zcela iracionální věc, jednak by to výpověď svádělo na jinou kolej, než kterou aspoň já vnímám jako tu 

hlavní. A tou je kolej devastace rodinného prostředí a hledání racionálních i iracionálních vin, jaké např. otce 

pronásledují v jeho snových vidinách. Podrobný treatment, ukázky dialogů a autorská explikace vykazují 

promyšlenost látky i jejích vizuálních možností a jsou výbornou platformou pro vývoj scénáře. 
 

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

 

„Chtěl bych napsat mezinárodní film,“ čte se v autorské explikaci a není to záměr ani velkohubý, ani 

nedosažitelný. Látka je nadnárodní už samotnou svou podstatou, lokace střídají několik evropských zemí, 

chutě několik rozličných domácích, importovaných i kosmopolitních kuchyní, zároveň ale i obecně platné 

nechutenství těch, kteří slast jídla, dobré nálady a životní rovnováhy zaměnili za nerovnováhu závislosti a 

jen občasných vyšinutých extází. Mohla by to být jízda Evropou, za níž by se rozdílná minulost jejích částí 

konfrontovala nejen v konkrétních zážitcích a vzpomínkách, ale také hudbou minulou a současnou a spělo 

by se k poznání, že se opravdu nikdy nic nemá míti za definitivní. V tom, domnívám se, autor oprávněně 

doufá i v budoucí ne-umělou, jen dotacemi podmíněnou mezinárodní koprodukci. 

 

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

znaků) 

 

Žádost je v této fázi úplná, odpovídá předem na většinou obsahových i koncepčních otázek. Žadatel požívá 

z mého hlediska maximálního kreditu autorského i morálního a je nepochybně schopen svůj záměr dál v 

naznačených intencích rozvíjet a dotáhnout do konečné podoby. Jeho finanční nároky jsou přiměřené věci, 

pamatují i na spolupráci dramaturgů, realizační harmonogram počítá s dostatečnou časovou rezervou, 

příslib producenta skýtá naději, že hotová látka nezůstane pak na ocet. Treatment je už teď dostatečně 

podrobný, aby bylo jasné, kudy bude další práce na látce směřovat. Na s. 12 jen upozorňuji, že když Alex dá 

Gogo do ústavu svůj mobil, nemůže na něm pak v dalším obraze své ženě ukazovat fotky.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rekordwoman 

Evidenční číslo projektu 3961-2020 

Název žadatele Štěpán Hulík 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Látka Rekordwoman už v předloženém tvaru jasně obsahuje hlavní téma a dílčí motivy, s nimiž hodlá 

scenárista Hulík pracovat. Oceňuji nejen volbu námětu, ale především jeho již dostatečné rozpracování, 

takže postavy nepůsobí jen jako figurky, nebo načrtnuté obrazy, nýbrž jako dramatické plastické postavy, 

lidé, navíc zasazene do funkčně seskládaného vyprávění/děje. 

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) 

To, co zatím treatment ještě (logicky) nenabízí, resp. neakcentuje, to jsou ty detaily, ty situace, které 

nám mnohem pečlivěji vykreslí emoční rozpoložení a chování postav, díky němuž se mnohdy posune 

děj významným směrem. Především bude důležité co nejpečlivěji nahlédnout do vztahu Lídy a Zdeny, 

co mezi nimi vzniká a proč. Kdy jde o důvěru, zájem, kdy o rozhodnutí příběh Zdeny využít/zneužít, co 

spisovatelku k tomu vede. Co se děje pak? Příběh nabízí sice řadu zvratů, ale nosné na látce vidím 

především to, co je víc nenápadné, skryté uvnitř hlavních postav. (Ale nechtěl bych zapomenout i na 

prostředí, kontext, v němž se Zdena pohybuje - jak ji vnímá okolí? Možná i rozdílnost - lidé, fanoušci, 

lidé ze sportu, politika....) 

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

 

Autor je silnou zárukou, že látce se dostane péče. 

 

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

Lze očekávat divácký film s uměleckou hodnotou, přesahem i mimo hranice. 

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

znaků) 

− Formálně je žádost v pořádku. Rozpočet počítá i s ohodnocením (byť docela symbolickým) práce 

dramaturga. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rekordwoman 

Evidenční číslo projektu 3961/2020 

Název žadatele Štěpán Hulík 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námet scenáristu Štěpána Hulíka s názvom Rekordwoman rozpráva príbeh úspešnej športovkyne, atlétky, 

zasadený v 30. rokoch 20. storočia, teda počas Prvej Československej republiky. Do príbehu vstupujeme 

očami mladej ambicióznej spisovateľky, ktorá chce napísať o športovkyni knihu a pokúsiť sa odhaliť 

tajomstvo jej neprekonateľných výkonov. Existuje isté podozrenie o skutočnom pohlaví športovkyne, a túto 

pravdu sa spisovateľka rozhodne odhaliť vďaka osobnej dôvere nadviazaním intímneho vzťahu. Vzniká tak 

napätie, kde na jednej strane spoznávame citlivú, krehkú, zraniteľnú postavu hľadajúcu svoju skutočnú 

identitu pod drobnohľadom verejnosti, a na druhej strane vidíme mladú ambicióznu novinárku, ktorá ma 

úspech a slávu na dosah, ale za cenu krutej zrady.  

Hlavnou silnou stránkou projektu je cit autora pre výber vysoko aktuálnej témy, ktorú však šikovne zasadil do 

minulosti, čím jej dodal na univerzalite. Zároveň vytvorením postavy novinárky stavia diváka pred morálnu 

dilemu, ktorá presahuje rozmer genderovej témy, ktorá je na pozadí príbehu. Je tu potenciál pre vznik diela s 

mimoriadne silnou výpovednou hodnotou. Zároveň je to námet európskych kvalít, presahujúci hranice. 

Ďalšou silnou stránkou projektu je sám autor a dramaturgička, ktorí už v minulosti spolupracovali na dielach, 

ktoré svojimi kvalitami patria k tomu najlepšiemu čo za posledné roky v ČR vzniklo. Nie je preto pochýb, že 

scenár podľa prezentovaného plánu úspešne vznikne a je silne pravdepodobné, že v budúcnosti na jeho 

podklade vznikne kvalitné kinematografické dielo. Projekt je plne pripravený k vývoju a odporúčam žiadosť 

podporiť. 

 

 

 

 

 

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  

 

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

Hlavnou myšlienkou autora je prostredníctvom príbehu, ktorý sa dotýka aktuálnych tém ako transgender, či 

homosexualita, v skutočnosti porozprávať oveľa univerzálnejší príbeh o hľadaní vlastnej identity, miesta vo 

svete, šťastia a lásky. Námet je zároveň originálny, pretože je zasadený do zaujímavého prostredia 

športového sveta počas prvej Československej republiky, a zároveň ide aj o skutočný príbeh, čo mu dodáva 

kredibilitu a uveriteľnosť. Dej filmu je jasný, zrozumiteľný a súdržný. Charaktery sú jasne vykreslené a dve 

hlavné postavy majú absolútne jasnú vlastnú agendu, a ich uveriteľné postoje v kolízii voči sebe vytvárajú 

zaujímavú morálnu dilemu vlastného úspechu na úkor šťastia druhej osoby. Príbeh má mnoho zaujímavých 

vrstiev, ktoré napriek tomu, že ide o dobový film, veľmi aktuálne rezonujú so súčasnými spoločenskými 

diskusiami. Autorská explikácia veľmi jasne naznačuje, že autor má jasný osobný postoj, ktorý ho privádza 

k tejto látke. Zároveň však citlivo buduje protichodné postoje niekoľkých postáv, čím sa vyhýba 

akémukoľvek poučovaniu, alebo didaktickému vyzneniu filmu. Projekt napĺňa všetky kritéria a ciele výzvy a 

je predpoklad, že vznikne výnimočne kvalitné dielo. 

 

 

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

Scenárista je už veľmi dobre etablovaný a má napriek mladému veku za sebou mimoriadne kvalitné 

autorské počiny. Ide o výrazný talent a o jeho schopnostiach napísať kvalitný scenár nie je pochýb. 

Dramaturgička projektu je mimoriadne skúsená s veľmi bohatým trackrecordom známych, až kultových 

filmov, na ktorých pracovala v 70tych rokoch, ale aj v nedávnej minulosti. Keďže Scenárista a 

Dramaturgička už v minulosti pracovali na niekoľkých výnimočne kvalitných aj úspešných projektoch, je tu 

silný predpoklad, že opäť pôjde o perspektívnu spoluprácu. 

 

 

 

 

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

Téma projektu je nesmierne významná aj aktuálna pre českú a stredoeurópsku kinematografiu z dôvodu 

dôležitosti témy v spoločnosti, teda postoja spoločnosti voči otázke homosexuality, transgenderu a 

osobných slobôd ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou. V západných krajinách je táto téma v spoločnosti 

menej polarizujúca, ale o to zaujímavejšie je pre divákov v západných krajinách vidieť tento príbeh 

zasadený v 30-tych rokoch minulého storočia. Morálna dilema, ktorá vzniká v konaní postáv je absolútne 

univerzálna a presahuje hranice. Zaujímavá je ambícia autora nepísať túto zložitú, až "niche" tému len pre 

úzke festivalové, alebo arthousové publikum, ale naopak napísať dielo so silným diváckym, 

mainstreamovým potenciálom. Látka má na to dostatočné predpoklady, a tak isto aj sám autor, ktorému sa 

v minulosti podarilo práve skĺbiť diváckosť a pritom ponúknuť tematicky netriviálne príbehy so silnou 

morálnou dilemou a spoločenským presahom. Je to typ príbehu, aký by mal mať v našej kinematografii 

väčšie zastúpenie, pokiaľ má mať európsky presah. 
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4th Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Projekt a žiadosť sú prezentované zrozumiteľne a neobsahujú rozpory. Je preto možné žiadosť správne 

posúdiť. Rozpočet a predložená stratégia plne zodpovedajú cieľom projektu. Plánovaný finančný objem 

prostriedkov zodpovedá cieľu napísať prvú verziu scenára v kombinácii s dramaturgickým posudkom. 

Žiadateľ predstavuje projekt ako kultúrne náročný a finančný plán je nastavený tak, že verejná podpora 

predstavuje 84% celkových nákladov. Je akceptovateľné, že ide o kultúrne náročný projekt, napriek tomu, 

že ambíciou autora je vo výsledku priblížiť sa aj mainstreamovému divákovi. Téma, jej dôležitosť a 

komplexita je dostatočným zdôvodnením kultúrnej náročnosti projektu. Profil žiadateľa, jeho doterajšia 

scenáristická činnosť a tvorba, ako aj výnimočné úspechy realizovaných diel sú nie len garanciou, že 

dokáže projekt zrealizovať, ale aj nádejou, že vznikne v budúcnosti kinematografické dielo výnimočných 

kvalít. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Proč nepřestat snít 

Evidenční číslo projektu 3963/2020 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 1. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný projekt slibuje zaměřit se na často ztvárňované problémy vyhořelých dlouholetých 
partnerských vztahů a životních křižovatek středního věku skrze originální poetickou a metaforickou 
okliku, jež zároveň slouží jako obratný svorník témat. Je jí mnohaletý spánek a náhlé procitnutí 
nezestárnuvšího manžela protagonistky Lisy. Okolnost mužovy „absence“ páru nedovolila dořešit první 
velkou krizi v jejich vztahu a zároveň na celé roky ochromila i Lisin život. Ta se jej ve ztvárněné fázi 
snaží zoufale dohonit tím, že si odmítá připouštět svůj věk a v souvislosti s tím i projevy synovy 
dospělosti. Společně dospět k jejich skutečným životním souřadnicím však musí hlavně oba z rodičů. 
 
Autorce se daří v treatmentu bohatě využít nevšední paradox, který je přirozeně a s lehkou ironií 
zakomponován do autentické a nepřibarvené životní reality tří ústředních postav z kyjevského sídliště.  
Již nyní pečlivě rozvržený a vnitřně provázaný děj stojí na poutavých konfrontacích střetávajících se 
iluzí postav, jejichž prožitky se podařilo empaticky a s překvapivou výstižností navázat na situace 
v treatmentu. Z něj je patrná i schopnost vyjádřit plastičnost charakterů výmluvnými detaily, s jasně 
rozpoznatelným filmovým citem a bez literárních ústupků. I když hodnota filmu záleží spíše na 
imaginativní perspektivě nahlížení typických vztahových a rodinných problémů a k pozitivnímu řešení 
směřují postavy spíše nečekané okolnosti, nevnímám v tom nedostatek budoucího díla. Pro mě jde o 
vzorový a následováníhodný prototyp, jak vytvořit inteligentní, osobitou, nepovrchní a vnitřně pravdivou 
protiváhu vůči současné inflaci stereotypizovaných a sterilních vztahových komedií. Nevšední mix 
žánrově nekonvenční (anti)romance, přiměřené dávky magického realismu a nebanální, nepřikrášlené 
všednosti může zaujmout výhodnou pozici mezi festivaly a širším okruhem obecenstva vyhledávajícího 
kvalitní mainstream. 
 
Nejen přednosti treatmentu, díky nimž je možné si vytvořit zcela konkrétní představu o budoucím 
scénáři, ale i další zajištění projektu mě přesvědčuje o jednoznačné podpoře projektu. Autorka se 
může opřít o kvalitní a příhodně zvolenou dramaturgyni, aktuálně nabývané zkušenosti na 
mezinárodním workshopu a především o spolupráci s cílevědomým producentským týmem již od 
samého počátku vývoje. I díky němu je žádost až nadstandardně vybavena podklady a potřebnými 
informacemi ke komplexnímu posouzení. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt celovečerního debutu autorky v každém řádku literárních podkladů i dodaných explikací 

přesvědčuje, že se současný sehraný tým vydává na již nyní jasně vytyčenou cestu k vyzrálému a svěžímu 

počinu. Oslovila mě křehká poetika přirozeně vstupující do civilního prostředí a v půvabné zkratce 

osvětlující obyčejné, ale niterně zásadní životní a vztahové strasti na prahu středního věku. Autorka 

směřuje k neotřelé variaci na romantické filmy – peripetie kolem vzplanutí nepravděpodobného páru zde 

nahrazují komplikované pokusy zažehnout vzájemnou náklonnost dvou zraněných jedinců po období 

vztahového bezčasí trefně vyjádřeného mnohaletým spánkem jednoho z nich. Uvíznutí postav ve vlastním 

časoprostoru neodpovídajícím realitě (Serhiy nezestárne fyzicky dokud se nepostaví čelem svým falešným 

představám, na Lisu se však jeho spánek podepíše tím, že po promarněných letech odmítá přijmout hlásící 

se stáří) v konfrontaci se synem vstupujícím do fáze dospělosti je vděčným a důvtipně rozvíjeným pozadím 

pro poutavé a zároveň psychologicky výmluvné situace. Autorce se již v této fázi podařilo námět přetavit do 

treatmentu, který poskytuje zcela konkrétní představu o dějové struktuře, v níž nejde jen o sled situací. 

Všechny scény jsou pevně zasazeny do vzájemných souvislostí, které svědčí o schopnosti obratně a 

úspornými prostředky vykreslit bohatě a přesně charakterizované postavy i velmi organicky zakomponovat 

pozadí vztahů, na němž se prolíná přítomnost s minulostí. Jednotlivé situace navíc i na tak omezené ploše 

působí živě a dávají tušit vzácný cit pro míru a rytmus vyprávění. Upoutají výmluvnými detaily a vždy 

přítomným pocitovým naladěním postav, u jejichž reakcí jsem se několikrát neubránil pobavenému úsměvu. 

Už na tomto podkladě nemám pochybnosti o tom, že nebude problém scénář dotáhnout (v další fázi záleží 

hlavně na křehkosti vzájemných konfrontací mezi Serhiyem a Lisou) – zvláště s přihlédnutím k volbě 

dramaturgyně a nyní absolvované účasti na výběrovém mezinárodním workshopu, což je skutečně 

nadstandardní vykročení. 

Jako přesvědčivé vnímám i naznačení autorky, proč je důležité zasazení děje do kyjevského prostředí – to 

skutečně hraje aktivní roli v pojetí vizuální poetiky, postavy jsou se současnými reáliemi Ukrajiny sžité a 

přesazení do českého prostředí by poutavost zejména mužských charakterů ochudilo. I vzhledem 

k cílovému publiku nevidím jako problém podnětně rozšiřovat geografické hranice zájmu filmových 

vypravěčů (což je u vyspělých kinematografií již častým zjevem) a beru v potaz i argument producentky o 

přínosu pro budoucí realizaci v podobě velkých koprodukčních šancí.  

 

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

Personální zajištění je nadstandardní – již nyní se projektu účastní autorka/budoucí režisérka, 

dramaturgyně a má od počátku své produkční zázemí s vyhlídkou důsledného směřování k realizaci 

(dokonce se už dá předpokládat i pokračující spolupráce režisérky se sehraným štábem). 

Myro Klochko rozhodně patří k nejvýraznějším současným tvářím katedry režie na FAMU – ve svých 

studentských filmech se nevyhýbala závažným tématům v přesvědčivém autentickém ztvárnění, které 

obohatila u festivalově úspěšného bakalářského snímku Plus jeden i pozoruhodným a dramaticky 

poutavým situačním zarámováním. I z literárních podkladů k tomuto projektu je zřejmé, že má všechny 

předpoklady k zvládnutí celovečerního debutu, v němž jsou prvky magického realismu organickou 

součástí autentické každodennosti. 

Volba Milady Těšitelové na pozici dramaturgyně je velmi potěšující – své renomé už prokázala u řady 

projektů podpořených SFK, její scénáře míří k realizaci a s autorkou sdílený zájem o magické 

prohlubování reality je pro projekt výhrou. 

U obou producentek není pochyb, že díky dosavadním zkušenostem a počinům, které bezesporu 
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obohacují a rozšiřují obzory naší kinematografie, budou pro projekt v následujících fázích výraznou 

oporou a udělají maximum pro jeho prosazování na mezinárodním poli. 

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

Originální rozehrání problémů, s nimiž se vypořádává snad každý pár po mnohaletém soužití, dokáže 

v tak osobitém a důvtipném podání jistě nalézt mezinárodní odezvu. Už nyní vidím potenciál vzniku 

snímku z rodu těch, které mají nakročeno k pověsti divácké vzpruhy ve festivalových programech 

s možností přesáhnout zájem artového publika – tedy inteligentní a svébytné uchopení univerzálního 

tématu, které se nezbavuje divácké vstřícnosti a nepostrádá pozitivní náboj (myslím si, že Šťastný 

Lazzaro či Tělo jako referenční snímky jsou v tomto ohledu příhodným příkladem). Pro naší 

kinematografii považuji za důležité nenechat si ujít šanci umožnit filmu tohoto druhu vzniknout a dát 

mladému českému štábu příležitost na něm spolupracovat a růst společně s nadějnou režisérkou – jde 

přesně o ten typ tvorby, kvůli jejíž absenci český film stále za sousedními kinematografiemi 

v mezinárodním povědomí zaostává a který je na festivalovém poli dobře viditelný. Mohl by být díky své 

celkové vyváženosti mezi zřetelným autorským gestem a univerzální přístupností podnětnou inspirací i 

pro ostatní tvůrce. 

 

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

znaků) 

Žadatelky poskytují dostatek informací a patřičné podklady ke správnému posouzení žádosti, bez 

patrných rozporů. Producentská explikace svědčí o odhodlání pomáhat vést projekt ke zdárné realizaci 

od samého počátku, poskytuje vyčerpávající komentář k rozpočtu a finančnímu plánu, z něhož je patrná 

důslednost vzhledem k požadavkům výzvy (vklady odpovídající nutnosti nepřesáhnout nadpoloviční 

počet finančních prostředků vyplacených mimo ČR vzhledem k ukrajinské národnosti autorky, žádné 

náklady vyčíslované v této fázi vývoje na straně producenta). Frame Films patří k mladým produkčním 

společnostem, které kontinuálně vykazují výrazný potenciál tvořit mezinárodně uplatnitelná díla 

nadějných autorů a tento projekt přesně zapadá do jejího portfolia. Výhodou je také předchozí spolupráce 

s režisérkou, která iniciovala poskytnutí důvěryhodného zázemí i pro její celovečerní debut. 

    Ve finančním plánu ani rozpočtu neshledávám problematické položky, vše je jasně vysvětleno a 

doloženo, jen se pozastavuji nad tím, proč je u dramaturgyně uveden paušál ve dvou jednotkách. Co se 

týče výše veřejných zdrojů, přikláním se ke vnímání díla jako kulturně náročného vzhledem k osobité 

poetice, komplexnějšímu průniku do vztahů skrze dějové metafory i předpokladu adaptace domácího 

publika na pro něj zdánlivě odtažité prostředí kyjevských sídlišť - i když možný divácký potenciál 

vzhledem k půdorysu pozitivní romance na pozadí důvěrné životní zkušenosti tím projektu neubírám. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Proč nepřestat snít 

Evidenční číslo projektu 3963/2020 

Název žadatele Frame Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 13. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Vyvíjené drama s magickými prvky se odehrává v dobře vykresleném prostředí, vypráví srozumitelný příběh 

s konzistentními postavami. Projekt má zatím některé i kritičtější dramaturgické neujasněnosti a představu o 

stylu uvádí jen velmi vágně (referencemi). Vyprávění však má silné a nosné motivy a jako východisko pro 

psaní scénáře je dostatečné. Projekt byl vybrán k účasti v mezinárodním workshopu a již od této rané fáze 

jej spolu s debutující autorkou vyvíjí producentky se záměrem vytvořit mezinárodně viditelné dílo. 

Harmonogram je realistický a rozpočet s ohledem na debut i na přípravu na mezinárodní konzultace zcela 

přiměřený.  

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) 

 

Dramatický příběh o vině, trestu, stárnutí a rodině vzniká jako celovečerní hraný debut. Prozatím na mně 

působí jako dramaturgicky, resp. motivicky neukotvený – z treatmentu není pro mě zcela zjevné, jestli je 

dominantním motiv vyrovnávání se se stárnutím a ztrátou (vzdálením se) či nedosažitelností milovaných 

osob, anebo má spíš být klíčový motiv viny a trestu/vykoupení. Vedle této nejednoznačnosti v důrazu jsou 

však jasně promyšlené a konzistentní postavy a srozumitelný příběh s magickými prvky (probuzení 

Serhyie). Magičnost zatím také není rozprostřena do vyprávění jasně – není zatím zcela zjevné, který motiv 

a jak mají magické prvky posilovat. Nicméně z treatmentu a obrazů se jeví být realistické a nosné prostředí 

– zejména sociální charakteristika míst, kde se odehrává děj.  

Největší slabinou projektu je absence představy o stylu. Treatment pouze podrobněji popisuje děj, 

neobsahuje žádné ani jen poznámky týkající se výrazových prostředků, vizuality, zvuku, způsobu ztvárnění. 

Autorská explikace uvádí alespoň několik referenčních filmů, z nichž lze usuzovat na poetický verizmus a 

nadreálné prvky v realistických prostředích. Nicméně stylistickou představu by bylo vhodné do projektu 

doplnit. 

Přes uvedené slabé stránky se domnívám, že by mohlo jít o univerzálně srozumitelné poetické drama, 

jehož příběh i prostředí, do něhož je zasazen a které motivuje dějové zvraty a chování postav, a jelikož 

příběh i postavy jsou již v této fáze jasné a funkčně promyšlené, projekt k podpoře doporučím. 

 

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

 

Jedná se o scénáristický i režijní celovečerní debut – autorka studovala hranou režii na FAMU. Pochází 

z Ukrajiny, do jejíhož prostředí příběh zasazuje, pracuje tedy s prostředím, které důvěrně zná. Domnívám 

se, že film by potřeboval silného seniorního dramaturga – především kvůli výše zmíněným nejasnostem. 

Dramaturgyně Milada Těšitelová má menší zkušenosti s celovečerními filmy a dramaturgická explikace je 

spíše obecná, nepojmenovává podrobně aspekty, které dramaturgyně vnímá jako klíčové pro posun během 

vývoje („abych upevnila jedinečné a křehké kouzlo“ – příliš obecná konstatování). Vedle ní, která zjevně 

rozumí autorčinu světu, by se měl vývoj opřít o zkušenou dramaturgyni. Producentka K. Fránková 

dokončuje svá studia, produkovala však již několik filmů. Producentskou zárukou je z mého pohledu H. 

Blaha Šilarová, která úspěšně vyvinula a vyrobila několik i mezinárodně viditelných filmů, zejména 

dokumentárních. 

 

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

 
Projekt, který byl vybrán do mezinárodního workshopu Less is more, rozvíjí příběh, který je univerzálně 

srozumitelný a účelně pracuje s reáliemi nosného prostředí (sídliště maloměsta v zemi s politicky 
komplikovanou současností). Nadreálno promítnuté do magických prvků by mohlo poeticky posílit ústřední 
téma i motivy stárnutí, osamělosti či viny. Je obtížné usuzovat na přínos k rozmanitosti, když není více a 
podrobněji popsaná představa o stylu – nicméně kdyby se film vyvíjel v rámci referencí, které uvádí, jednalo 
by se o v české kinematografii neběžné poetické dílo s potenciálem oslovit zahraniční publikum. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Harmonogram je realistický a rozpočet přiměřený s ohledem na to, že se jedná o debutový scénář. 

Producentky přistupují k vývoji scénáře zodpovědně a pro projekt bude účelná účast na mezinárodním 

workshopu (rozpočet počítá s překlady literárních podkladů). Fakt, že žádost předkládá producent, 

vnímám v tomto případě, kdy přichází s ambicí vyvinout dílo s mezinárodním přesahem (koprodukcí, 

viditelností). Právě spolupráce (a zjevné porozumění) producentek a začínající autorky pro mě ukazuje 

na pravděpodobnost úspěšné realizace projektu. 

 

 



Expertní analýza

Název projektu Beerovo zlato

Evidenční číslo projektu 3964/2020

Název žadatele Silvia Gregorová

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 7. 10. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Navracení židovského majetku po r. 1945, potrestané zlo, spiknutí hodných lidí
2. Důležité téma
3. Nevěrohodné postavy, naivní příběh
4. Konečné hodnocení

- Beerovo zlato je příběhem potrestání bezcitných lakomců, kteří ukradli majetek židovské rodině
zavražděné nacisty v koncentračním táboře. Jakkoliv je toto téma bolestné a ne zcela popsané
(v sousedním Polsku je téma poválečného vyhánění židů velkým politikem), v podání
připravovaného scénáře vyznívá naivně. Postavy jsou v zásadě rozděleny na hodné a zlé,
chybí nuance, vnitřní rozpory. Hrdinové nejsou v dramatických situacích, které by je nutily
jednat. Plno času a dialogů zabere vysvětlování okolností, užití flashbacků do čtyřicátých let je
značně okoukaný postup. Lehký komediální nádech téma bagatelizuje.  Přesto, že s vývojem
scénáře bude pomáhat zkušený Karel Smyczek, nelze předpokládat vznik kvalitního scénáře.

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 není originální a ani provedení se ničím nevymyká běžné produkci.

− Děj je srozumitelný, ale dlouho není důvod jej následovat. Téma krystalizuje příliš dlouho.

− Charaktery nepřipomínají živé lidi, jsou jen nositeli jednotlivých vlastností, spíše se podobají
pohádkovým bytostem. Je obtížné se do nich vcítit.

− Motivace postav jsou buď jednoduché - lačnost po penězích, nebo nevěrohodné (Václav kope
poklady, aby se předvedl před dívkou).

− Některé postavy jsou buď zcela pasivní (Eva), nebo se zjeví ad hoc, aby vyřešili nějakou situaci
(děda Mašek).

− Téma transgeneračního přenosu, které se v námětu objevuje, je přítomno jen v principu božích
mlýnů - odplata přichází až po generaci. S jinak zajímavým motivem se však více nepracuje a
postava Evy, která by mohla být dobrou nositelkou tohoto tématu, hraje v příběhu spíše
romantickou úlohu.

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

− Autorka má zkušenosti s režií krátkých filmů. Pomáhají jí zkušení dramaturgové.

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

− U Beerova zlata nelze očekávat přesah do zahraničí ani přínos pro českou kinematografii. Látka
se hodí spíše pro běžný televizní film.

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

Informace jsou úplné a umožňují posoudit žádost.
Projekt je realizovatelný s předkládaným rozpočtem. Odměna dramaturgům odpovídá jedné
konzultaci.
Časový harmonogram je spíše optimistický, nicméně první verze scénáře se v tomto období
napsat dá.
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Expertní analýza

Název projektu Život umělce

Evidenční číslo projektu 3965/2020

Název žadatele Jan Kolář

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 7. 10. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Příběh herce v časech normalizace, portrét doby,
2. Autorova znalost doby i prostředí, existenciální rovina, ponurá atmosféra
3. Již vytěžené období normalizace, očekávatelné dramatické situace
4. Konečné hodnocení

- Život umělce nahlíží dobu normalizace a převratu očima herce. Bohužel toto období je natolik
zevrubně popsáno, že je obtížné přijít s něčím novým. Život umělce se příliš zabývá notoricky
známými atributy doby, nicméně obsahuje silnou existenciální vrstvu (prchavost života), která je
koneckonců vtělena i do názvu a závěrečného citátu. Pakliže se scénář oprostí od dobových
atrakcí a posílí surreálné a existenciální vrstvy, může se stát obecnou úvahou o životě.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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− Téma není originální a zpracování stojí spíše na popisu atributů doby. Vše je již notoricky známé
(soudružská řeč, alkohol, dilema spolupráce s režimem…)

− Čím je naopak scénář osobitý je pocit zmarněného (a zoufale krátkého) života, který ústí do
závěrečného citátu Franze Kafky.

− Děj je srozumitelný, vyprávění epické.

− Charaktery jsou čitelné a pochopitelné, zajímavá je postava Blázna, jež se stává Evženovým
rádcem ze záhrobí, jehož rady však nejsou srozumitelné.

− Autor je znalý doby i prostředí, látka je pro něj osobní.

− Projekt nevyužívá vysloveně originální vyprávěcí postupy, nicméně příběh má pro filmové
médium potenciál.

− Projekt naplňuje kritéria výzvy.

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

− Autor má zkušenosti s divadelní a rozhlasovou dramatikou, což je dobrou kvalifikací pro první
autorův filmový scénář.

− Žádost neuvádí žádného dramaturga.

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

− Možný dopad na českou i zahraniční tvorbu nelze v současném stádiu odhadovat. Látka je spíše
lokální, nicméně scénář ji může posunout do jiné roviny.

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

− Informace v žádosti jsou srozumitelné, rozpočet umožňuje vytvoření první verze scénáře.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Život umělce 

Evidenční číslo projektu 3965-2020 

Název žadatele Jan Kolář 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern  

Datum vyhotovení 4.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Evžen je nadaný hospodský bavič a mladý začínající herec v divadle Malá scéna IKS. Po hospodách baví 

úspěšně lidi tím, že předvádí strýčka Jedličku. Začíná normalizace, divadlo zaměřené na surrealistické texty, 

kde hraje,  je pro nesoulad s požadovanou dramaturgií zavřeno, Evžen se hlásí na konkurs do pražského 

divadla Dobré zábavy a je přijat. Rychle se stane populární, má dokonce ctitelky a jedna z nich Klára se 

stane jeho milenkou. Jako mladého perspektivního herce ho ředitel přemluví, aby vstoupil do strany. Evžen 

spolu s ostatními členy divadla podepíše antichartu, jeho kariéra je nastartována. 

 

Po jednom vystoupení uspořádá ředitel kulturního domu oslavu, na  níž přemluví Evžena, aby si s ním připil. 

Pak se oslava rozjede plným proudem a Evžen se opije. Na zpáteční cestě do Prahy přejede chodce, který 

se motal na krajnici. VB mu naměří 2 promile alkoholu v krvi, je zadržen a čeká ho soud. Místo příslušníků 

VB ho však vyšetřují jiní příslušníci, STB. Ti mu navrhnou, že se vše pokryje, když jim podepíše souhlas se 

spoluprací. Evžen odmítne a odsedí si rok ve vězení. Ze strany ho samozřejmě vyloučí a Klára ho opustí, 

protože nechce mít problémy na fakultě, 

 

Po návratu z vězení se živí  jako komik po venkovských štacích pod agenturou Lidoví hudebníci. Hraje pro 

venkovské publikum za stovku či dvě za představení a je rád, že je rád. Když náhodou do hospody přijde 

člověk s výzvou Několik vět, Evžen na rozdíl od štamgastů, kteří dotyčného posílají někam, prohlášen 

podepíše. Jeho jméno je pak čteno na Svobodné Evropě a jeho šéf z agentury za ním přijde celý vyděšený, 

že tohle může nějakou dobu krýt, ale až to praskne, tak Evžen poletí.  

 

Během Listopadové revoluce dokonce Evžen jako vlastně disident promluví na dokonce na balkoně 

Melantrichu. Jeho sláva netrvá dlouho, investigativní televizní reportérka ho obviní, že zatajil zabití člověka v 

opilosti a nechal se oslavovat jako odpůrce režimu. Bývalá milenka Klára uspořádá oslavu Evženových 

šedesátin. Oslava se zvrhne v sérii trapných scén. Evžen odjede do svého rodného města, kde kdysi začínal 

v divadle Malá scéna. Z divadla je dnes herna. V hospodě po něm štamgast chce, aby mu zahrál strýčka 

Jedličku.  Evžen znechuceně z hospody odejde, běží ulicí okolo bývalého divadla a přitom štěká mečí, 

mňouká a bučí jako strýček Jedlička. 

 

Vyprávění o Evženovi je sledem historek z jeho života, které jsou řazeny časově, ale jinak je nic zvlášť 

nespojuje. Jsou to obrazy ze života postavy, kterou autor charakterizuje jako bezstarostného, nepolitického 

muže, který se rád napije a život bere trochu nezodpovědně a s humorem. Spojovacím článkem vyprávění je 
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bytostný oportunismus hrdiny a snaha bez velkých obtíží proplout životem, protože je to všechno jenom 

sranda. Hrdina povlává dobovými událostmi a poměry, jednou vstoupí do strany a podepíše antichartu, 

podruhé zase podepíše Několik vět, ani jedno nemyslí nijak vážně. Vlastně ani netuším, o čem ten film 

vlastně je. O tom, že nějaký člověk, srandista a komik proplouvá poměry a dobou, nebo tom, že morálka a 

nadosobní hodnoty hrají v životě minimální roli, protože všechno je vlastně jen legrace. Nevím, jaké má 

tento projekt silné stránky, snad snahu postihnout dobu na pozadí života antihrdiny a oportunisty.   

 

Hlavní slabou stránkou je to, že sled obrazů ze života Evžena nespojuje nic, kromě postavy Evžena. Jediný 

člověk, k němuž má Evžen nějaký vztah, je jeho milenka Klára, která ho ovšem opustí, když je vězení. 

Evžen ani ona to ale nikterak neprožívají. Další postavou nějak Evženovi blízkou je herec Blázen, který nad 

Evženem drží ochrannou ruku v divadelním souboru, ale ten záhy umírá. Evžen se s ním setkává ve snu a 

žádá ho o radu při důležitých rozhodnutích, ale herec (jeho duch) mu vždycky řekne, že neví. Tím výčet 

postav, které mají nějaký osobnější vztah k Evženovi končí.  Což je na scénář k celovečernímu filmu dost 

málo.  Jedinou významnější událostí je, když Evžen přejede člověka v opilosti a následně se ho snaží STB 

přimět ke spolupráci odměnou za to, že mu to projde. Evžen to odmítne, vůbec nevíme proč, do té doby 

Evžen jedinkrát nenaznačil, že by v něm dřímalo cokoli morálního. Ale ani potom se nedozvíme, zda jde o 

životní obrat, nebo zda nějak trpí výčitkami svědomí nad jím zmařeným lidským životem.  Evžen jede dál 

životem, jako by se nic nestalo. Dál baví lidi v hospodách napodobování strýčka Jedličky a u toho docela 

kalí.  

 

Vzhledem k uvedeným věcem nemohu projekt doporučit k udělení podpory.  

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

"Evžen je bezstarostný, nepolitický muž, který se rád napije a život bere trochu nezodpovědně a s 

humorem." říká autor o své hlavní postavě. Je to vlastně antihrdina, který se vyhýbá konfliktům, je do 

značné míry oportunista a rozhodně není nositelem nějakého morálního nebo nadosobního poselství. Z 

podstaty je to postava, která nehýbe událostmi, kterou nic netrápí, která prostě jen tak je. Je tedy přesným 

opakem toho, co od postav, mají-li mít nějaký příběh, požadujeme.   

 

Evžen se během vyprávění nezmění, je stejný na konci jako na počátku. Za celou dobu se dostane do 

jednoho opravdového konfliktu, a to, když odmítne podepsat STB spolupráci. To je ale spíše překvapení, 

protože ta postava je všechno jen ne bojovník, který se v poměrně svízelné situaci postaví STB. I on má 

tedy svoje hranice, kdy opustí komfortní sféru, v níž je všechno víceméně legrace.  

 

Otázkou je, proč by se měl člověk na takového člověka devadesát minut dívat v kině. Co to divákovi dá? 
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Jediný rozumný důvod vidím v tom, že na takovém člověku se dobře zobrazuje doba a poměry. Tím, že on 

do sebe saje jako houba poměry a okolní svět, kterým se snadno přizpůsobuje,  tak do něj se poměry a 

společnost promítají a od něj se odráží jak od zrcadla.  

 

Zajímavé je, že po revoluci v nových poměrech se zcela vytratí, není co o něm hrát. Ve svobodné 

společnosti propadne mezi lůzry a přestane být zajímavý. Už nemůže vstoupit do strany, aby udělal kariéru, 

je vystaven normální konkurenci a v ní nemá šanci. To je vlastně na této nesympatické postavě to 

nejzajímavější, že je produktem nepřirozených minulých poměrů, který ve svobodných poměrech zaniká. 

Už může jenom běžet noční ulicí městečka a hýkat, bučet a mňoukat jako kdysi strýček Jedlička. Taky celé 

vyprávění jde po revoluci zcela do ztracena, není o čem dál hrát. 

   

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

      Autor je rozhlasový a divadelní dramaturg. Je autorem divadelních her. Dvacet dva let byl 

šéfredaktorem časopisu Divadelní noviny. Jako nováček ve filmové tvorbě by měl mít rozhodně 

dramaturga, v projektu není dramaturg uveden. Jeho zkušenosti i tvorba jsou předpokladem úspěšné 

realizace tohoto projektu. 

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

 

    V této podobě nevidím příliš velký význam pro českou nebo evropsku kinematografii.  
 
 

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

znaků) 

Informace v projektu jsou úplné a srozumitelné, projekt je realizovatelný v rámci daného rozpočtu. 

Žadatel je schopen projekt realizovat. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Hledači ráje 

Evidenční číslo projektu 3966/2020 

Název žadatele Renata Dumont 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 8.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný námět je adaptací románu zpracovávající téma emigrace, respektive pobytu v emigračním 

táboře a následné hledání nového domova. Řadí se tak k podobným snímkům, které vznikly v bývalých 

socialistických státech (za všechny budu jmenovat například seriál Konec velkých prázdnin).  

Ačkoli se předkládané materiály jeví jako drama sledující adaptaci jedince na nové prostředí (za současného 

dospívání) a otázky vlivu politického uspořádání na osobní život, tak autorka označuje námět za komediální. 

Tento rozpor mě v této fázi mate a potvrzuje mou domněnku, že by bylo vhodné, aby autorka scénář 

konzultovala jak s dramaturgem, tak se zkušeným scénáristou (a to i proto, že adaptace románu je 

složitějším procesem, než by se mohlo zdát). Námět je jistě potenciální a může se stát základem silného 

příběhu, otázka však je, zda právě v komediální poloze – pokud ano, chybí zde základní zápletka, která by 

se stala osou tohoto žánrového vymezení. Právě tu by bylo nutné více propracovat. Taktéž by bylo vhodné 

naznačit stylové prvky, které dovolí vykreslit plasticky prostředí i hlavní postavy – u námětů z nedávné 

historie totiž hrozí, že budou poznamenány retro módou, nebo že se postavy stanou pouze zástupci 

základních tezí a stereotypů.  

Ačkoli věřím, že mnoho mých námitek by vyvrátila kniha samotná, i přesto doporučuji žádost v této fázi 

nepodpořit a pracovat na jejím prohloubení, promyšlení adaptační strategie, posílení základních dějových 

zápletek a promyšlení stylového zpracování. Žádost se mi zdá vypracovaná příliš narychlo, o čemž svědčí i 

velké množství chyb a nečeských výrazů. 

 

 

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) 

Žadatelka označuje námět za komediální – z přiložených podkladů to není zřejmé, obrazy jsou natolik 

krátké a dramatické (místy až patetické), že komediální rysy prakticky nelze nalézt. Autorka podtrhuje, že 

takto koncipovaný příběh v kinematografii chybí, avšak spíše se zařazuje k filmům a seriálům na 

podobné téma: tedy sledující dobrovolnou či nucenou emigraci, život v cizině či v emigračních táborech. 

Ačkoli je pozitivní, že má autorka k dané látce osobní vztah (je založena na osobní zkušenosti) a velmi 

dobře zná popisované prostředí, chybí jí patřičný odstup, který by dodal snímku na originalitě i 

uměleckých kvalitách. Vizuální zpracování zde není rozvedeno, pročež nelze hodnotit. 

 

 

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

V tomto případě nelze tvůrčí tým posoudit, jelikož žadatelka zatím žádné spolupracovníky nejmenuje. 

Autorka zmiňuje některé herce, o jejichž kvalitách není pohyb, jejich účast je pouze hypotetická. Obdobně je 

to i s členy filmového štábu, kteří nejsou ani jmenováni. Žadatelka nemá výrazné zkušenosti na poli 

scenáristiky, zdá se mi poněkud odvážné, že nepřizvala ke spolupráci někoho ze zkušených dramaturgů, ke 

konzultaci pak i scénáristického profesionála (a to nejen proto, že přiložené podklady trpí značným 

množstvím chyb a nečeských výrazů).  

 

 

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

Námět zpracovává historii, která je atraktivní jak pro české, tak německé prostředí a dokresluje téma 

emigrace. Předložená žádost však nedokládá, že by se jednalo o film, jež by překročil snímky  na 

podobné téma. V této fázi spíše směřuje k televizní tvorbě, než ke kinodistribuci či festivalovému 

distribučnímu okruhu.   
 
 
 

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

znaků) 

V tomto případě se jedná o autorský projekt, adaptaci vlastní knihy žadatelky. Rena Dupont je podle 

všeho velmi ambiciózní tvůrkyně, která se pohybuje na více mediálních a uměleckých polích – její 

zkušenosti nejsou příliš výrazné (s celovečerním formátem zatím žádné). Znejišťuje mě, že některé 

odkazy v její žádosti nejsou funkční (žádost sama o sobě je po všech stránkách /mimo jazykové/ v 

pořádku). V realizaci projektu věřím, jeho kvalita je však nejistá.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hledači ráje 

Evidenční číslo projektu 3966-2020 

Název žadatele Renata Dumont 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern  

Datum vyhotovení 7.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Lenka už déle nemůže snášet poměry v socialistickém Československu. Všechno je proniknuté ideologií a 

nesvobodou. Zdá se jí, že své sny, zejména být herečkou, uplatní nejlépe ve svobodném světě na Západě. 

Neustále přemlouvá matku, aby spolu emigrovali. Matka naoko souhlasí, ale nemyslí to vážně. Nakonec jim 

vyjde, že dostanou povolení k turistické cestě na Západ. Lenka prodá šperky a chystá se navždy opustit 

Československo, její matka k tomu shovívavě přihlíží. Nakonec proč by si nevyjely ven podívat se do světa, 

ona tam rozhodně nezůstane.  

Když konečně vyjedou na vysněný Západ, tak se rychle ukáže, že mají rozdílné cíle. Po neúspěšné 

návštěvě známých, kteří se jich leknou jako možných emigrantů, se chce matka vrátit domů. Dcera naoko 

souhlasí, ale jede opačným směrem, což dezorientovaná matka nepozná.  Dcera zastaví u policejní stanice 

a požádá jménem obou o azyl. Matka, která neumí německy, jen  bezmocně přihlíží tomu, jak je vezou do 

uprchlického tábora.  

Zde se rychle Lenka zbaví iluzí o báječném světě, který si vysnila. Tábor - hotel je plný migrantů z celého 

světa, kteří zde roky čekají na vízum do nějaké země, která je bude ochotna přijmout. Lenka se seznámí s 

Jugoslávcem Mariánem, který organizuje krádeže v nákupních centrech. Lenka s matkou se také zapojí a ve 

velkých kapsách skrytých pod sukní vynášejí zboží z velkých prodejen.    Lenka si posléze uvědomí velké 

riziko, protože při chycení jsou zlodějky nemilosrdně vyhoštěny.  Lenka se  s matkou navzájem odcizují.  

Lenka si nakonec vymůže, že může chodit do německé školy a získává nějaké vzdělání. Po několika 

neúspěšných pokusech se jí podaří dostat se do amatérského divadelního souboru, kde je ochotná hrát 

cokoli, i strom. Jen aby se dostal k herectví. Na gymnasiu pozná německého mladíka Chrise, ten jí pomůže 

dostat se pryč z Mariánovy bandy.  

Lenka obdrží soudní pozvánku imigrační úřad, máma ne. To by znamenalo, že máma je bez šance na azyl. 

Její auto totiž Mariám používal k odvozu kradeného zboží. Před nezkušeným úředníkem vystřihne Lenka 

epileptický záchvat, je přeci herečka. Když se probere,  pláče pro mámu. I byrokracie se dá překonat, když 

je soucit. Lenka vypoví pravdu u soudu a zachrání svou mámu. Je smířená  s vyhoštěním z NSR, ale nikdy 

bez mámy. Nakonec vše se v dobré obrátí a obě dostanou azyl. Po pěti letech vidíme Lenku jako herečku 

na prknech divadla,  v hledišti sedí máma a Chris. 

Silnou stránkou projektu je, že se jedná o osobní téma, autorka prožila příběh emigrace na vlastní kůži. Jde 

tedy o autentický zážitek a výpověď. Napsala o tom stejnojmennou knihu. Velmi zajímavé je i to, že dcera 

chtěl emigrovat, ale matka nikoli. To v podstatě dalo ráz celému emigrantskému příběhu. 
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Slabou stránkou příběhu je, že je jakýmsi lineárním vyprávěním za sebou jdoucích událostí prožitých v 

emigraci, aniž by to dohromady tvořilo nějaký silnější příběh. Je to kromě jiného tím, že není z treatmentu 

příliš jasné, co je hlavní otázkou příběhu, o čem vlastně to vyprávění je. Je to příběh úporného boje o 

plnohodnotnou existenci ve svobodném světě? Nebo je to příběh dvou žen, které každá chtěla něco jiného, 

ale okolnosti je donutily zůstat spolu?  Nebo je to příběh dcery, která v zájmu své vlastní kariéry a 

seberealizace donutila matku zůstat v emigraci, kde jí nic nečekalo? Teprve kdyby si autorka vyjasnila, po 

jaké lince vlastně jde, tak by mohla začít budovat kvalitní stavbu příběhu. 

Vlastně jediným vážnějším konfliktem je, že spor mezi dcerou a matkou o to, zda emigrovat či nikoliv, vyřeší 

dcera za obě tím, že požádá pro obě o azyl. Tím postaví matku před hotovou věc. Jinak další příběh je jen o 

životě v uprchlickém lágru a čekání na azyl. Možná by filmu svědčilo, kdyby to byla přiznaná true story o 

tom, jak se člověk toužící po svobodě těžce probojovává k plnohodnotnému životu ve svobodném světě.  

 

Myslím, že látka je ještě v příliš hrubém stavu, aby z toho mohl vzniknout kvalitní scénář. Určitě by autorce 

prospělo navázat spolupráci s kvalitní dramaturgyní (gem). Vzhledem k uvedeným skutečnostem nemohu 

doporučit projekt k udělení podpory. 

 

 

    

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Nejasný je žánr příběhu,  je to psychologické drama nebo spíše truestory? Vyprávěný příběh by spíše seděl 

žánru truestory. V tom případě by ale musel treatment posilovat motiv toho, zda se podaří hlavní hrdince 

uspět v novém světě, zda se dokáže zbavit jugoslávského přítele, který jí stahuje do propasti.  

 

S tím souvisí i problém hlavní hrdinky, která jako by nebrala svůj život vážně. Vztah s Mariánem, který jí k 

sobě poutá a dostává na šikmou plochu, by měl být pro ní klíčový. Boj o to, zda se jí podaří setřást ze sebe 

zlodějskou partu, u které jí hrozí že přijde o všechno, o svojí kariéru herečky, o svou budoucnost, je 

osudovým střetem o to, zda v emigraci uspěje. Nejen Marián, ale i ona sama svojí slabostí, díky které 

Mariánovi podléhá, je sama sobě hlavní překážkou, kterou musí zdolat. V treatmentu je tento motiv popsán 

jako nějaká okolnost, jež se jí děje, nikoli jako drama, v němž se rozhoduje o jejím osudu.  

 

V příběhu chybí, jak dopadla její matka. Matka spadla do emigrace proti své vůli, dcera by měla nějak 
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reflektovat, že jí osudově ve svém zájmu změnila život. Co tedy matka dělá? Jistě jenom nesedí v divadle 

na hře, v níž dcera vystupuje jako úspěšná herečka, jak to vidíme v závěru. Určitá má svůj život, a tedy 

jaký? Je šťastná, spokojená, nebo se stále trápí? Bez vyřešení těchto otázek není příběh celý. Matka je 

zjevně nedohraný motiv. 

 

  

 

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

    Autorka je herečka, spisovatelka a režisérka. Její krátký film Zkouška odvahy jde úspěšně různými 

festivaly. Předlohou treatmentu je její stejnojmenná vlastní kniha. Autorka je nesporně schopná projekt 

realizovat.  

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

 

    Projekt má díky dnes velice aktuálnímu tématu uprchlíků význam pro českou i evropsku kinematografii.  
 
 

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

znaků) 

Informace v projektu jsou úplné a srozumitelné, projekt je realizovatelný v rámci daného rozpočtu. 

Žadatel je schopen projekt realizovat. 

 



1 Expertní analýza
Název projektu PENICILLIUM
Evidenční číslo projektu 3967/2020
Název žadatele Lukáš Mach
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 
Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 7. října 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Alegorický příběh o prohnilosti světa. Demonstrován na vztahu matky s dcerou 
a nejbližších sousedů. Jídlo krásné navenek je uvnitř prohnilé. Symboly, obrazy...

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.       Silné vizuální cítění.
3.
4. Hlavní slabé stránky projektu:
5.      Řemeslně nezvládnutý treatment – pojatý spíše jako poznámky k literárnímu 

dílu než jako filmový text. 
6.      Metaforicky se film „vyčerpá“ hned na začátku a základní motiv (zkaženého 

jídla) se až do konce ani nevariuje, ani neposouvá, ale pouze opakuje.
7.
8. Konečné hodnocení:
9.      Předložené materiály nedávají příliš mnoho možností posoudit, jak bude dílo 

filmově uchopeno, narážíme na základní řemeslné problémy. Obsahově pak 
projekt uvízl někde u prvotního nápadu, který je roztažen do celovečerní 
metráže.      

Udělení podpory                                                      Nedoporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     Alegorický příběh se odehrává v jakémsi bezčasí, stylizovaném světě 
s baladickými prvky, viz např. režisérův předchozí krátkometrážní film Odcházení. 
Pracuje se tu se základními charaktery – lidskými typy (sousedka, sedlák, duševně 
chorá dívka), hlavní postavy (matku s dcerou) však nijak blíže nepoznáme. 

     Problém je, že se na začátku příběhu odkryjí karty a hraje se s nimi až do konce, 
aniž by se nějak zajímavě promíchaly. Jinými slovy na začátku nastolíme hlavní 
(a jediné) téma (metaforu – krása navenek, prohnilost uvnitř), a během filmu 
ho několikrát připomeneme, aniž by se nějakým způsobem posunulo, rozehrálo. 
Stále jen toto základní konstatování demonstrované na potravinách od lidí z města. 
Závěrečná pointa už to nezachrání.

     Dle synopse dcera na své životní cestě poznává samu sebe a probouzí se v ní 
nová víra v lidstvo. V teratmentu však bohužel tento zamýšlený rozměr není 
(zůstáváme v domě s matkou) a nutno říci, že zoufale schází. „Strukturní obnova“ 
se tak nekoná, resp. nemá se v treatmentu o co opřít. Přinesené nezkažené jídlo 
nestačí k vyjádření tak katarzní myšlenky.

     Autor má zřejmě jasnou představu o výsledném tvaru, nepodařilo se mu ji ale 
přenést do základních materiálů a proto výsledek nevyznívá přesvědčivě.

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

     Z přiložených materiálů je patrné, že žadatel má problémy se scenáristickým 
řemeslem, vyjadřuje se literárním a ne filmovým jazykem. Nabízí se možnost 
spolupráce se scenáristou, který dokáže autorovy myšlenky převést do filmového 
(scenáristického) jazyka. 

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

     Téma projektu, ač se zdá být nadčasové, svým uchopením nesměřuje 
ke kýženému výsledku, k patřičnému přesahu. 

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

     Z dodaných materiálů vyplývá, že literární scénář k celovečernímu filmu je nad 
žadatelovy síly. Obsahově i formálně. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Penicilium 

Evidenční číslo projektu 3967/2020 

Název žadatele Lukáš Mach 

Název dotačního okruhu 1.Vývoj  českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře  celovečerního hraného 

nebo animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 5.10..2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt artového experimentálního filmu, černobílé pětatřicítky, je ambiciózní: Má vzniknout symbolické 

lyricko-psychologické dílo, těžící z prvků minimalismu a surrealismu, jehož základním nástrojem je 

symbolismus… nebo tak podobně. 

Sujet : vesnická krajina, několik usedlostí mimo čas a prostor. Matka s dcerou v jedné z nich, pletou košíky, 

dcera je nosí na trh, jídlo, které nosí z trhu, je uvnitř plesnivé, takže obě hladoví a hádají se, až dcera uteče 

z domu. Matce se stýská, hlady onemocní, ošetřuje ji duševně chorá dívka, ale dcera se vrátí.. přinese 

zdravé jídlo, všichni společně pojedí. 

Zdá se, že autor projektu má velkou vizuální i básnivou představivost, ale menší zkušenost se slovním 

vyjádřením. Výklad projektu je podán velmi abstraktně a slova nejsou užívána vždy správně. Co si je 

(například) třeba představit před slovním spojením „odpoví cyklicky striktně“? 

 Zdá se, že předložené podklady odkazují spíše k videoartu, rozhodně ke kratší metráži, na celovečerní film 

je toho málo.  

Udělení podpory  Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt je ambiciózní a může dát vznik skutečně hezkým obrazům, postrádá však sdělnost a skutečně 

vypracovaný dějový oblouk, který by půldruhé hodiny udržel zájem i sebeartovějšího publika. 

Představa, že  neuspokojení chuti (zkažené jídlo, zkažené díky nízkým morálním kvalitám trhovců, jak 

čteme ve výkladu autorského záměru, ale jak není nijak doloženo v příběhu samém) budí agresi, až 

posléze rozpad rodinného pouta, působí v daném zpracování groteskně.  

Dcera odejde, matce se stýská a umírá hlady. Dcera se vrátí a přinese zdravé jídlo (že by došlo k morální 

konverzi trhovců?) a všichni se patrně nějak vnitřně obrodí. 

Silnou stránkou projektu asi bude vizuální ztvárnění. 

Slabou stránkou je sdělnost – schopnost konkrétními prostředky vyložit obrazy, pro autora zřejmě přetížené 

existenciálními významy.    

Postavy  projektu jsou statické obrapzové symboly samy, je to galerie nehybných alegorií:  starý sedlák, 

ztělesněné moudro. Samotářka – zlomyslná intrikánka. Duševně chorá dívka – poezie? Viktorka? Lyrické 

neporozumění světa? A posléze matka a dcera, ústřední postavy, o nichž však nevíme zhola nic. Žijí mimo 

prostor „někde v přírodě“, během filmu uplyne sedm týdnů, symbolizovaných sedmi svícemi 

v improvizovaném svícnu, a přejde zima, přijde jaro… 

Je to pěkný námět pro cyklus fotografií. Je-li to i nosný námět pro celovečerní film, měl by být podán 

podstatně propracovaněji. 

 

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

Lukáš Mach je umělecký fotograf, který se pustil do filmu. Jeho poslední dílo, krátkometrážní  
Odcházení, vzbudilo zájem i odezvu. Možná, že skutečně nalezne  svoji parketu ve filmu, ale prozatím 
zůstává na rovině abstraktních aklamací „záměru“, „co to má znamenat“. 
Štáb, který kolem sebe shromáždil (kameraman, zvukař, asistentka režie), s ním už pracoval a 
z technického hlediska je schopen dílo realizovat.  Předpokládané herecké obsazení operuje s čelnými 
jmény. Autor je nesen silnou osobní touhou po realizaci své vize. 
 Není tu však ani slovo o produkci… 
Doporučuji se k projektu vrátit ve spolupráci s kvalitním scénáristou.  

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

Přínos a význam pro kinematografii z předložených materiálů nedokážu posoudit. Jejich jazyk je  příliš 

abstraktní a k tomu nedosti konzistentní. 

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

znaků) 
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Žadatel je mladou uměleckou osobností, bezesporu na vzestupu. Patrně má před sebou zajímavou tvůrčí 

dráhu.  Okolo sebe má tým spolupracovníků. Chybí mu potřebná zkušenost s celovečerním filmem. 

Účast na tvůrčích seminářích může být plodnou cestou. Můžeme mu přát jen zdar. 

 



Expertní analýza

Název projektu Špacírflinta

Evidenční číslo projektu 3969/2020

Název žadatele ONDŘEJ HÜBL

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 8. 10. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Pytlačení, sex, Praha
2. Příběh má spád
3. Nezajímavá zápletka, obtížné napojení na postavy, dekadentní
4. Konečné hodnocení

- Špacírflinta nemá silné téma. Zápletka s pytlačením ve městě nemá velký potenciál pro
komedi, jako kriminální příběh se příliš nerozvíjí. Příběh je vyprávěn perspektivou zločinců a lidí
bez většího morálního ukotvení (vrah, pytláci, zloděj starosta), postavy postrádají humor,
celkový tón svou dekadencí připomíná období normalizace - svět bez morálky, bez perspektivy,
beze smyslu, vyjma honby za majetkem, sexem a dalšími požitky. Snové sekvence a občasné
subjektivní pohledy očima zvěře nepřinášejí nic kinematograficky zajímavého a postrádají
funkci ve vztahu k ději.

Udělení podpory Nedoporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Zápletka filmu není nijak zajímavá - (tramvaják, který začne pytlačit ve městě), ani není jasné, k
čemu má referovat. Svět, který treatment zobrazuje, není realistický a ani není metaforou, nebo
nadsázkou.

− Komediální potenciál není vysoký. Obvykle někdo někoho napálí, což sice může být leckdy
vtipné, ale celkový dojem je spíše depresivní.

− Kriminální zápletka je průměrná.

− Děj je srozumitelný a soudržný, tempo vyprávění má spád.

− Dialogy jsou rytmické, využívají hojně vulgarismů, což přispívá spíš k dekadentní atmosféře než
k humoru.

− S charaktery je obtížné se sžít, nemají příliš vtipu a jsou to v podstatě lidé bez morálky. Snad v
postavě Magdy je trocha citu. Důvod, proč začne hlavní hrdina pytlačit, vychází v podstatě jen ze
skutečnosti, že zdědil pušku ukrytou ve vycházkové holi. Jinak jeho jednání nemá větší motivaci.
Také vražda starosty je velmi přehnanou reakcí na to, že jej starosta okradl o zděděnou sbírku
pušek. Motivace detektiva Ledvinky k tomu, aby kryl vraha, není o nic opřená. Výměna za
pytlačení a sex s hrdinovou přítelkyní (proč by to dělala, když může mít mladšího milence, který
navíc neumírá na rakovinu?), kterou Ledvinka za mlčení požaduje, je vzhledem k historii jeho
postavy nevěrohodná.

− Stylistické prostředky jsou: lineární vyprávění, paralelní děje, sen a subjektivní pohledy zvěře.
Ani sen ani zvířecí pohledy nepřináší nic významného a daly by se odstranit, aniž by to mělo
podstatnější vliv na celkové vyznění příběhu.

− Projekt naplňuje kritéria výzvy.

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

− Autor má zkušenosti především z krátkými tvary reklamní branže. Významnější je jeho
spolupráce na seriálu o Dejvickém divadle.

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

− Téma není přínosné ani pro zahraniční, ani pro českou kinematografii.

4 Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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− Informace jsou dostatečné, projekt je realizovatelný v rámci předkládaného rozpočtu a v
uváděném časovém harmonogramu.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Špacírflinta 

Evidenční číslo projektu 3969/2020 

Název žadatele Ondřej Hübl 

Název dotačního okruhu 1.Vývoj  českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře  celovečerního hraného 

hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 2.10..2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Zajímavý námět na cosi mezi detektivkou noir a poněkud surrealistickým příběhem, který má v současném 

okamžiku šanci se měnit na pouhou realitu: do liduprázdného města proniká divoká zvěř a na Petříně řádí 

pytlák, jehož je třeba zneškodnit. 

Výchozí situace je s truchlivým půvabem zpracována do zábavného námětu, kde se absurdní  stává 

uvěřitelným a přesvědčivým. 

. Z jiného pohledu se jedná o detektivku s až groteskně tradiční postavou detektiva odcházejícího do 

důchodu, který řeší svůj poslední případ …až k happyendu, kterým  tentokrát není spravedlivé potrestání 

pachatele, ale odpuštění a smíření -  tedy osvěžující etický přesah. 

Autor umí pracovat s dávkovanou nadsázkou. Námět je zpracován profesionálně a slibuje nevšední divácký 

zážitek. Otvírá možnost silných vizuálních momentů (Praha očima lovné zvěře). Projekt sliobuje vznik filmu 

zajímavého pro artové, publikum, může však mít i výrazný komerční úspěch jako bizarní detektivka, 

propagující krásu Prahy a především poučeně pracující se současným životním pocitem, umocněným 

aktuální pandemickou situací. 

 

 

Udělení podpory  Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt je originální ve více rovinách: má nápad, originální koncepci vizuality, osvěživě absurdní příběh, 

pracuje s hraničními životními situacemi neschematickým způsobem, má prvky překvapení a katarticky 

útěšný happyend. Divočina pronikající do města je spíše faktickou výzvou k přemýšlení a diskusi, než 

absurditou. Poetika řidiče noční tramvaje, který se pohybuje „v jiném městě“, je nosná. Podaří-li se 

v realizaci smísit ve správném poměru napětí, humor a  melancholii, mohl by vzniknout pozoruhodný film. 

 

 

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

Ondřej Hübl si získal jméno v reklamě, kde léta osvědčuje smysl pro neotřelé nápady a nadhled. Podílel 

se na Krobotově úspěšném televizním seriálu Zkáza Dejvického divadla. Toto je jeho první celovečerní 

scénář. Předložené scény jsou zpracovány profesionálně, postavy jsou jasně charakterizovány, jsou 

uvěřitelné a poskytují adekvátní herecké příležitosti. 

O scénář projebvila  předběžný zájem produkční společnost Film Kolektiv (Jan Kalista). 

 

 

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

Téma je nové, originální, v současné koronakrizi překvapivě aktuální a určitě může nalézt širokou 

rezonanci, přesahující českou kotlinu. 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a úplné, žádost je profesionálně zpracována, 

z předložených materiálů si lze učinit  pochopitelný (a lákavý) obraz o možné realizaci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Strážci nepořádku 

Evidenční číslo projektu 3970/2020 

Název žadatele Martina Štruncová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Strážci nepořádku je komedie s detektivní zápletkou a naznačením sociálních otázek (spojených s finanční 

krizí, rozdílu života na vesnici a ve městě, s drogovými otázkami apod.) Autorka je začínající scénáristka, 

což je na předkládaném námětu bohužel znát. Komediální rovina je založena na laciném humoru a 

banálních obratech/obrazech (místy se setkáme s neobratnými pokusy o politickou satiru). Obdobně 

jednoduché jsou jednotlivé postavy – ačkoli by měly upozornit na nejrůznější stereotypy, spíše je potvrzují a 

proměňují se v klišé, která podtrhují nevěrohodnost příběhu a nedomyšlenou kauzalitu jednotlivých scén. 

(Zamýšlené obsazení jde někdy ruku v ruce s banálně stereotypním vykreslením postav, někdy naopak proti 

jejich charakteru, což může být matoucí). I snaha překvapit a být originální se proměňuje na jednoduché 

ornamenty, bez pevnějšího ukotvení v příběhu. Vizuální zpracování či stylové prostředky jsou v této fázi 

zcela opomíjeny, takže jako hodnotitelka si těžko představuji jakýkoli přesah, jenž by mohlo jednoduché 

příběhové schéma posunout dále.  

Nemyslím si, že v této fázi je projekt připraven k dalšímu rozpracování, doporučila bych spíše jeho 

důkladnější přepracování, a to nejen z hlediska postav a zpracování, ale i hlavních příběhových linií, 

zápletek a motivů.  

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Námět předkládaného projektu je na hranici mezi komedií a detektivkou (autorka ji přímo označuje za 

„drzou komedii s kriminální zápletkou“), přičemž v sobě obsahuje prvky sociální kritiky. Všechny polohy – 

mimo to, že nelze mluvit o žánrové originalitě – jsou značně nepropracované; námět obsahuje nelogické 

motivy a příběhové linie či kostrbaté dialogy; jeho pointa vyznívá spíše jako parodie. Příběh se točí okolo 

několika postav (bývalých spolužáků či obyvatel vesnice, ve které se odehrává amatérské vyšetřování), 

které mají představovat vyhraněné typy – i ty spíše utvrzují nejrůznější stereotypy, než aby diváka nutily 

k tom, aby se nad nimi zamýšlel. V této fázi není projekt promyšlen ani příběhově, natož z hlediska 

realizace – o stylistických prostředcích ani vizuálním pojetí filmu nemáme v tuto chvíli žádnou představu. 

Chápu, že se jedná o žádost na dopracování scénáře, přesto by však bylo vhodné mít jasnější vizi, nikoli 

pouze nadšení, které  je jistě sympatické.  

 

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

V této fázi není o týmu a spolupracovnících rozhodnuto – jedná se o autorský projekt, jehož budoucnost je 

zatím v rovině spekulací. Z žádosti je zřejmá afinita scénáristky k režijním počinům některých tvůrců, 

které by ráda oslovila – je to však natolik nejisté, že v tuto chvíli lze těžko na danou otázku zodpovědět. 

 

 

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

Námět není nikterak originální, spojuje v sobě detektivní příběh a komediálními prvky, přičemž celek je 

protkán drobnými sociálními otázkami (venkov vs. vesnice, drogové otázky, finanční krize). Všechny tři 

linie rozhodně nepřevyšují současnou televizní/seriálovou tvorbu, pročež nevidím výraznější přínos pro 

českou, či dokonce evropskou kinematografii. 
 
 

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

znaků) 

Žádost je úplná a srozumitelně formulovaná. Její obsahové části se mi však nezdají příliš propracované a je 

třeba je ještě více promyslet. Plán na vývoj scénáře je realizovatelný. Žadatelka se označuje za „tvůrce 

začínajícího, ovšem entuziastického“, což je zřejmé i z jejího profilu. Věnuje se mnoha projektům různého 

typu, které jsou teprve v počátcích a těžko tedy posoudit profesní a profesionální kvalitu. V této fázi se mi 

zdá tento projekt pro začátečníka příliš rozsáhlý a výsledek nejistý. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cestovatel 

Evidenční číslo projektu 3971/2020 

Název žadatele Martin Jelínek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 15. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Vypravěčsky úsporné drama s minimem postav rozvíjí aktuální téma odtržení současného člověka od 

každodenní reality a volí náročný způsob jeho ztvárnění tak bez cesty nalézání konkrétních otázek či 

odpovědí. Ambiciózní, avšak vypravěčsky originální plán představený v autorské explikaci není zatím zcela 

přesvědčivě převeden do treatmentu, avšak v některých ohledech ho naplňuje. Na projektu od začátku 

spolupracuje dramaturg, což u takto náročného záměru a debutantského díla oceňuji. Harmonogram je 

mírně napjatý a rozpočet lehce nadstandardní. Pokud by se vývojem scénáře podařilo naplnit promyšlený a 

dostatečně elaborovaný záměr, jednalo by se o v domácím kontextu neběžný film. Projekt tedy k podpoře 

doporučuji. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Komorní drama „na cestě“, které rozvíjí téma odcizení současného člověka od světa, v němž se 

každodenně pohybuje, se snaží ztvárnit aktuální a post-postmoderní pocity, které zažívá mnoho lidí. 

Navzdory tomu, že mám osobní pochopení jak pro téma, tak pro některé situace, popsané v treatmentu, 

který, i když neobsahuje poznámky o stylu, se jeví být připravovaný pro veristický způsob zobrazení, měla 

jsem o projektu zprvu velkou pochybnost, zejména kvůli zjevné vyprázdněnosti jak motivací hrdiny, tak 

celého vyprávění, které nesměřuje k nalezení (/nacházení) nejen odpovědí, ale vlastně ani otázek, 

nedochází k osvětlení, k pochopení. Materiál, který mně však přesvědčil o tom, že fakt, že treatment je spíš 

zřetězením banálních (a upřímně až klišovitých a docela „nudných“) situací bez zjevné psychologické vnitřní 

příčinnosti a vývoje, byla autorská explikace, kde autor pojednal svoje uvažování o postavě také ve vztahu 

k v některých rysech podobným hrdinům v historii kinematografie či literatury (a filozofie). Po přečtení 

explikace se tedy jeví, že autor ví, že vyprázdněná narace neznamená, že film je „o ničem“, anebo že by byl 

pouze zřetězením banalit, a že autorsky hledá takové situace a příběh, které by ukázali hrdinu, který sice 

není intelektuálně ukotven či vybaven tak, aby „na cestě“ (fyzické i vnitřní) artikuloval otázky a ne/nacházel 

odpovědi, avšak reprezentuje onu rozšířenou a obtížně pojmenovatelnou odcizenost. Domnívám se, že 

předložený treatment ještě prozatím nesplňuje všechny ty cíle, které tvůrce popisuje v autorské explikaci – 

že právě to čtení hrdiny, které uvádí, v treatmentu není dostatečně zjevné. Na druhé straně myslím, že je 

autor na velmi dobré cestě, a to zejména proto, že treatment působí téměř jako nový román, zůstáváme 

v něm u vnějších popisů a jakožto čtenářstvo (budoucí publikum) bychom měli míru prázdnoty, 

ne/motivovanosti, a tím toho jakéhosi bezvýchodného odtržení od běžnosti, objevovat sami, a to spíše 

skrze intuici, než intelektuálním čtením. Je nesmírně těžký úkol napsat takový scénář, zejména kvůli 

nebezpečí, že bude působit prostě jen triviálně a ta podstatná vrstva, která je velmi subtilní a unikavá, se 

bude vytrácet. Nicméně kdyby se to povedlo, byl by to v kontextu české kinematografie zcela neobvyklý a 

(pokud stylisticky výrazný, tak možná i) výjimečný film. Proto jsem se nakonec rozhodla přiklonit 

k doporučení k podpoře. 

 

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

 

Pro autora se jedná o debutantský celovečerní scénář vyvíjený v profesionálních podmínkách (jeho 
absolventský film na FAMU byl rovněž celovečerní a prezentovaný v omezené distribuci). Oceňuji proto, že již 
od začátku je v projektu přítomný dramaturg, s nímž už autor spolupracoval a který má zkušenosti rovněž 
s režií. Osobně by mi přišlo vhodné, aby alespoň v konzultantské roli byl i seniorní dramaturg/yně, jelikož se 
jedná o debut a navíc mimořádně obtížný.  
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Pokud by se povedlo dílo v podobě treatmentu dopromyslet tak, aby opravdu splňovalo to, co autor popisuje 

v explikaci, a podařilo se najít klíč, jak téma bytostného, ovšem neintelektualizovaného, odcizení ztvárnit, 
jednalo by se o inovativní počin v rámci české kinematografie. Jelikož projekt neobsahuje představu o stylu, 
způsobu ztvárnění, vizualitě apod., není možné usuzovat na možné obohacení různorodosti třeba evropské 
kinematografie (kde podobné hrdiny v současné kinematografii nacházíme). 

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

znaků) 

 

Časový harmonogram je pro vytvoření celovečerního scénáře, jeho konzultace, a zvláště když jde o 

debutantský a takto náročný projekt, hodně napjatý, časový rámec se mi jeví jako relativně krátký. 

Rozpočet neuvádí položku pro dramaturga a honorář za scénář odpovídá spíše honoráři pro 

seniornějšího autora, je tedy nastavený trochu nadstandardně, jelikož se jedná o začínající tvůrce. Autoři 

zatím nespolupracují s producentem, avšak v projektu žadatel uvádí, s kterou produkční společností 

bude dál spolupracovat. Projekt se jeví být podle předložených materiálů promyšlený, a tedy jeho 

naplnění realistické. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cestovatel 

Evidenční číslo projektu 3971/2020 
 

Název žadatele Martin Jelínek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 9.10. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Stručné shrnutí námětu 
Námětem, který navrhovaný scénář rozpracovává, je krize mladého muže, jemuž se 
v kariérně orientovaném životě a práci v korporátní kultuře rozplynul smysl života a 
potěšení z něj. Rozvine se u něj schizoidní reakce, která ústí neplánovaným útěkem mimo 
odcizení od společnosti, pracovní rutinu a vztah bez citu.  

 
Hlavní silné stránky projektu  
Projekt je ostře sociálně kritický a je založený na kritice alienačních procesů kapitalismu 
v jeho poslední, neoliberální, podobě. Toto zaměření, zvláště u celovečerních filmů, je 
vzácné a velice potřebné. Explikace i obrazy jsou rozepsané s využitím filmového vidění a 
jsou napsané literárně silně. Za projektem je konzistentní vize odkazující na scoiologické 
analýzy.  

 
Hlavní slabé stránky projektu 
Příběh finančně zabezpečeného zaměstnance velké firmy, který se dostává do krize 
z absence smyslu práce a nudy, je poněkud pragocentrický  a není nositelem šířeji sdílené 
zkušenosti. Prvek neplánovaného volna v zaměstnání jako příležitosti k rekapitulaci a 
reflexi byl relativizovaný zkušeností s pandemie. Přesvědčivost tohoto motivu (výpadek 
v práci jako čas pro pokus o návrat k sobě) pandemie omezila, protože nečekané volno 
zbavila romantizujících konotací.  

 
Konečné hodnocení 
Rozhodně doporučuji, aby byl projekt podpořen Státním fondem kinematografie 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Návrh scénáře Martina Jelínka je slibný a v dosavadních podkladech je přítomná autorská 
originalita a zaměření na marginalizovaná témata, které odůvodňují definici kulturně 
náročného díla. Příběh je především kritikou kapitalismu, což je téma, které u nás ve 
veřejném prostoru (až na vybrané niky) v podstatě absentuje. Zásadní je přístup, kdy krize 
hlavní postavy Filipa není vnímána jako osobní, psychologická slepá ulička, ale jako sociální 
krize, plynoucí z atmosféry v neoliberální společnosti a jejích hodnot (kariéra, materiální 
vzestup, výkon, osobní úspěch). Konzistenci scénáře prospívá v explikaci ozřejměná opora 
v popularizující sociologické práci Marka Fishera Realistický kapitalismus.  
Rizikem příběhu je to, že se „zdrcne“ na motiv útěku hrdiny z civilizace po idealizované 
přírody. Přílišná romantizace italského pobřeží s důrazem na tajemné vily a zříceniny toto 
riziko posiluje. Příběh by neměl skončit jako univerzální cesta romantického hrdiny 
z civilizace, ale důraz musí být udržen na tom, z jaké civilizace hrdina uniká. (Ovčí farma 
zbavující iluzí je prospěšný prvek.) 
Existuje nějaký vlakový spoj, který by bez přestupů dojel na italské pobřeží? Dost o tom 
pochybuji. Potom by mělo být podtrženo, že cesta vlakem je spíš metaforická.  
 
 

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

Martin Jelínek ani dramaturg Vít Zapletal nemají (vzhledem k nedávnému absolutoriu ani 
nemohou) mít výrazné zkušenosti mimo školní tvorbu na FAMU. Podle scénáře se ale zdá, 
že to Jelínek kompenzuje originalitou a osobitostí. Přesto je na škodu, že explikace/ 
anotace nebyla vytvořena i dramaturgem Zapletalem. Rozhodně lze doporučit přibrání 
profesně zkušenějšího dramaturga minimálně jako konzultanta. 

 
 

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

Příběh má pro českou kinematografii potenciálně velký význam, protože sociálně kritický 
postoj vůči status quo je v celovečerní tvorbě velmi vzácný. V evropském kontextu může 
pomoci prezentovat ČR jako zemi, kde se promýšlí témata zcela běžná v západních kruzích 
intelektuální levice (a ne jako post-socialistickou baštu neotřesitelného kapitalismu). 
Potenciál pro filmovou poetiku může příběh úspěšně posunout na mezinárodní festivaly.
  

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

Žádost je úplná a srozumitelná, finanční nároky standardní. Pozici kulturně náročného díla 
lze potvrdit. Žadatel má představu o tom, s jakou filmovou společností by projekt 
realizoval. Sám Martin Jelínek a Vít Zapletal nejsou výrazně zkušení. Vývoj scénáře je úkol, 
který je žadatel schopen splnit, i když lze doporučit supervizi zkušenějšího dramaturga. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Manželé U 

Evidenční číslo projektu 3972/2020 

Název žadatele Karolína Koubová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Karolína Koubová představuje látku, která by v této fázi spíše zasloužila podporu, na stranu druhou bude 

velmi důležité i včlenění dramaturga do projektu, neboť jednotlivé situace, ale vlastně i celek, může docela 

snadno ustrnout v tezovitosti. Snaha uchopit problematiku politické korupce, kupčení s hlasy, důvěrou i s 

hodnotami má svůj smysl, v textu Koubové již nyní poměrně dobře koexistuje se soukromou rovinou postav, 

přesto lze vycítit jistou šablonovitost, předvídatelnost a ve svém důsledku i moralistnost.   

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) 

Bude rolí scénáře (a dramaturga ve spolupráci s autorkou scénáře), aby například vedlejší postavy 

měly více opodstatnění a nesloužily tolik prvoplánově hlavní dějové linii, hlavním postavám. Někdy 

jdou až na hranu karikatury (například Jáchym), jindy jsou spíše nezajímavé/nevytěžené (dcara 

Lucka). Mám za to, že právě tahle nahozenost škodí nejen celému filmu, ale i hlavním postavám, 

protože nemají nejen protihráče/spoluhráče, tak jako by se vznášely ve vzduchoprázdnu. Prostředí 

působí ne zcela přirozeně, spíše jen jako takový stylizovaný “dvoreček”. Nicméně, ono bude dost 

záležet na autorském pojetí, třeba takové má být. 

 

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

 

Bez komentáře. 

 

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

Téma je aktuální, ale stěží nyní soudit přínosnost. Je příliš brzy - bude záležet na propracovanosti látky. 

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

znaků) 

− Žádost je srozumitelná, v pořádku, k finačnímu plánu či rozpočtu nemám připomínek. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Manželé U 

Evidenční číslo projektu 3972/2020 

Název žadatele Karolína Koubová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer  

Datum vyhotovení 18. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt s velmi lehce satirickou rovinou by měl být podle explikace inspirován českými politickými kauzami, 

byť konkrétní realitu tuzemského společenského a politického života odráží jen velmi povšechně. Druhou 

zmiňovanou inspirací je divadelní hra Král Ubu, a to navzdory velmi nevýraznému akcentování absurdního 

rozměru příběhu a téměř úplné absenci provokativních prvků, vtahujících do hry diváka (který se takto může 

nanejvýš pohoršit nad chováním aktérů, ale s jeho vlastní rolí v systému jej projekt nekonfrontuje). 

 

Přestože se v předložených materiálech o filmu píše jako o spíše o uměleckém než o diváckém, vykazuje 

většinu znaků komerčních vztahových komedií, jichž vzniká několik do roka. Postavy jednají afektovaně, 

působí neautenticky. Připomínají vesměs karikatury definované několika typickými znaky (zejména pár 

mladých veganů, jež jako by ve vyprávění sloužily čistě k pobavení). Jedním z jejich hlavních komunikačních 

prostředků je sex – přítomný takřka v každém druhém obrazu treatmentu, který celkově připomíná sled až 

příliš volně propojených scén.  

 

Celou zápletku i jednotlivé scény tvoří klišovité situace. Víc než o lokální politiku v ní jde o vztahy mezi 

postavami. Projekt připomíná moralitu, která by se mohla odehrávat i v jiné době a prostředí.  

 

Projekt ve stávající podobě nepovažuji za dostatečně výlučný a ani v něm nespatřuji zatím nerozpracovaný 

potenciál pro scénář, který by něčím výlučný být mohl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Dle treatmentu budou Manželé U poměrně všední, ne příliš originální vztahovou komedií o 

mimomanželských nevěrách, generačním nepochopení a selhávající partnerské komunikaci, která se od 

jiných filmů tohoto žánru bude lišit pouze tím, že motivací pro tyto nevěry a neshody budou zčásti různé 

politické machinace.  

 

Jistou osobitost slibuje jméno režiséra Luboše Kučery, autora výrazného studentského snímku Vyměnila 

jsem si směnu, žel tomu, jak by měl film vypadat, jaká by například měla být jeho stylizace, se předložené 

materiály prakticky nevěnují. 

 

 

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

Scenáristka projektu Karolína Koubová má dle přiložené CV relevantní praxi pouze coby autorka jedné z 

dějových linek televizního seriálu Ulice, což může vysvětlovat epizodičnost synopse se slabými kauzálními 

vazbami mezi jednotlivými obrazy i napříč příběhem. 

 

Režisér Luboš Kučera má zkušenost jak s civilnější komedií (Vyměnila jsem si směnu), tak se stylizovanou 

(Muž, který připojil trinitrotoluenovou nálož k mixážnímu pultu), což může být u projektu zasazujícího do 

reálných politických struktur karikaturní postavy výhodou. Jakkoli jej považuji za nadějného tvůrce, nejsem 

si jist, zda by jen svou režií dokázal pozdvihnout projekt s takto fádním příběhem a postavami. 

 

 

 

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

Pokud by vztahové peripetie sloužily k jasněji zacílenému demaskování mocenských her, mohl by film 

skutečně vypovídat o korupci a nepotismu v české politice, ale je tomu naopak. Politika je pouze vágně 

vykresleným pozadím pro situace známé z většiny českých vztahových komedií. 

 
 
 
 

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

znaků) 

Za zásadní považuji výše zmíněný rozpor mezi označením projektu za kulturně náročný a ostatními 

materiály, nasvědčujícími naopak, že má vzniknout dílo velmi nenáročné, komerční, u něhož bych 

předpokládal spíše finanční záštitu soukromým subjektem, nikoliv Státním fondem.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Bronzový had 

Evidenční číslo projektu 3973/2020 

Název žadatele JUDr. Pavel Kosatík 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 14. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt zpracovává život a upoutává na dílo předního českého skladatele doby baroka J. D. Zelenky. Byť 

známý odborné veřejnosti, v širokém povědomí je tato postava známá spíše málo. Žádost předkládá 

zkušený autor non-fikční literatury i scénářů zpracovávajících historické reálie a postavy. Projekt zatím nemá 

dramaturga, má realizovatelný harmonogram a přiměřený rozpočet. Až na dílčí nejasnosti spíše 

dramaturgické a stylistické povahy považuji projekt za přínosný pro českou i evropskou kulturu a dobře 

připravený na psaní scénáře.  

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 historického životopisného filmu se věnuje významnému českému skladateli Janu Dismasu 

Zelenkovi. Jedná se bezesporu o jednu z klíčových postav historie české hudby, která je však široké 

veřejnosti málo známa. Inovativní i klasické přístupy ke skladbě v době baroka, které Zelenka 

reprezentoval, jsou popsaná muzikologickými i hudebněhistorickými výzkumy (viz např. kniha Jaroslava 

Smolky, NAMU 2006). Domnívám se, že se jedná o nesmírně nosnou látku a že důsledné zpracování 

Zelenkova přínosu pro stylistiku hudby, ale také vůbec uvažování nad hudbou (resp. skladbou) by bylo 

přínosné nejen pro české, ale i mezinárodní prostředí.  

Na předloženém záměru oceňuji, že autor scénáře přistupuje zodpovědně k historickým reáliím a na 

průzkum, který již provedl, hodlá navázat zevrubným výzkumem jak společenských, tak hudebněvědních 

historických prvků a o ně opírat dramatickou strukturu, pro kterou navíc nalezl aktualizovatelný motiv 

způsobů vyjádření vlastní identity (skrze motiv dobově společensky nepřijatelných, ale skrz umění 

vyjádřitelných pocitů vyloučení kvůli minoritní sexuální orientaci). Jako dramaturgicky funkční se mi jeví 

volba J. S. Bacha (i široké veřejnosti známé figury) jako výrazné vedlejší postavy. Ve scénosledu oceňuji 

části, které popisují účinek hudby ve výjevech, které jsou vizualizovatelné jako filmové obrazy (a naznačují 

také způsob práce s hudbou). Nicméně v některých případech si nejsem jistá, kdy se jedná o literární 

zkratku a nadsázku a kdy opravdu o popis obrazu (který by měl/mohl působit realisticky?) (např. „…stojí 

luteránky frontu na konverzi“). Obecně mi ze scénosledu není jasná míra stylizace a tedy volba mezi 

výpravně-veristickým a výrazně stylizovaným dílem – obě tyto polohy implikují velmi odlišný způsob 

konstrukce obrazů i podoby dialogů. Tyto otázky by, domnívám se, měly být ujasněny před započetím psaní 

scénáře a být rovněž předmětem dialogu s dramaturgem (či popřípadě s budoucím režisérem/režisérkou), 

resp. měla by být jasnější žánrově-stylistická volba scénáristy. 

 

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

 

Pavel Kosatík je významný český autor non-fikční literatury a scénárista jednak dokumentárních a jednak 
fikčních filmů ztvárňujících reálné historické postavy a události. Byť kriticky různoznačně přijaté, České století 
bezesporu ukázalo schopnost (a způsob) autora dramatizovat historické reálie a vykreslit psychologicky čitelné 
postavy. Domnívám se tedy, že ztvárnění skladatele Zelenky od autora Kosatíka má smysl rozpracovat do 
podoby scénáře. 
 

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

 
Z hlediska námětu se jedná o nosnou látku, která by mohla obohatit jak českou, tak evropskou kinematografii. 

J. D. Zelenka je známý spíše v odbornějších anebo hudbě se více věnujících kruzích; patří však přitom mezi 
přední představitele barokní hudby a bylo by přínosné osud této české postavy zpracovat. Bez jasnější 
představy o žánru a způsobu zpracování (stylizaci, míře zkratky, důrazu na jednotlivé motivy) nelze usuzovat 
na potenciál zamýšleného filmového díla, nicméně zpracování do podoby scénáře pokládám za užitečné.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Žádost předkládá sám autor a z tohoto pohledu lze prominout, že v popisu projektu chybí producentský 

záměr – byť žadatel uvádí, že do projektu vstupuje producent MAUR film. Harmonogram realizace je 

adekvátní a rozpočet přiměřený, jelikož se jedná o zkušeného autora. Rozpočet počítá s honorářem pro 

dramaturga, ten však není v žádosti jmenovitě uveden. Autorovy předchozí projekty dávají záruku 

úspěšné realizace projektu. 
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Expertní analýza 
 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 4. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Vzdát poctu dílu a osobnosti jednoho z významných skladatelů evropského baroka, českému 

hudebnímu skladateli Janu Dismasu Zelenkovi je záslužný počin. Projekt má mezinárodní potenciál, 

Zelenka je dokonce možná známější v cizině než u nás. Jeho příběh obsahuje navíc silná univerzální a 

i dnes aktuální témata jako síla hudby, umění ve službách mocných, nebo potlačování sexuální 

orientace a osobní svobody. Samotný treatment je ovšem spíše rozšířenou synopsí než skutečným 

scénosledem, který by dal jasnou představu o dramatickém tvaru, stavbě, emocionální účinnosti a klíči 

ke zvolené látce. Autor se snaží zmapovat prakticky celý život hlavní postavy, chybí jí ale jasný 

protihráč a také výraznější dramatický konflikt. Autor je silný ve sběru historického materiálu, méně už 

v oblasti jeho dramatického zpracování.  

Autor námětu a treatmentu Pavel Kosatík se věnuje především literatuře faktu, společně s režisérem 

Robertem Sedláčkem pracoval na scénářích devítidílné televizní série České století. Rozpočet 

zahrnuje také honorář pro dramaturga a odborné poradce, žádná jména ale nejsou v žádosti uvedena. 

Zatím není definován ani režisér, o další vývoj projektu má ale zájem společnost MAUR film. Bude se 

ovšem jednat o nákladní produkci, kterou bude nutné realizovat se zahraničními partnery. 

Na jednu stranu by si Zelenka celovečerní film rozhodně zasloužil, samotné téma je objevné a 

zajímavé, jeho zpracování ale není zatím dostatečně přesvědčivé, nepřináší žádnou zásadní inovaci a 

za vysokými ambicemi poněkud pokulhává. Doporučení je tedy hraniční, je nutné zvážit i všechna 

negativa. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Název projektu Bronzový had 

Evidenční číslo projektu 3973/2020 

Název žadatele JUDr. Pavel Kosatík 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25  
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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) 

Vzdát poctu dílu a osobnosti českému hudebnímu skladateli Janu Dismasu Zelenkovi je záslužný 

počin. V odborných kruzích je sice Zelenka dnes považován za jednoho z významných skladatelů 

evropského baroka, v široké veřejnosti je ale stále spíše neznámý. Autor námětu a připravovaného 

scénáře Pavel Kosatík navíc objevil v Zelenkově životě několik dramatických momentů, které by mohly 

film aktualizovat. Zelenka byl nástrojem v rukou mocných a měl svou hudbou pomoct posilnit a 

sjednotit katolickou Evropu. Navíc musel po celou dobu tajit svou homosexualitu. I když je téma 

objevné, předložený materiál vyvolává jisté pochybnosti. Samotný treatment je spíše rozšířenou 

synopsí než skutečným scénosledem, který by dal jasnou představu o dramatickém tvaru, stavbě, 

emocionální účinnosti a dramatickém klíči ke zvolené látce. Autorův přístup, který se snaží zmapovat 

prakticky celý život hlavní postavy, je příliš tradiční. Hrdinovi chybí jasný protihráč, schází také 

výraznější dramatický konflikt. Autor je silný ve sběru historického materiálu, méně už v oblasti jeho 

dramatického zpracování. Něco o tom vypovídá i takový detail jako scéna setkání s Bachem, kdy 

německý génius Zelenkovi řekne o tom, jak byl upálen jeho milenec – místo toho, abychom to viděli a 

tím se dosáhlo silnějšího dramatického a emocionálního účinku.  Polemizovat lze i s autorovým 

rozhodnutím označit Zelenku za homosexuála, protože podle historiků není tahle hypotéza 

jednoznačně potvrzená. Zde se dostáváme do roviny etiky v oblasti biografií, a to do jaké míry má 

autor právo v ní nakládat se životy lidí, kteří se už nemůžou bránit. Zajímavým nápadem je, že 

Zelenka do svých skladeb zašifroval své vzkazy milenci a tím i svou sexuální orientaci. Hudební 

teoretici se ale na tom nemůžou shodnout a někteří to považují pouze za spekulaci, navíc nebude 

jednoduché, jak tento nápad realizovat tak, aby byl divákovi dostatečně srozumitelný.  

Na jednu stranu by si Zelenka celovečerní film rozhodně zasloužil, téma je objevné a zajímavé, jeho 

zpracování ale není zatím dostatečně přesvědčivé a za vysokými ambicemi poněkud pokulhává. Když 

jednou film o Zelenkovi vznikne k nějakému reparátu pak už jen tak brzy nedojde. 

 

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

 

Autor námětu a treatmentu Pavel Kosatík se věnuje především literatuře faktu, napsal 30 knih 

věnovaným novodobé české historii a známým osobnostem. Společně s režisérem Robertem 

Sedláčkem pracoval na scénářích devítidílné televizní série České století. Pro film adaptoval také 

Čapkovi Hovory s TGM a napsal scénáře k několika televizním dokumentům nebo dokumentárním 

seriálům. Nicméně předložený projekt bude pro něj debutem v oblasti komplexního hraného 

celovečerního filmu. Rozpočet zahrnuje také honorář pro dramaturga (pouze 10 000) a odborné 

poradce (15 000), žádná jména ale nejsou v žádosti uvedena a o spolupráci se žadatel nezmiňuje ani 

ve své explikaci. Zatím není definován ani režisér, o další vývoj projektu má ale zájem společnost 

MAUR film. Bude se ovšem jednat o nákladní produkci, kterou bude nutné realizovat se zahraničními 

partnery. 

 

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

znaků) 
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Projekt má mezinárodní potenciál, v případě Zelenky by se dalo dokonce říct, že je možná známější 

v cizině než u nás doma. Jeho příběh obsahuje navíc silná univerzální témata jako síla hudby, umění 

ve službách mocných, nebo potlačování sexuální orientaci a osobní svobody. Zpracování je ale spíše 

tradiční a nepřináší žádnou zásadní inovaci.  

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

1000 znaků) 

 

Žádost je řádně vyplněna, projekt je realizovatelný. Rozpočet je standartní. Žadatel do projektu 

investuje vlastní vklad 19 000, není ale úplně jasné čeho se týká věcný vklad ve výši 9 000. Vznik 

projektu podpořila částkou 5 000 renomovaná produkční společnost MAUR film, která má zájem na 

jeho realizaci. Jedná se o zkušeného autora, scénáristu, jenž je schopen projekt dotáhnout do první 

verze scénáře. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mistryně 

Evidenční číslo projektu 3974/2020 

Název žadatele Bohdan Karásek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 04.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Monika vyrůstala jako nemanželské dítě. Zpráva o smrti otce ji nečekaně zasáhne, i když jejich 

vztahy nebyly nikdy významné. V této bolestivé chvíli ji její partner Lukáš nepodpoří, nechce 

s ní jet k řízení o dědictví. Kupodivu ji k tomu úřednímu úkonu doprovodí její bývalý 

neplodný manžel. 

Zato otec Moniky byl plodný až dost. Při dědickém řízení se sejdou synové z dvou manželství, 

nemanželská Monika a další nemanželská dcera. Celá tato společnost včetně poslední 

manželky otce Moniky spolu prožívají nějakou chvíli při dědickém řízení a potom i 

v penzionu, kde přenocují. Monika se vrátí domů se zmatkem v hlavě. Její partner Lukáš jí 

vyzná lásku. Závěrem je Monika přibrána do týmu při hře Kubb (hra s dřevěnými kvádry a 

několika kolíky, které určují hrací prostor). Přestože nikdy tuto hru nehrála, vypadá to, že by 

mohla být mistryní.  

 

Silnou stránkou projektu je snaha předkladatele o sondu do života současné mladé ženy, 

možná i do současné společnosti.  Občasný vhled do psychologie protagonistky by měl své 

opodstatnění, kdyby nezůstal jen u zlomkovitých exkursů, bez jasného vývoje.  

Slabou stránkou projektu je skutečnost, že předkladatel nechává protagonistku v duševních 

zmatcích, ve kterých ji objevujeme od samého začátku až do konce. Jakési vyústění zůstává 

jen v proklamacích, není nijak prezentováno v dějové lince. 

 

Projekt v této podobě není dostatečně připraven k dopracování podle požadavků SFK.   
 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka – popis zmatku v hlavě současné mladé ženy, není ničím 
originální. Ani výběrem postav (kromě zdůrazňované neplodnosti bývalého 
manžela Moniky), ani výběrem místa děje, ani samým dějem – ne-dějem.  

Autor několikrát klade do textu synopse a treatmentu slovo „film“.  
Cituji: .. Film začíná, když ….  
Dále: … Film zachycuje několik momentů…  
Dokonce i v treatmentu:  
Cituji:   Monika přemýšlí: nezdál se jí bez brýlí, ale jistá si není (ten moment loučení jsme 

ve filmu neviděli), brýlí si každopádně už potom v autě nevšimla. Konec citace. 
Autor popisuje jakýsi „film“, který neexistuje.  
Podobné nefilmovatelné myšlenky se v treatmentu objevují hojně.  
Např.:  V té zprávě je jakýsi nejasný náboj, jehož zdroj se dovíme později. (poznámka -.. 

nedovíme, protože nevíme o jaký zdroj nebo náboj autorovi jde) 
Dále: … s viditelným, ale nijak přehnaným těhotenským bříškem. (poznámka – co to je – 

nijak přehnané těhotenské bříško????) 
Dále: … Z hlavy odhaduje, jak dlouho kámen o takové velikosti a hmotnosti v téhle 

přesné poloze vydrží. Fascinuje ho ta fyzikální neúprosnost zároveň s tím, že lidskými 
silami ji přesně nelze změřit – je v tom něco, co nás přesahuje…(poznámka – jak se 
dá taková myšlenka natočit? Pomocí „vnitřního hlasu“? Nikde není poznámka o tom, 
že by tento prvek byl využíván, takže by byl jen na tomto místě?)  

A tak bych mohl pokračovat dál. Snaha o literární popis toho, co se odehrává v duši 
postav, převládá nad popisem děje. Děj není proto nikterak překvapivý, nemá 
parametry dramatického díla. Zůstává jen popisem událostí, které by měly případného 
diváka zaujmout. Ostatně, ani podle treatmentu to nevypadá, že by stopáž projektu 
mohla odpovídat celovečernímu hranému filmu.  

Děj by mohl být srozumitelnější, kdyby nebyl prošpikován neočekávanými vstupy do 
toho, co by mohlo být nebo co nikdy neuvidíme. Náznaky toho, co si myslí postavy bez 
jasné souvislosti s dějovou linkou, nedávají čtenáři představu toho, co má autor na 
mysli.   

V ukázkách práce se scénářem převládá dialog, který bohužel směřuje odnikud nikam. 
Podstata sdělení zůstává skryta, myšlenkové veletoče v ukázce druhé mají naznačit 
rozporuplnost činu protagonistů, ovšem soustředí se jen na jednoho. Monika zůstává 
tímto „morálním“ deliktem zcela nezasažena. Jako by tíha nevěry měla dolehnout jen 
na jejího bývalého muže.  

Všechny tyto výtky neprezentuji jako hlavní důvod k nesouhlasu s podporou. 
Nejdůležitější výtkou je to, že celkový koncept předloženého projektu neobsahuje 
žádné poslání a nerespektuje základy dramatické stavby eventuelního budoucího 
filmového díla.  

 
Přitom je vidět snaha autora o výpověď, o hledání odpovědí na otázky současného 

mladého člověka. Chtělo by to jen dotáhnout v tom smyslu, aby hrdinové byli skutečně 
současní a ne aby odpovídali představám z přelomu století. Tou změnou do 
nejbližšího současna by podklad dostal skutečný náboj důležitosti. Měl by ostřejší 
kontury, ostřejší řešení situací a stal by se rozhodně důvěryhodnějším. Musel by ale 
autor sáhnout k mnohem radikálnějším postupům nejen v oblasti dramatického 
zpracování, ale také by musel hlouběji poznat své hrdiny po stránce psychologické. 

Projekt nenaplňuje kritéria a cíle výzvy SFK.  
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autorem předloženého projektu je Bohdan Karásek. Bez další (třeba dramaturgické) 
pomoci autor nedokáže z námětu zpracovat podklady pro plnohodnotný 
celovečerní hraný film. 

 

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

Téma v současném stavu není ničím podnětné, není významné pro českou 
kinematografii.  

 
 

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.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Mistryně 

Evidenční číslo projektu 3974/2020 

Název žadatele Bohdan Karásek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 12.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Tvorbu Bohdana Karáska sleduji již dlouho a považuji ji za jednu z nejzajímavějších v Čechách. Od 

krátkometrážních filmů přešel Karásek k celovečerním snímkům, propracovanějším jak z hlediska stylu, tak 

narace, aniž by však jakkoli utrpěla jejich specifická poetika. Síla jeho filmu spočívá zejména v dialozích, 

v lehkosti situací, v rovnováze mezi trapností, osudovostí, dramatem a intelektuální zábavou, v dobrém 

slova smyslu.  

Předkládaný projekt navazuje na toto směřování, přičemž chce jít ještě dále ve zdokonalování stylových 

prostředků, chce se více zaměřit na kameru a vizuální stránku filmu. Příběh je komorním dramatem sledující 

ženskou postavu mezi třemi muži, nebo spíše křehkou studií mezilidských vztahů, která nemusí nutně 

gradovat, zraňovat, vyčítat, jak se většinou děje v tomto žánru, ale naopak si zachovává veškeré 

ambivalence, možnosti a různorodosti, které se v životě mohou dít. Načrtnutý námět je již v této fázi 

promyšlený a velice oceňuji reflexivní pasáže, ve kterých autor doslovuje atmosféry, upřesňuje prostředky, 

promýšlí, co vše je nutné rozvinout apod. taktéž si cením toho, že již před vývojem scénáře má rozhodnuté 

klíčové (a velice kvalitní, většinou osvědčené) spolupracovníky a nenechává to až na další fázi, jak bývá u 

tohoto typu žádosti zvykem. I proto lze důvěřovat, že projekt bude úspěšně realizován, přičemž věřím v jeho 

potenciál, co se týče nejen produkce, ale i distribuce. 

Velice ráda bych navrhla tento projekt k financování. 

 

 

 

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) 

Není pochyb o tom, že tvorba B. Karáska je velice osobitá, s originální poetikou. Síla snímků je většinou 

postavena zejména na dialozích, v tomto projektu se však chce zaměřit i na další stylové prostředky a 

vizuální zpracování – některé pasáže jsou proto mnohem více postaveny na abstraktních poetických 

pasážích. Ve spojení s velmi dobře připraveným námětem se jedná o projekt umělecky hodnotný. 

 

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

Ačkoli se jedná o čistě autorský film, přesto – na rozdíl od mnoha žádostí v této výzvě – jsou zde již někteří 

členové tvůrčího týmu navržení, a to velice smysluplně (cením si zejména zejména naváznosti na 

minulou spolupráci s dramaturgem D. Babanem), u jiných profesí je podtržena jejich důležitost (kamera). 

Věřím v kvalitní personální zajištění.  

 

 

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

Předkládaný projekt je v české produkci rozhodně přínosem, už jen proto, že se nejedná o populistickou 

komedii, nebo patetické melodrama, ale o velice inteligentní a citlivé vyprávění a vykreslení mezilidských 

vztahů. Jedná se o snímek, který těžko bude mít rekordní návštěvnost, o to větší by mohl mít úspěch na 

festivalech, a to i v zahraničí.  
 
 
 

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

znaků) 

Žádost je jasná, realisticky rozvržená a žádané finance smysluplné. Žadatel natočil několik velmi 

osobitých krátko/středometrážních snímků, v loňském roce pak vynikající a ceněný snímek celovečerní. 

Nemám pochyb o tom, že projekt bude realizován, ani o jeho kvalitě.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 

Evidenční číslo projektu 3975/2020 

Název žadatele Tomáš Hruška 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 04.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou“ je adaptací 
stejnojmenné knihy romské spisovatelky Eleny Lackové. Autoři adaptace se rozhodli 
využít z životního příběhu jen část, která se týká let 1948 až 1957. 
V roce 1948 Elena poprvé zasahovala ve prospěch Romů, když se příslušníci SNB  
snažili vyvézt Romy z jejich osady. Měli jít „budovat socialismus“. Romové se bojí, že 
budou zase vyvezeni jako za dob gardistů někam daleko. Když Elena zjistí, že 
Romové v osadě nemají co jíst, zařídí na úřadě, aby jim byly vydány potravinové 
lístky, jako ostatním lidem ve státě. Elena se snaží pomáhat Romům, ale když vidí 
všude odmítavý postoj k Romům, rozhodne se, že napíše divadelní hru o povstání 
Romů proti Hlinkově gardě. Hru potom nastuduje s Romy, přestože mnozí neumí číst. 
Hra má velký úspěch a tak Elenu pozvou funkcionáři do Prahy. Ministerstvo kultury je 
ochotno dát na rozvoj romského divadla nějaké prostředky, když bude propagovat 
komunistické myšlenky. Časem se Elena stane členkou ÚV Červeného kříže, setká 
se i s Gottwaldem. Postupně si uvědomuje, že politici jen slibují, ale život Romů se 
zatím nijak nezměnil. Proto se rozhodne vrátit se do své osady, kde ji lidé dali 
přezdívku „naše partizánka“.  Elena si uvědomila, že stát nechce Romům pomáhat, 
ale chce je přetvořit k obrazu svému. Uvědomila si, že Romové ztrácejí svou identitu 
a zapomínají svůj jazyk.  
Návratem do rodné osady autoři adaptace končí svůj pohled na Elenu Lackovou a její 
příběh.  
Hlavní silnou stránkou předloženého projektu je zájem předkladatele o romské 
otázky. Dalším silným motivem, je možnost adaptovat část knihy, ve které je silný 
příběh romské aktivistky vykreslen v mnoha detailně popsaných situacích.  
Slabší stránkou by bylo, kdyby se předkladatel tvrdošíjně držel předlohy a nedokázal 
by do ní vložit další symbolické hodnoty.  Z předložených podkladů je vidět, že nic 
takového zatím nehrozí.  
  
 

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 předloženého projektu je obsažena v knize Eleny Lackové, jejíž 
část se předkladatel rozhodl adaptovat pro filmové ztvárnění. Výběrem části z let 
těsně po komunistickém převratu v roce 1948, si předkladatel projektu dal náročný 
úkol. Zpracovat toto období má svá úskalí. Ukázat režimem proklamovanou podporu 
dělnické třídě a chudým vrstvám obyvatelstva, proti skutečnosti a reálnému životu. 
Ten nebetyčný rozdíl předkladatel prezentuje pohledem Eleny, které se daří 
odhalovat skutečné záměry vládnoucí strany. Tento pohled je povýšen ještě snahou 
o záchranu romské kultury a Romů jako takových. Téma je to silné a zároveň 
zavazuje k precizní práci adaptátora.  
Již v treatmentu je zřetelné, že předkladatel pracuje s materiálem knihy s jasnou 
filmařskou vizí. Dokáže myšlenku literárně ztvárněnou v knize přetavit do filmového 
vidění. V ukázkách práce na scénáři (dva obrazy) se ukazuje talent předkladatele, 
jeho zkušenost při psaní scénáře. Filmové vidění, jasný a srozumitelný popis děje, 
smysluplné dialogy. Důležité je, že v rámci adaptace nemizí to nejdůležitější poslání 
z knihy Eleny Lackové. Lze se nadíti, že některé momenty v příběhu bude adaptátor 
posilovat o vlastní myšlenky a výklad.  
Děj je srozumitelný, charaktery postav zapadají do celkového pojetí filmu.  
Osobní postoj autora k látce je viditelný z jeho mnohaletého zájmu o život Romů u 
nás. Může tak čerpat nejen z knižní předlohy, ale také ze svých zkušeností. Výrazem 
zájmu o co nejautentičtější zpracování je také spolupráce s Muzeem romské kultury 
v Brně, nebo s odbornou konzultantkou Renatou Berkyovou z Pražského fóra pro 
romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny. Spolupráce s Ústavem pro studium 
totalitních režimů ukazuje na to, že ani období po roce 1948 nezůstane bez odborné 
konzultace. 
Autorská práva na adaptaci jsou vyřešena podle zákona.  
 
Projekt naplňuje plnou měrou kritéria i cíle výzvy.  
   

 

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

Předkladatelem je scenárista, režisér a producent Tomáš Hruška. Má za sebou 
několik prací, ovšem v případě předloženého projektu se pouští nejspíš do 
nejzávažnější práce ve svém dosavadním tvůrčím životě.  

Možná i proto si přizval ke spolupráci talentovanou scenáristku Irenou Soukupovou. 
Jestli jsou předložené ukázky společnou prací obou, je veliká naděje, že v této 
dvojici se jim podaří vytvořit vysoce kvalitní scénář.  

 

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

Téma života Romů, poznání kořenů jejich kultury a jazyka na pozadí změn po roce 
1948, je důležité nejen pro českou kinematografii. Romskou otázkou se zabývají 
mnohé země v Evropě. Tento projekt může promluvit zcela zásadně a ovlivnit i 
jednání lidí vůči Romům. Proplétáním osobních zkušeností předkladatele 
s poznatky z knihy Eleny Vackové, může přinést inovaci v pohledu na Romy a tím 
také může vytvořit inovaci ve stylu prezentace v rámci české filmové tvorby. Tato 
koncepce má ambici konkurovat i v zahraničí.    
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Umožňují správně posoudit 
projekt. Projekt je v tomto personálním obsazení realizovatelný.  

Žadatel je schopen projekt realizovat.  
 

 



1 Expertní analýza
Název projektu NARODILA JSEM SE POD ŠŤASTNOU HVĚZDOU
Evidenční číslo projektu 3975/2020
Název žadatele Tomáš Hruška
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film
Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 2. října 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Pokus o netradiční zpracování životního příběhu polozapomenuté romské 
hrdinky, osvětové pracovnice, funkcionářky, matky, manželky Eleny Lackové.

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Zúžení příběhu na jedno desetiletí.
3.      Zajímavě uchopené téma vykořenění.
4.      Zvolená stylizace směrem k magickému realismu.
5.
6. Hlavní slabé stránky projektu:
7.      Vzhledem k tomu, že film pojednává o skutečně žijící osobě, jeví se materiál 

možná až příliš vytržen ze společenského, zejména politického kontextu. 
8.
9. Konečné hodnocení:

     Zaslané materiály umožňují udělat si představu o budoucím scénáři, potažmo 
filmu a jsou plně postačující pro tuto fázi tvorby. 

Udělení podpory                                                             Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     V této fázi tvorby slouží zaslané materiály spíše jako vodítko, kterým směrem 
se bude ubírat „výsledný“ tvar (první verze scénáře zdaleka není finální tvar, proto 
uvozovky). Uvedené připomínky tak jen akcentují místa, která by si právě během 
práce na scénáři zasloužila větší pozornost.

     Projekt je originální a ojedinělý. Ani ne tak rómskou tematikou, jako zamýšleným
způsobem zpracování, viz magický realismus a filmy, ke kterým se autor 
odkazuje. Přesto by byla škoda čerpat inspiraci pouze v tvorbě z 50. let a rezignovat 
na současnější inspirační zdroje, i když tato volba má svou logiku – vyprávěný 
příběh Eleny Lackové se odehrává rovněž v této době.

     V předvedeném materiálu (treatment + dva obrazy) se ještě zamýšlená 
„pohádkovost“ či „magičnost“ úplně neprojevují, úvahy tímto směrem obsažené 
v explikaci jsou však dostatečným příslibem. 
     Nelze ale neupozornit na číhající „nebezpečí“, a sice, aby se skrze onu 
magičnost nesetřela syrovost a občas i krutost, aby se neestetizovala bída a tvrdé 
a žalostné životní podmínky Rómů. 

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

     Napojení tvůrců (Tomáš Hruška a Irena Soukupová) na odbornou poradkyni 
Renatu Berkyovou je chytrý a chvályhodný tah, pro projekt velmi přínosný. 

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

     Téma i nastíněný způsob jeho uchopení může v kontextu české, ale i evropské
kinematografie zcela jistě zarezonovat. 

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

     Informace v žádosti jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory ani 
protichůdné informace. Umožňují žádost správně posoudit, nabízejí ale také spoustu
možností pro korektora, který však evidentně nebyl přizván (drobné vady na kráse).
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tři zlaté klíče 

Evidenční číslo projektu 3977/2020 

Název žadatele David Sís 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 8. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je podpora vývoje první verze scénáře pro celovečerní kombinovaný film Tři zlaté 

klíče, natočený podle stejnojmenné dětské knihy Petra Síse. Scenáristou je autorův bratr David Sís, jenž je 

zároveň i žadatelem. 

 

Filmová adaptace Sísovy předlohy bude kombinovat hraný příběh s trikovými záběry a animacemi. Jejími 

protagonisty jsou dvanáctiletý Petr a kočkoskřítek a zároveň „strážce času“ Bernard, kteří s pomocí rabbiho 

Löwa a Golema, doktora Fausta a slepého mistra Hanuše bojují v Praze, kde se zastavil čas, se záludnými 

bytostmi z „bezčasí“. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Předlohou projektu je mezinárodně úspěšná dětská kniha Petra Síse  

o Příběh má novou originální zápletku spojenou s bojem o čas 

o Svébytné využití postav známých z pražských legend a pověstí 

o Kombinace různých tvůrčích postupů je adekvátní prostředek, jak zachovat magičnost předlohy 

o Vizuální pojetí filmu bude vycházet z výtvarné předlohy 

o Spolupráce se zkušenou dramaturgyní 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Dějová linka se místy zdá poněkud spletitá  

 

Předkládaný projekt naplňuje kritéria kulturně náročného kinematografického díla, a proto doporučuji udělení 

podpory v plné výši. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Soudě podle treatmentu projekt vychází z předlohy Petra Síse jen velmi volně, autorova láska k magickému 

Starému městu pražskému v ní ale zůstává zachována. Jeho bratr David Sís z předlohy převzal jen některé 

postavy, stavby, rekvizity či dějové motivy, které doplnil zcela novými zápletkami i postavami. Celý příběh je 

v důsledku toho výrazně dramatičtější (nejde o nic menšího než o záchranu lidského světa).  

 

Autor scénáře k originální předloze přistoupil osobitě. Není to otrocký převod, spíše její svébytný pandám. 

Zatímco v knize se prolínají nostalgické vzpomínky vypravěče na jeho dětství, v její filmové podobě je 

nahrazuje realisticky koncipovaný současný příběh dvanáctiletého protagonisty, jehož traumatizuje hrozící 

rozvod rodičů. A jenž společně s „kočkoskřítkem“ zkříží cestu zlovolným bytostem, které alchymisté uvěznili 

do podoby karyatid. Změny nastaly i ve využití starých pražských pověstí, respektive jejich protagonistů (z 

filmové verze vypadla například postava Bruncvíka). 

 

Charaktery postav do celkového pojetí zapadají, v případě realizace filmu bude potřeba velmi dobrý cit pro 

výběr dětského představitele hlavní role. Vizuální pojetí příběhu bude logicky maximálně využívat výtvarnou 

předlohu i nezaměnitelný génius loci staré Prahy. 

 

Jediným podstatnějším nedostatkem přiběhu je jeho komplikovanost. Ta se pak projevuje částečně i na 

srozumitelnosti i soudržnosti děje. 

 

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

Scenáristou je bratr autora předlohy David Sís. Absolvent katedry se jako scenárista a režisér podílel na 

mnoha televizních pořadech, přímých přenosech, scénických podobách koncertů, ale také videoklipů a 

reklamních spotů. V celovečerním dokumentárním filmu Sny o toulavých kočkách přibližuje život svého 

staršího bratra Petra. Osobnost scenáristy je dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

Dramaturgyní projektu bude Marcela Pittermannová, někdejší dramaturgyně FS Barrandov, jež se podílela 

na desítkách pohádek nebo filmů pro děti. 

 

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

Jméno výtvarníka Petra Síse má mezinárodní věhlas a filmová verze jedné z jeho nejznámějších knih má 

velký potenciál oslovit nejen tuzemské, ale také zahraniční diváky. Pro ně mohou být velmi atraktivní také 

kulisy nejznámějších částí staré Prahy.  

 

Projekt by svým příběhem i svým výtvarným stylem mohl přinést inovaci jak v rámci české, tak i evropské 

filmové tvorby.   

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

znaků) 
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Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace a 

umožňují tedy žádost správně posoudit. 

 

Žadatelem je autor scénáře (viz bod č. 2). S ohledem na dosavadní činnost žadatele lze předpokládat, že 

bude schopen dokončit první verzi scénáře v souladu s daty, uvedenými v realizačním harmonogramu. 

K realizaci tohoto projektu je žadatel/scenárista povolán jako nikdo jiný. 

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je cca 17 %, zbytek je předmětem této žádosti. 

Nejvyšší položku v rozpočtu představuje honorář pro scenáristu (100 000 Kč + 50 000 Kč licence), který – 

v kontextu podobných projektů v rámci této Výzvy – nepřesahuje průměr. Honorář pro dramaturgyni je 

adekvátní jejím zkušenostem. 

 

Žadatel je důvěryhodný, a lze proto v této fázi předpokládat úspěšnou realizaci projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tři zlaté klíče 

Evidenční číslo projektu 3977/2020 

Název žadatele 2020-1-8-25 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 27. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Z projektu je patrné hledání adekvátního ztvárnění originální knižní předlohy Petra Síse pro filmové 

vyprávění. Motivy pražských legend jsou dějově provázány s dobrodružnou zápletkou, fantaskní postavy na 

ní napojuje nosné i originální východisko v pojetí Prahy jako odvěkého ústředí rovnováhy mezi plynutím 

času a životem člověka. Uplatnění tohoto těžiště považuji za pozitivní a podnětný krok k dějově 

obohacenému převodu silně osobité předlohy, jež upřednostňuje před rozvinutým narativem jedinečný 

genius loci města s všudypřítomnými symboly a otisky vnitřní zkušeností autora. Z podkladů se zdá, že 

autorovi nejde tolik o umocnění nevšedního ponoru do městské krajiny filmovým výrazem, ale o hledání 

atraktivního, ale nebanalizujícího klíče k přizpůsobení látky pro současnou mládež. 

Nedostatkem projektu je, že jeho treatment spíše přináší skrumáž nápadů, které přibližně dávají dohromady 

ohraničenou zápletku. Ta je však motivicky přetížená a z hlediska struktury situací pro celovečerní plochu 

stále značně přibližná. Dominuje základní lineární návaznost motivů, nikoli snaha o budování skutečné 

dějové provázanosti s rozvedenými liniemi (vývoj a poznání protagonisty, vývoj vztahů mezi charaktery, 

jasné a nenahodilé vymezování fikčního světa). Struktura a výstavba situací nepůsobí nosně pro to, aby 

poměrně komplikované fungování principů spjatých s časovými posuny a protiklady vnímání času nebyla 

odkázána na nadmíru popisně vysvětlujících či abstraktně vyznívajících pasáží. 

Samozřejmě se dá očekávat, že další práce na scénáři a spolupráce s tak zkušenou dramaturgyní, jako je 

M. Pittermannová, jejíž posudek upozorňuje na řadu nedostatků, povede k posunům. Vzhledem k první 

zkušenosti autora s tvarem celovečerního hraného filmu, navíc s tak ambiciózním dějovým rozkročením, by 

však bylo vhodné kompenzovat nepříliš přesvědčivé literární podklady výrazně konkrétnější představou 

vývoje. Projekt je předkládán jako kombinovaný tvar s prvky animace a trikových efektů – není však jasný 

klíč jejich zapojování i v jaké míře mají být uplatňovány (vzhledem k tomu, že už žadatel informuje o 

spolupráci se společností Bedna Films na této složce, asi už nějaké ujasňování proběhlo). Z příloh není 

jasné, zda a jak bude do projektu a jeho výtvarné stránky zapojen i autor předlohy Petr Sís, jelikož hodnota 

knihy spočívá především v její výtvarnosti. Nakonec by bylo vhodné vyjasnit žadatelovu představu o 

zachování uměleckých aspektů předlohy – bude výrazněji zapojen v podkladech dost upozaděný genius loci 

Prahy (nad rámec atraktivní kulisy) a jak toho v její současné „turistické“ podobě nepovrchně docílit? Počítá 

autor také s přizpůsobováním výtvarné stylizace preferencím cílové skupiny či chce jít alternativnější cestou 

tvorby pro mládež (jinou než nabídl například tematicky spřízněný, leč neosobitý snímek Maharal)?  

Z mé strany zdrženlivý postoj k nynější podpoře projektu bohužel vychází z nedostatečné představy o tom, 

zda snímek nesměřuje spíše k divácky kompromisní a ve vnějškové akci rozehrané filmové verzi pocitově a 

výtvarně bohaté předlohy, a v druhé řadě i z nesoudržné a přetížené dějové struktury, v níž bohatá fabulace 

výrazně převyšuje cit pro poutavé filmové vyprávění. 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Z předložených podkladů je rozhodně patrná míra imaginace, která dobře souzni s převzatými motivy 
z předlohy, méně poutavě však působí jejich fabulační uchopení a narativní provázanost. Fikční svět 
nepůsobí konzistentně ani ohraničeně, zápletka se posouvá většinou náhodnými magickými projevy postav, 
resp. zvláštními schopnostmi, které se projeví a vysvětlí teprve v okamžiku potřeby a předem nejsou 
naznačeny. 
Větší důraz by si zasloužila expozice, jež by měla více využít prostor k emočnímu rozehrání výchozí situace 
dítěte v cizím městě s odcizenými rodiči, které postupně a s údivem proniká pod slupku reality objevováním 
tajemných projevů města – tzn. naléhavěji akcentovat absenci důvěrného azylu v obklopení tajuplného 
neznáma. Místo identifikačního napojování na protagonistu se pozornost hned upíná na rozpoutávající se 
vnější katastrofu, jejíž peripetie Petra vytrhávají z vnitřních motivací/obav a jeho finální zjevení před rodiči 
nad rozvodovými papíry se ukazuje spíše jako nečekaně šťastná náhoda než jako jednoznačný důsledek 
jeho zkušenosti – situace je jen volně navázána na klíčové (leč zkratkovitě zakomponované) poznávání 
hodnoty subjektivního času, která je směřována k plnohodnotném prožitku, fantazii a snění. 
Námět pro adaptační klíč je hodnotný, nicméně treatment svědčí o přesycenosti, bez míry vrší nové a nové 
motivy a ubírá prostor pro kontinuální rozvíjení motivických linií, které by měly být stěžejní a situačně 
výrazněji podložené (vnitřní vývoj protagonisty, vznik silného pouta mezi Petrem a Jagmilou, pro nějž je 
jediný dějový obraz s těžištěm v dialogu nedostatečný). Předložené charakteristiky hlavních postav 
nenachází v treatmentu plnohodnotný odraz, resp. jejich obsáhnutí by si vyžádalo ještě mnoho prostoru na 
úkor současné struktury zaměřené na vnější akci. Mít k dispozici únosně rozvržený treatment je 
předpokladem započaté práce na scénáři. Důvodem jeho celkové přetíženosti je i komplikované zapojování 
peripetií s časem, které zatím mají blíže abstraktnímu vyjádření a potřebě vysvětlujícího popisu řady 
principů, než aby se pro ně dařilo nacházet bezprostřednější situační zakotvení.  
Zvolené obrazy ze scénáře i absence chybějícího komentáře ke stylistickému pojetí a zapojení výtvarné 
stylizace (animace, triky) příliš nenapomáhají odhadnout potenciál a osobitý rozměr projektu. Obrazy 
nepřesahují výměnu dialogů která působí staticky a nevizuálně, je z nich patrná nejednotnost a neúspornost 
replik postav. Popis prostředí a okolností nevtahuje a i když se jedná o klíčové dějové okamžiky, chybí 
důraz na prožitek na straně postav, jako by byly povzneseny nad to, co se děje (samoúčelné humorné 
průpovídky, chladná reakce chlapce na to, že z něj je možná sirotek, obětování golema probíhá bez emocí 
a nepředstavuje žádné dilema). Pro posouzení by bylo příhodnější zvolit scénu více vypovídající o posunu 
zkušenosti protagonisty zapojující významové podloží příběhu (hl. v treatmentu příliš nekonkrétní 
konfrontace Petra s poznáním, že časem umírajících je jiný, než čas zamilovaných). 
 

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

Do projektu je pro tuto fázi vývoje zapojen režisér David Sís a dramaturgyně Marcela Pittermannová. 

V prvním případě se jedná o tvůrce s bohatou, mnohaletou zkušeností v audiovizuální oblasti – jako 

absolvent režie se však k tvorbě fičních snímků dostal pouze na krátkometrážní ploše v 90. letech. 

Těžiště jeho tvorby spočívá v dokumentárních počinech pro televizi a v kontinuální realizaci hudebních 

pořadů a autorských videoklipů. Jeho nejambicióznějšími dosavadními počiny je úspěšný celovečerní 

dokument Lucie – příběh jedné kapely a zatím neuvedený dok. snímek o díle a vnitřním světě Petra Síse 

Sny o toulavých kočkách, jenž lze i díky zapojování animačních pasáží a oživování bratrovy imaginace 

považovat za cenný předstupeň tohoto projektu. Co se týče realizačních schopností, působí autorovo 

renomé přesvědčivě, je tvůrčí osobností pozoruhodného rozsahu, nicméně výpravný celovečerní film je 

v jeho případě nutné považovat za velkou výzvu. 
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Marcela Pittermannová bude autorovi jako legenda dramaturgie, spolupracující na řadě nadčasových 

dětských snímků, jistě výraznou oporou. O tom plně svědčí i upřímná explikace poukazující na zásadní 

nedostatky treatmentu, s nimiž je odhodlána se spolu s autorem poprat. 

 

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

Originální dětské filmy, vyhýbající se zaběhnutým schématům, jsou vždy přínosem. Látka slibuje 

zajímavé a dostatečně univerzální téma obohacující dětské vnímání (hodnota podřizování času 

vlastnímu prožitku) i současnými domácími filmaři opomíjené prostředí, které nemá pouze lokální 

poutavost (tajemně fantaskní Praha v průsečíku různých věků). Záleží na jejich uchopení, které zatím 

nedává příliš indicií, do jaké míry se podaří obojí plnohodnotně vystihnout a skloubit či do jaké míry autor 

hodlá překračovat hranice zatím značně jednorozměrně rozvíjeného dobrodružného příběhu, jenž příliš 

spoléhá na letmo zapojované postavy s konvenčně omezovanými charakterizačními motivy (např. Petr - 

chlapec pasivně odrážející rozkol a ignoraci rodičů, jeho aktivní jednání je určováno prostým symbolem 

prudké síly první lásky – obyčejné, očekávané reakce výrazně potlačují projevy výjimečných vlastností, 

které autor Petrovy v explikaci přisuzuje). 

Pokud se podaří vytěžit potenciál osobité a ne pouze ilustrativní výtvarné hodnoty, nevšedního a 

neprvoplánově atraktivního uchopení pražských reálií i zesíleného pocitového působení (pronikavější 

vyjádření situace protagonisty), snímek by mohl získat zahraniční přesah a zároveň dostát renomé, 

kterého předloha a její autor v zahraničí dosáhli. K docenění možného významu a více obohacujícího 

dopadu vyvíjeného díla je nicméně potřeba směřování tímto směrem konkrétněji deklarovat. 

 

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

znaků) 

− Žádost obsahuje všechny nutné přílohy a informace jsou dostatečně srozumitelné bez patrných rozporů. 

Z formálně vyžadovaných povinných dokumentů chybí životopis dramaturgyně, opce smluvená na dobu 

neurčitou dne 9. 8. 2020 není doložena příslušným dokumentem (i když získaná práva zůstávají v rámci 

rodiny). Autorská explikace je elementární a nedává dostatek konkrétních indicií o celkovém pojetí 

realizačně komplexního díla a jeho dalším směřování. Autor vyvíjí scénář ve spolupráci se zkušenou 

společností Bedna Films, která je příhodně zvolená vzhledem k dosavadní realizaci filmů s animovanou a 

trikovou složkou. Autor scénáře nepočítá s účastí na workshopech, i když by určitě bylo přínosem se o 

účast ucházet vzhledem k první zkušenosti s hranou dětskou tvorbou a mezinárodním potenciálem látky. 

K částkám rozpočtu nemám výhrad – odpovídají obvyklé výši a jsou skutečně určeny jen na literární 

přípravu I. verze scénáře na straně autora a s ním spolupracující dramaturgyně. 83.33% podíl podpory 

SFK by byl adekvátní zejména v případě vyvážení současné dějové struktury větší mírou imaginativních 

podnětů obohacujících běžnou zkušenost dětského diváka (osobitost animační složky, nepovrchní 

zapojení prostředí). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu ČAU, BEJKU! 

Evidenční číslo projektu 3978/2020 

Název žadatele Kuli Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 12.10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je podpora vývoje první verze scénáře celovečerního hraného filmu Čau, bejku!, 

jehož scenáristou je Jiří Vanýsek. 

 

Příběh se soustředí na světoznámého kameramana Miroslava Ondříčka, jenž poté, co je mu v první polovině 

70. let znemožněno dál spolupracovat s Milošem Formanem v USA, přijme práci na tendenčním válečném 

filmu Sokolovo (1974) režírovaném Otakarem Vávrou. Před natáčením ho nakonec „zachrání“ jeho špatný 

zdravotní stav – v devětatřiceti letech dostane mrtvici a částečně ohluchne. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Námět vztahující se k normalizační etapě české společnosti i kinematografie 

o Snaha vyhýbat se jednoznačným situacím i černobílému vykreslení postav 

o Autor připravovaného scénáře zobrazenou dobu přímo zažil 

o Klíčový motiv kompromisu je pro autora dlouhodobé osobní téma 

o Honorář pro autora je nižší, než je v rámci této Výzvy obvyklé 

o Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 27 % (vlastní vklad žadatele) 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Několik trochu problematických míst v příběhu (podrobněji viz bod č. 1) 

 

Námětově jeden z nejoriginálnějších projektů v rámci této Výzvy 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) 

Ústřední myšlenka námětu bezesporu originální je. Děj se zdá srozumitelný, byť občas trochu nesourodě 

přeskakuje tam a zase zpátky do/z minulosti. Odskok do protektorátní minulosti je divácky atraktivní, ale 

samoúčelný (je o postojích Adiny Mandlové, nikoli Otakara Vávry), americký prolog je poněkud nelogický 

(proč se Miroslav Ondříček ujímá nouzového přistání s porouchaným letadlem, když ho může řídit zkušený 

pilot, který již zjistil, že se mu letadlo během letu opravit nepodaří?).  

 

Charakteristika postav do celkového pojetí příběhu zapadá, trochu modelová se zdá postava „usměvavého, 

tj. hodného estébáka“, poněkud nevěrohodná je figura „ukrajinského dědy“. Za podstatné považuji, že se 

pohled na oba filmové tvůrce nepohybuje jen v módu černá/bílá, což ostatně naznačuje i motto filmu, citující 

slova Andreje Tarkovského o sebeklamu filmaře. 

 

V důsledku toho v explikaci zdůrazněný „zdroj základního konfliktu, (jímž) je setkání dvou filmových tvůrců 

z rozdílných generací a s rozdílným přístupem k filmové tvorbě“, se však – alespoň co se přístupu k umění 

týká – až tak vyhrocený nezdá. 

 

Vávrův konjukturalismus a konformismus je v „životní“ rovině konfrontován s Ondříčkovým odmítnutím 

spolupracovat s StB. Zároveň je ale kameraman na poli uměleckém ochoten učinit kompromis a natáčet 

zpolitizovaný film s Otakarem Vávrou. Sám kameraman se přitom netajil, že před prací na Sokolovu ho 

„zachránil“ jeho špatný zdravotní stav. Tedy nikoli nějaký zásadový postoj (jakým by bylo odmítnutí se na 

propagandistickém filmu podílet), v jehož důsledku byli po nástupu normalizace někteří jiní filmaři nové vlny 

komunisty odstaveni. 

 

Nevím, zda se Miroslav Ondříček skutečně až tak ostře verbálně vymezoval vůči estébákům i lživým 

manipulacím ve scénáři Sokolova, jak vyplývá z treatmentu. Překvapivé ale je, že by za to nebyl v době 

tuhé normalizace perzekuován.  

 

Pozitivně hodnotím pohled na Otakara Vávru, kterého autor treatmentu, jenž u něj studoval hranou režii na 

FAMU, nechce vylíčit jen negativně a připisuje mu i jisté zásluhy (kauza Nezvaný host Vlastimila Venclíka).  

 

Každopádně i tyto připomínky dokládají, jaká podnětná, a zároveň nejednoznačná témata může zamýšlený 

projekt otevírat. 

 

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

Scenárista Jiří Vanýsek po studiích na FAMU (více bod č. 1), pracoval především v brněnské redakci České 

televize, pro kterou napsal a režíroval desítky hraných a dokumentárních filmů a pořadů. Jeho osobní postoj 

k dané látce je zcela zřejmý, neboť zobrazenou dobu zažil a – jak nezastírá – sám musel během své kariéry 

řešit podobný problém, jako Miroslav Ondříček. Tedy otázku, do jaké míry přistoupit na nějaký kompromis. 

 

Dramaturgem projektu je Radim Procházka, který je zároveň producentem, a tedy i žadatelem (více bod č. 

4). Tvůrčí tým se zdá dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu (v případě autora příběhu jde sice o 

filmového debutanta, ale se značnými profesními zkušenostmi z práce pro televizi). 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jméno Miroslava Ondříčka je celosvětově proslulé, tudíž nelze pochybovat, že daná látka díky němu má – 

ačkoli jde o specifický konflikt v zásadě lokálního charakteru – zahraniční přesah. Z neotřelého úhlu přitom 

zpracovává jednu neblahou etapu české kinematografie, kterou je z hlediska společenského i kulturního 

třeba si připomínat. Už jen proto, aby se nezopakovala. 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a neobsahují ani žádné rozpory, takže žádost umožňují 

správně posoudit. 

 

Žadatelem je společnost Kuli Film, kterou roku 2019 založil filmový a televizní producent Radim Procházka 

jako následníka své předchozí společnosti Produkce Radim Procházka. Producent se zaměřuje převážně 

na artovou dokumentární (Planeta Česko, Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie), 

hranou (Prach, Schmitke) i animovanou tvorbu (kromě krátkometrážních filmů nyní připravuje celovečerní 

loutkový film Babu v nočním městě). Profil společnosti zvolenému cíli odpovídá a s ohledem na předchozí 

činnost producenta, lze i předpokládat, že žadatel bude schopen takový projekt zrealizovat. 

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je cca 27 %, zbytek je předmětem této žádosti.  

Nejvyšší položku v rozpočtu představuje honorář pro scenáristu (45 000 Kč + 45 000 Kč licence = 90 000 

Kč), který – v kontextu projektů v rámci této Výzvy – patří k těm nejnižším. V rozpočtu se počítá s naopak 

nadstandardní výší honoráře pro dramaturga (40 000 Kč), a s honoráři pro konzultanty a odborné poradce.  

 

Plánovaný objem finančních prostředků požadavku projektu odpovídá. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Čau, bejku! 

Evidenční číslo projektu 3978/2020 

Název žadatele Kuli Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll  

Datum vyhotovení 8.října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Pracovní titul připravovaného filmu Čau, bejku! implikuje mylný dojem, že běží o 
dryáčnickou taškařici ve stylu rádobylidových opusů Zdeňka Trošky. Pravdou je však pravý 
opak: jde o jeden z nejsilnějších námětů, které jsem v poslední době posuzoval. Hlavní 
postavou retra ze sedmdesátých let (s několika flashbacky do dřívějších časů) je kameraman 
Miroslav Ondříček (1934 – 2015) proslulý svou spoluprací s Milošem Formanem.  
 
Vyprávění začíná Ondříčkovým návratem z festivalu v Cannes, který navštívil kvůli prezentaci 
filmu Šťastný to muž, na němž spolupracoval s britským režisérem Lindseyem Andersonem. 
Ondříček je povolán k výslechu na StB, kde jej estébák jménem Šmahel marně přemlouvá ke 
spolupráci. Další možnost ostudného „vykoupení“, jež by Ondříčkovi otevřelo možnost další 
práce v cizině, nastane v souvislosti s připravovaným velkofilmem Sokolovo v režii Otakara 
Vávry. Ten Ondříčkovi nabídne, aby jeho film nasnímal… 
 
Drama rozehrává bolestné dilema mezi svědomím a možností seberealizace, jež v totalitních 
dobách zažívala řada poctivých umělců. Synopse i sedmistránkový treatment od Jiřího 
Vanýska jsou zdařile vymyšlené a brilantně napsané. V případě autentického obsazení 
nejdůležitějších postav (především Miroslava Ondříčka a Otakara Vávry), mezi nimiž se 
odehrává klíčový mravní konflikt, by mohlo vzniknout jedinečné svědectví o naší 
pošramocené minulosti. Podporu tohoto originálního, nápaditého a mimořádně slibného 
projektu doporučuji v maximální výši.    
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Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Vanýskův námět je cenný mimo jiné proto, že ústřední konflikt mezi mravností a 
bezskrupulózností netraktuje černobíle. Miroslav Ondříček nevyznívá jako čítankový 
hrdina, Otakar Vávra nepůsobí jako pohádkový padouch. „Otakar Vávra byl můj ročníkový 
profesor na FAMU, takže jsem ho dobře znal. Vděčím mu za mnohé, a mnohé jsem nemohl 
přijmout. Zejména jeho sklon k oportunismu a eklekticismu. Byl talentovaný, vzdělaný a 
pracovitý, ale narážel na limity, které mu kladla jednak společenská situace, jednak si je kladl 
on sám. Jeho tvorba měla proto vždy jisté meze. Chápu jeho postoj a vyhýbám se tomu, abych 
ho vylíčil pouze negativně,“ upřesňuje Jiří Vanýsek ve své explikaci. 
 
Kromě klíčové zápletky lze v užitečné látce nalézt řadu dalších cenných informací – například 
o tom, že osazenstvo Svobodovy armády – angažované v bojích u Sokolova – vesměs tvořili 
židovští vězni ze stalinských gulagů.  
 
Připravované retro nahlíží do filmařského zákulisí a oživuje některé skutečné události: 
rekapituluje prvorepublikový večírek s Adinou Mandlovou, připomíná skandál 
s Venclíkovým absolventským snímkem Nezvaný host, za který byl v počátcích posrpnové 
normalizace popotahován právě Otakar Vávra jako Venclíkův pedagog na FAMU. Vyprávění 
rekapituluje rovněž Ondříčkovu spolupráci se slavným britským režisérem Andersonem, jež 
se zrodila náhodou a vyústila do kooperace českého kameramana s renomovanými 
hollywoodskými tvůrci. Vanýskův námět je duchaplnou předlohou pro nekonfekčně 
koncipovaný film s nadčasovým přesahem.  

 

 

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

Producent Radim Procházka, který žádost předkládá, patří k našim nejoriginálnějším 
filmařům. Podílel se na řadě hraných filmů i dokumentů vybočujících z mainstreamu. 
produkoval klíčová díla režiséra Roberta Sedláčka – satiru Největší z Čechů a hořce úsměvné 
podobenství Rodina je základ státu.  
 
Je stálým spolupracovníkem dokumentaristy Karla Vachka, jehož nejnovější opus 
Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie měl letos v lednu premiéru na 
prestižním MFF v Rotterdamu.  Ve své produkční firmě Kuli Film momentálně natáčí 
výpravný „wildlife film“ Planeta Praha, koncipovaný jako volné pokračování úspěšného 
dokumentu Planeta Česko.  

 
Autor námětu Jiří Vanýsek (nar. 1944) napsal a režíroval desítky hraných i dokumentárních 
pořadů, realizovaných v brněnské redakci ČT. Autorské zázemí projektu je tudíž kvalitní a 
seriózní. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Látka s matoucím titulem (který rozhodně doporučuji změnit) ani při sebekvalitnějším 
zpracování pravděpodobně nepřinese žádné narativní inovace ani řemeslná ozvláštnění. Její 
hodnoty tkví v něčem jiném: jde o solidní dobové drama s nadčasovými průhledy do 
filmařského provozu i do denervujících konfliktů mezi občanskou odvahou a ochotou ke 
kompromisům. 
 
Čau, bejku! patří ke kultivovaným životopisným ilustracím, jež zaznamenaly úspěch u 
kritiky i u přemýšlivého publika. V uplynulých letech to dokázaly například snímky Toman, 
či Hovory s TGM, ke zmíněnému trendu se nejnověji zařadil Horákův film Havel 
premiérovaný letos v létě. Vzhledem k celosvětové popularitě Miloše Formana, s jehož 
americkou kariérou souvisí ústřední zápletka vyprávění, lze očekávat i jeho obstojný ohlas 
v zahraničí.    

 
 

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

znaků) 

Žádost je nadstandardně zpracovaná, včetně její elegantní grafické úpravy. Synopse, 
treatment i profily autorů jsou zručně napsané, finanční požadavky na vývoj projektu 
(150.000,--) jsou přiměřené. Životopisná rekonstrukce, jejíž klíčové segmenty se odehrávají 
v sedmdesátých letech minulého století, je tematicky mimořádně košatá. Obsahuje svědectví o 
poměrech na „znormalizovaném“ Barrandově i o filmařském zákulisí v bývalém SSSR, 
včetně cynického počínání tamějších produkčních.  
 
Slibnou látku lze vnímat také jeho varovné podobenství o zákeřných totalitních 
mechanismech i jako univerzálně platnou úvahu o limitech tvůrčí svobody. To všechno 
předznamenává kvalitní film, přijatelný pro běžné publikum i pro náročné diváky.         
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Expertní analýza 

 

Název projektu SESTRA HANA 

Evidenční číslo projektu 3979/2020 

Název žadatele Jan Vejnar 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 26.IX.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Během noci dojde na oddělení menší nemocnice k incidentu, při němž málem zemře pacient. Vedení 

činí za situaci odpovědnou jednu ze sester a odmítá připustit, že problém je v samotném systému. Na 

protest proti tomu podají všechny sestry z oddělení výpověď. Vrchní sestra Hana má jen den na to, aby 

je přesvědčila, aby ji stáhly. Projekt, inspirován reálnou situací ve zdravotnictví, charakterizuje 

vynikající sběr materiálu. Konzultantkou je reálná zdravotní sestra, zajímavý je i záměr angažovat ke 

spolupráci konkrétního novináře specializujícího se na zdravotnictví. Dalším kladem je přítomnost 

dramaturga. Zásadní je také tvůrčí spoluúčast režiséra už od samotného námětu. Autorským záměrem 

dvojice nastupující generace Jan Vejnar (režisér) a Václav Hašek (scenárista), pro kterou by měl být 

snímek debutem v oblasti celovečerního hraného filmu, je vytvořit protipól idealizovaným a nereálným 

seriálovým obrazům nemocnic. To se jim daří, a to jak v oblasti děje, tak postav. Úspěšně se snaží o 

věrohodnost a autenticitu a vyhýbají se všemu falešnému, včetně uměle budovaného dramatu a 

dramatických klišé. Projekt odhaluje neobvykle přesným způsobem neradostnou realitu v našem 

podfinancovaném zdravotnictví s personálem v permanentním podstavu a její možné důsledky. 

Poukazuje na prakticky celosvětový problém a tím získává i mezinárodní přesah. Zároveň 

nepatetickým způsobem ukazuje každodenní hrdinství tisíců bezejmenných a naprosto nedoceněných 

zdravotních sester, bez kterých by se celý systém zhroutil.  

Projekt má sice dramaturga, s honorářem pro něj se ale v rozpočtu nepočítá. Žadatel chce scénář 

nabídnout producentům Kamile Dohnalové a Vratislavu Šlajerovi. Oba producenti jsou podle žadatele 

s projektem obeznámeni, s oběma režisér už pracoval. 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt charakterizuje vynikající sběr materiálu, o který se opírá. Jeho zdrojem je reálná zdravotní 

sestra, která na projektu figuruje jako konzultantka. To je zcela zásadní plus pro příští scénář. Dalším 

kladem je přítomnost dramaturga. Zajímavý je i záměr angažovat ke spolupráci konkrétního novináře 

specializujícího se na zdravotnictví. Zásadní je také autorská spoluúčast režiséra už od samotného 

námětu. Tato autorská dvojice si vědomě zvolila žánr, který má v anglosaském světě specifický název 

- Slice Of Life / Day In The Life – tedy něco jako Jeden den ze života. Záměrem je vytvořit protipól 

idealizovaným, romantizovaným nebo nereálným seriálovým obrazům nemocnic typu Ordinace 

v růžové zahradě nebo Modrý kód. Autoři přináší téměř dokumentární přístup, všechno v naznačeném 

příběhu je věrohodné a působí autenticky, a to včetně detailů z nemocničního prostředí. Podobně 

působí i postavy, budovány zřejmě nebo alespoň částečně podle reálných prototypů, jak kladných, tak 

záporných. Hlavní hrdinka je trochu zredukovaná pouze na své povolání, nemá prakticky žádný 

osobní život, ale taková je i realita. Autoři se důsledně vyhýbají všemu falešnému, včetně uměle 

budovaného dramatu a dramatických klišé. To je zcela správné, i když v důsledku toho chybí silnější 

emoce a katarze. Scénář bude hodně postaven na dialozích a blíží se spíše k televiznímu tvaru. 

Přesto má velký společenský význam a odhaluje neobvykle přesným způsobem neradostnou realitu 

v našem podfinancovaném zdravotnictví s personálem v permanentním podstavu a její možné 

důsledky. Zároveň nepatetickým způsobem ukazuje každodenní hrdinství tisíců bezejmenných a 

naprosto nedoceněných zdravotních sester, bez kterých by se celý systém zhroutil. Už i jen kvůli tomu 

by si zasloužil být realizován.   

 

 

 

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

 

Projekt je společným dílem autorské dvojice Jan Vejnar (režisér) a Václav Hašek (scenárista). Jedná 
se o tvůrce nastupující generace, absolventy FAMO a FAMU. Pro oba by mě být snímek debutem 
v oblasti celovečerního hraného filmu, mají ale za sebou už řadu zkušeností v různých jiných 
oblastech audiovizuální tvorby. Oporou by jim měla být dramaturgyně Renata Venclová, která už 
s nimi na projektu spolupracuje. Zajímavá je idea oslovit ke spolupráci také novináře Petra Holuba, 
který se dlouhodobě věnuje tématu českého zdravotnictví z ekonomického hlediska. Ten by mohl být 
pro projekt přínosem z jiné stránky, podobně jako konzultantka – reálná zdravotní sestra. 

 

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

znaků) 

Téma je společensky velmi významné, a v období koronavirové krize je i obzvlášť aktuální. V kontextu 

pandemie se ukazuje, že problém s nedoceněným zdravotním personálem, který je na pokraji sil i 

v normálním období, je prakticky celosvětový. Tím získává projekt i silný mezinárodní přesah. Látka se 

svým zpracováním navíc vymyká z lokální tvorby a blíží se více realistickým dílům světové 

kinematografie, které mají na rozdíl od domácích filmů za sebou důkladný sběr materiálu a rešerše. 

Tematicky i žánrově je projekt pro domácí tvorbu obohacující.  

 

 



 

 

Strana 3 

 

 

 

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

1000 znaků) 

Rozpočet je 170 000 Kč. Vedle příspěvku SFK je navýšen o 20 000 Kč věcného vkladu žadatele. Oba 

autoři si mezi sebou rozdělí polovinu rozpočtu, tedy každý by měl dostat 85 000 Kč, v čem bude 

zřejmě obsažen i věcný vklad žadatele. Projekt má sice dramaturga, s honorářem pro něj se ale 

v rozpočtu nepočítá. Žadatel chce scénář nabídnout producentům Kamile Dohnalové a Vratislavu 

Šlajerovi. Oba producenti jsou s projektem obeznámeni, s oběma režisér už pracoval.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sestra Hana 

Evidenční číslo projektu 3979-2020 

Název žadatele Jan Vejnar 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2020-1-8-25 

Číslo výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 08. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hlavní sestru v jedné pražské nemocnici čeká další náročný den. Bezmála tragický incident na oddělení, 

hromadné výpovědi, zákeřné intrikaření, podfinancovaný ústav a uprostřed toho všeho potřeba obětavě 

pracovat za téměř jakýchkoli podmínek. Není tedy divu, že hrdinka během hodin rozehrává smělý pokus 

zachránit pomalu se rozvracející kolektiv i za cenu rizika ztráty vybudovaných svazků s některými blízkými. 

/// 

Předložený treatment svědčí o velkém porozumění různým stranám konfliktů v setrvale zalidněné soukromé 

nemocnici. Lze spatřovat velkou hodnotu ve znalosti rétoriky a motivací i těch postav, které příliš sympatií 

patrně nevzbudí. Právě dílčí oprávněné – a leckdy jednoduše neslučitelné – nároky různých stran z žádosti 

činí atraktivně nervní a nečernobílý pohled na frustrující fungování podobné instituce. Velmi profesionálně 

sestavená žádost slibuje kompetentní přístup i snahu věrohodně vystavět prostředí, které se v současné 

české kinematografii a (zejména) televizní seriálové tvorbě zacyklilo v jednom žánrovém a emočním rámci. 

Seriózní novinář z pozice konzultanta zajisté přidá další četné postřehy, přesto by šlo autorům doporučit, 

aby poměrně hutný tvar s mnoha paralelními odbočkami drželi při další práci v mezích ústrojné skladby.  
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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) 

Pečlivě zpracovaná žádost vyniká něčím velmi hodnotným, přitom obecně pouze zřídka se vyskytujícím. 

Předložený treatment totiž svědčí o velkém porozumění různým vystresovaným stranám sporu v zalidněné 

soukromé nemocnici. Jakkoli autor hledí kriticky na ekonomické zájmy a byrokratické mechanismy chodu 

velké ozdravovací budovy, zhmotněné v postavě ekonomického náměstka Vacka, nehledí na ně(j) s lacinou 

přezíravostí. Především suverénně ovládá Vackovu rétoriku „v duchu podnikatelských kurzů a příruček (...) 

s důrazem na maximalizaci zisků“, jak zaznívá v charakteristice postav. Znát rétorické a jiné zbraně těch 

druhých se mimořádně osvědčí, protože umožní vytvořit komplexní obraz situace, v němž (doufejme) 

nebude glorifikována obětavá titulní sestra a figurkařením karikovány některé lidsky odpudivější vedlejší 

postavy. Treatment i dva rozepsané obrazy působí již v prvotní fázi slibně, jazyk postav odpozorovaně a 

překlopen do humorné polohy decentně (typicky v gradaci druhého obrazu při snaze poslat jednoho 

pacienta na LDN-ku a uvolnit jeho lůžko). Zároveň však z žádosti cítím (a v dramaturgickém výhledu i čtu) 

snahu dění „vystavět tak, aby častěji docházelo k nabalování jednotlivých překážek“. Jistá nestřídmost a 

potřeba vršit stále další detaily – samy o sobě působivé – by mohla poněkud unavit pozornost. 

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

Profesionální přístup žadatelů budí důvěru ve schopnost zvládnout takto koncepčně náročnou a rozbíhavou 

látku. Profesní životopisy nejsou příliš dlouhé vzhledem k věku obou scenáristů, jejich dosavadní práce 

ovšem zaznamenala ohlas, je sympatická zkoušením různých formátů a tvůrčích poloh (od tvorby 

reklamních spotů po scénář pro online platformy). Žádosti by prospěl rovněž profesní životopis 

dramaturgyně, i když lze pochopit souběh: pokud jsem správně vyrozuměl, do projektu vstoupila teprve 

v době podání žádosti. Vstup seriózního novináře do pozice konzultanta může některé aspekty zápletky 

učinit věrohodnější, přesto bych opatrně nakládal s žurnalistickým vyprávěním o problémech soukromé 

nemocnice. Žádost je silná v postavách, nikoli v přesnosti detailů fungování ohromného kolosu. 

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

Nemocniční prostředí není v dějinách české filmové a televizní tvorby vůbec bezpříznakové. Žádost se staví 

kriticky k bulvárnějšímu projevům (film o heparinovém vrahovi, seriály soukromých televizních kanálů), tato 

domácí tradice má však i ctihodnější zástupce (například film Skalpel, prosím /1985/). Lze si této tradice i 

výrazněji cenit nebo zaslouží vesměs kritiku? V druhém obraze sleduje pacient patrně nemocniční seriál: 

český nebo zahraniční? Zároveň by slušelo zmínit aktuálnější referenční díla: oba zmíněné filmy 

(Nemocnice /1971/ a Kulový blesk /1978/) jsou téměř půl století staré, zatímco treatment naznačuje 

rozpohybovaný, nervní příběh, který se jistě opře o současnější výrazové prostředky filmového média.  

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

znaků) 

Žádost je srozumitelná, s veškerými potřebnými náležitostmi. Zdůvodnění projektu coby kulturně náročného 

díla není příliš silné: bez producenta můžou být i žadatelé nenáročného žánrového díla. V tomto bodě 

zůstávají otazníky, dané však skutečně i ranou fází vývoje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rodinné stříbro 

Evidenční číslo projektu 3980/2020 

Název žadatele MgA. Patrik Ulrich 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 8. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je maloměstská rodinná situační komedie scenáristy Patrika Ulricha.  

 

Pro Ulricha, absolventa FAMO, jde o hraný kinematografický debut (jeho dosavadní scenáristickou a režijní 

filmografii tvoří televizní dokumenty), což platí i pro Františka Svěráka, který je angažován jako dramaturg, 

ale profesí je střihač (ve filmografii uvádí jen práce střihačské), dalším dramaturgem je jmenován Ivan 

Hubač (ten pro změnu ve filmografii uvádí jen scenáristické práce), což spíše vypadá jen na použití 

zkušeného jména, které má kompenzovat nezkušenost tvůrců. Personální složení představuje slabinu 

projektu: je nejen nezkušené, ale také nesourodé. 

 

Předložený námět působí jako překombinovaná skládačka obehraných motivů, situací a lidských typů 

vhodná spíše pro víkendovou televizní obrazovku a věkově pokročilejší publikum než pro kinematografický 

film, jehož cílovou skupinou by dle žádosti měla být mladší a střední generace. Autor vychází z poetiky tzv. 

malého realismu, explicitně se hlásí k Miloši Formanovi a zřejmým vzorem je tu tradice Homolkových (už jen 

jménem rodiny Slaměníků), ale spíše to vypadá na povídky z Bakalářů. Celkově by mělo jít o nenáročný, 

herecký a divácký film.  

 

Dalším problémem je finanční pojednání: není doložen finanční podíl žadatele, ale především je tu vysoký 

požadavek na podporu Fondem, který je jednak neoprávněný, neboť dílo nelze považovat za kulturně 

náročné, jakkoli se tak v žádosti činí, jednak se dokonce procentuálně překračuje povolené nadlimitní 

maximum 90% intenzity veřejné podpory, a tím pádem se porušují podmínky výzvy.  

 

Projekt není umělecky ani personálně přesvědčivý, postrádá autorskou originalitu i přidanou kulturní a 

společenskou hodnotu, lze očekávat výsledek sotva prostřední a televizní. Ve finanční části projekt 

nesplňuje podmínky výzvy. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět tvoří sada nejrůznějších, bizarně zabarvených situací navrstvených do žánrově předvídatelné a 

realisticky nepravděpodobné osnovy, která postrádá dramatickou a psychologickou stavbu. 

Námět, téma, forma ani styl nevykazují znaky osobitého přístupu. 

V lepším případě lze očekávat žánrovou komedii. 

Tomuto směru odpovídá také zainteresovaný producent Daniel Severa. 

Projekt formálně splňuje podmínky a cíle výzvy – s výhradou k výše zmíněnému překročení limitu veřejné 

podpory. 

 

 

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

Tvůrčí tým nemá potřebné zkušenosti a jeho složení není přesvědčivé. Při zapojení dvou dramaturgů by 

se dal očekávat dramaturgický komentář, byť není povinnou součástí žádosti. 

 

 

 

 

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

Téma a celkové pojetí má jen lokální parametry a nemá inovativní potenciál. 

 

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

znaků) 

Realizační strategie odpovídá povaze projektu, stejně jako rozpočet a finanční plán. 

Problémem je překročení horního limitu veřejné podpory. 

Žadatel je debutantem a logicky tak nemá odpovídající zkušenosti ani hodnotitelný profil.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rodinné stříbro 

Evidenční číslo projektu 3980/2020 

Název žadatele MgA. Patrik Ulrich 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 07.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt „Rodinné stříbro“ uvádí autor jako hořkou komedii o hledání štěstí.  
Hlavní hrdina utíká od rodiny do světa lokomotiv a erotiky. Jeho žena je knihovnice, 
toužící napsat svou knihu. Otec hlavního hrdiny hledá zlatý poklad a jeho manželka je 
vášnivá houbařka. Dcera hlavního hrdiny uteče k divadlu. Nikdo z postav 
předloženého projektu není spokojen se svým životem a sní o tom, jak jednou 
dosáhne svého štěstí. Protagonista si objedná prostitutku a na schůzku do vypůjčené 
chaty přijede jeho dcera. Potom najde svou ženu, jak čte z knihy v rámci akce „čtení 
v krajkách“. Když se žena hlavního hrdiny doví, že si objednal prostitutku a tou byla 
jejich dcera, rozhodne se ho opustit. Svou zkušenost popíše v knize, kterou jí její nový 
milenec – vydavatel, vydá.  
Silnou stránkou předloženého projektu je sběr bizarních situací. Popis rodiny, která 
žije mimo prostor a čas, bez vnitřních vztahů a v zajetí svého vidění světa bez ohledu 
na okolí, se podobá absurdním románům. 
Tato fakta jsou zároveň i slabou stránkou projektu. Nastíněné situace jsou sice 
nabrány z kadlubu absurdity, ale netvoří žádný celek, byť se všechno odehrává 
v rámci rodiny. Texty v projektu nepřesahují z roviny bizarních situací do roviny 
dramatického tvaru. Není to ani absurdní drama, ani drama jinak specifikovatelné. 
Text není tvořen pravidly dramatického tvaru.  
 
 
  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Projekt není lemován nějakou ústřední myšlenkou. Autor sice zmiňuje, že téma 
projektu je (cituji): …“Že štěstí musí najít každý především sám v sobě…“, ale 
v samotném textu nic takového viditelně není. Synopse i treatment i ukázky obrazů 
ukazují jen soubor tu absurdních, tu bizarních situací, které popisují postavy jako 
nositele toho, co nechtějí žít, ale ke kýženému výsledku „najít štěstí v sobě“ nikterak 
nevedou. Autor tak zůstává na půli cesty. Dá sice prvotní impuls k hledání smyslu 
svého díla, ale protože opustil pravidla dramatické stavby, nikam dál se nedostal.  
Jeho odvolávka na poetiku 60.let (viz. poznámka o Formanových filmech) není 
relevantní. Přes všechno zdání, že např. Formanovy filmy byly tvořeny náhodnými 
scénami bez dalšího hlubšího významu, právě filmy Miloše Formana byly tvořeny 
přísným dodržováním pravidel dramatické tvorby. Filozofická část jeho díla se potom 
dá snadněji odhalit. Je to proto, že sám film funguje. O tom, že by fungoval film 
vytvořený z předloženého projektu, mám pochybnosti.   
Postavy neprocházejí žádným vývojem a to ani ve chvíli, kdy jsou konfrontovány 
s dějovými „zvraty“. Nemohou proto působit věrohodně. Stále dokola se opakující 
nikam se neposouvající děj nedává šanci na souznění s postavami. Údajná 
úsměvnost a humor vložený do projektu nebude fungovat, jestliže divák se s žádnou 
z postav nedokáže identifikovat.  
 
Projekt nenaplňuje kritéria a cíle výzvy.  
  
 

 

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

Žadatelem a autorem projektu je MgA. Patrik Ulrich. Autor několika dokumentárních 
filmů. Přestože to nikde v podkladech neuvádí, hraný film podle svého námětu, by 
nejspíš měl být jeho debutantským dílem v hrané celovečerní tvorbě. Odhaduji to 
podle toho, že uvádí spolupráci s dramaturgy, s producentem a má představu o 
herci  pro hlavní roli, ale o event.režisérovi není nikde ani slovo. 

V rozšířeném popisu projektu autor zmiňuje producenta Daniela Severu. Nezdá se 
mi, že by tento zkušený producent nevěděl, že téma, tak jak je zatím prezentováno, 
nedokáže zaujmout (podle představ autora) „širší divácké vrstvy“. Nemluvě o tom, 

že k projektu není připojen názor producenta Severy. 
Autor dále zmiňuje spolupráci s dramaturgem Ivanem Hubačem. Slovní spojení 

(cituji):  „Dramaturg Ivan Hubač mi bude sloužit především jako metodik 
dramaturgie a lektor literárního scénáře … atd“ mi nepřipadá zrovna vhodným. 
Dramaturg, podle mého názoru, neslouží, dramaturg je spolupracovník. A opět – 
od Ivana Hubače ani slovo.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma v podobě, jak je prezentováno v tomto projektu, není významným pro českou 
kinematografii. Přestože autor se domnívá, že event.film by mohl mít zahraniční 
přesah, nesdílím tento optimismus.  

 
 
 

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.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nora 

Evidenční číslo projektu 3981/2020 

Název žadatele Lucie Faulerová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-20 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 7.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Lucie Faulerová náleží se svými dvěma dosud vydanými prózami  k ceněným nastupujícím autorům, i když 

zároveń také budícím výhrady, polemiku a nejistotu, kam vršením nejrůznějších podivností ve svých 

příbězích vlastně směřuje. Oproti tomu látka Nory je až překvapivě realisticky propracovaná a psychologicky 

vyztužená, jakkoli také ona, stejně jako román Smrtholka (2020), vychází z konkrétního případu, který docela 

nedávno proběhl a stále probíhá médii. 

 

Příběh vražedkyně odsouzené na třicet let, která se z vězení dostala tím, že v něm pokoutně otěhotněla, měl 

zajisté svou vlastní předhistorii, spíše pokleslou, odpudivou a brutální. Tou se však autoři nezabývají, rozvíjejí 

svou fikci, v níž hlavní linkou je proměna ženy, která dítě původně počne jen jako klíč k vlastní cestě na 

svobodu. Čas, který s dítětem stráví, ji však zřetelně promění a plán útěku do zahraničí zhatí, takže se po 

roce za vězeňské zdi zase vrací. Ve třech prolínajících se pásmech – rok na svobodě, doba strávená ve 

vězení a minulost předcházející zločinu – se autoři pokoušejí objasnit osobní a rodinné příčiny frustrace, 

která Juditu dovedla k vraždě, a zároveň poukázat na její vnitřní přerod, který jako by tak byl jakýmsi 

pokáním za spáchaný zločin. A jak známo, teprve po pokání přichází i odpuštění.  

 

Mně osobně taková nadějeplná perspektiva nevadí, nicméně do hlavy se mi stále vtírá ten reálný případ, 

jehož parametry jsou o poznání ubožejší, bezvýchodnější a také daleko primitivněji motivované. Proměna 

Judity-matky jako by z postavy v treatmentu snímala vinu Judity-vražedkyně, zatímco reálná ne-proměna 

skutečné vražedkyně naopak jenom posílila představu o její asociální bestialitě. Je ale samozřejmě 

svobodným rozhodnutím autorů, kterým směrem a v jakém žánru budou látku rozvíjet. V tom je dobré je 

podpořit, nicméně by si měli být vědomi faktu, že film bude s reálným případem nepochybně velmi přímočaře 

konfrontován. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Petra Janáková, která se později nechala přejmenovat na Novou, dostala třicet let za loupežnou vraždu 

sběratele a přípravu čtyř dalších vražd, letos ještě osm měsíců za obvinění vězeňského dozorce ze 

znásilnění. Její případ byl a stále je široce exploatován médii, budoucí film se tedy rozhodně neubrání 

srovnávání reality a fikce, jakkoli ta si ze skutečného případu bere vlastně jen zápletku s otěhotněním ve 

věznici. To je ale věc natolik ojedinělá a bizarní, že konkrétní kauza bude nepochybně do přijetí filmu 

rezolutně vstupovat. 

 

Je to ale přece jenom jiný případ než třeba kriminálka Kajínek (2010), která se pokouší o vlastní verzi 

událostí, zatímco zde jsme na stopě příběhu hledání vlastní identity, překonávání osobnostních i rodinných 

predispozic, nacházení souladu s okolím. V tomto ohledu pracuje treatment účinně se střídáním a 

konfrontací časových rovin, kdy se zpětně a po dávkách odhaluje Juditina historie před porodem. Ta by měla 

být kontrastem k její proměně po porodu, bohužel ale právě motiv, který ji přivedl do vězení – vztah ke 

Štěpánovi a jeho vražda – je zatím rozpracován jen nepřesvědčivě.  

 

Pokud se má film odlišit od zištné iracionality skutečného případu, měl by být Juditin zločin exponován 

psychologicky hlouběji a empatičtěji, aby vůbec divák transformaci jejího vědomí uvěřil. V tom vidím zatímní 

nerovnováhu látky, která v sobě jinak nepochybně nese účinné emocionální i vizuální potence a slibuje i 

vděčné herecké kreace. V tomto smyslu naplňuje cíle výzvy.  

 

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

 

Už námět a scénář přivedl Lucii Faulerovou ke sdpolupráci s Martinem Krejčím, jehož loňský americký 

celovečerní debut Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera v sobě nese podobné poselství hledání lidské 

identity. Trpký, ale přece jen katarzní konec Nory odpovídá jistě Krejčího filmařské zkušenosti, obrácené 

ostatně k širší než jen české divácké scéně. Také dramaturgická podpora a proponovaný kameraman 

odpovídají nepochybným ambicím budoucího snímku. 
 

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

 

Látka v sobě nese několikero potencí a bude záležet na autorech, kterým směrem se nakonec vydají. 

Dovedl bych si představit, že vznikne syrové a naturalistické sociální drama pro menšinového diváka, stejně 

jako procítěné mainstreamové melodrama s atraktivní zápletkou. Zatím má látka nakročeno spíše ke druhé 

variantě, ale možná by bylo záhodno už během vývoje první verze scénáře hledat souznějícího producenta, 

který  jistě bude mít také svou představu o zaměření a uplatnění konečného produktu. Téma je nadčasové a 

všelidské, v tom smyslu může mít úspěch i v zahraničí, u českého diváka neopochybně nastane rezonance 

s tím, co zná z médií a co ho pak přivede i do kina, třeba z pouhé zvědavosti.  

 

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

znaků) 

 

Žadatelka je tvůrce na vzestupu, se svébytnou optikou vidění i schopností generačního oslovení, jakkoli se 

za žádného generačního mluvčího sama nepovažuje. Látka Nory (pominout nelze ani konotace se 

stejnojmenným Ibsenovým dramatem, které se správně a právě pro souvislosti s tímto projektem příznačně 

jmenuje Domeček pro panenky nebo Domov loutek!) ji přivádí k k objektivizujícímu tématu předurčenosti 

lidské existence a vzpoury proti ní. Svou vizi se spoluscenáristou předestřela v žádosti jasně, s poskytnutím 

všech potřebných informací pro podporu další práce na první verzi scénáře. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu NORA 

Evidenční číslo projektu 3981/2020 

Název žadatele Lucie Faulerová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 27.IX.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt má univerzálně srozumitelné téma, které má potenciál oslovit diváky nejen doma, ale i 

v zahraničí. Inspirován byl skutečným příběhem ženy, které se povedlo otěhotnět ve vězení a díky 

současné legislativě tak získala nárok na rok pobytu s dítětem na svobodě. Autoři si ovšem vytvořili 

vlastní fiktivní hlavní postavu a zcela fiktivní příběh. Ten sleduje dvě paralelně vedené linie. První je 

vývoj vztahu mezi matkou a dcerou, která měla být původně pouze prostředkem ke svobodě. Druhou je 

odhalování toho, co vedlo k činu, kvůli kterému se dostala do vězení. Neustálé přeskakování do 

minulosti ovšem překáží silnějšímu emočnímu zaangažování se diváka do současného příběhu hlavní 

hrdinky. Dalším problémem je její postava, která zatím není vykreslena tak, aby byla zcela uvěřitelná 

vražda, kterou spáchala, a její vnitřní dramatický vývoj. Projektu by prospělo také ujasnění žánru. 

Nicméně se jedná o slibný nápad, jehož realizace by mohla být divácky i umělecky zajímavá. Tento 

předpoklad podporují i přesvědčivé ukázky ze scénáře a zajímavý tvůrčí tým, složený ze dvou autorů: 

spisovatelky Lucie Faulerové a režiséra Martina Krejčího. Plusem je přítomnost dvou dramaturgů, 

Štěpána Hulíka a Marcely Pittermanové, v rozpočtu se ale s jejich honoráři nepočítá. Zásadní je osoba 

režiséra Martina Krejčího, který se na vývoji látky podílí už od začátku. Projekt by měl být jeho dlouho 

očekávaným prvním českým celovečerním hraným filmem. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt je inspirován skutečným příběhem ženy, které se povedlo otěhotnět ve vězení a díky 

současným zákonům tak získala nárok na rok pobytu s dítětem na svobodě. Tím ale veškerá 

podobnost se skutečností končí. Autoři si vytvořili vlastní fiktivní hlavní postavu a zcela fiktivní příběh. 

Ten sleduje dvě linie. První je vývoj vztahu mezi matkou a novorozenou dcerou, která měla být 

původně pouze prostředkem ke svobodě, protože matka se ji chystala na svobodě opustit a plánovala 

útěk do zahraničí. Druhou je odhalování minulosti hlavní postavy a toho, co ji vedlo k činu, kvůli 

kterému se dostala do vězení, tedy k vraždě milence. Obe linie jsou vedeny paralelně a mají 

v podstatě stejnou váhu. Tato struktura vyvolává dojem, že autoři „honí dva zajíce najednou“ a že se 

nemůžou rozhodnout, co je důležitější. Přesvědčivější je linie současná, a to vztah matka – dcera. Tu 

linie minulosti často dost ruší a neustálé přeskakování v času vlastně překáží silnějšímu emočnímu 

zaangažování se diváka do příběhu hlavní hrdinky. Dalším problémem je samotná postavy hlavní 

hrdinky, která zatím není vykreslena tak, aby byla uvěřitelná vražda, kterou spáchala, a aby byl jasný 

její vnitřní dramatický vývoj a „přerod“. Rýsuje se spíše jako postava nezralé ženy než ženy 

traumatizované událostmi z dětství, které nejsou zcela přesvědčivé. Autoři také jakoby nebyli zcela 

rozhodnuti, zda mají jít cestou sociálního dramatu, nebo cestou dramatu psychologického. Ujasnění 

žánru by projektu prospělo. Jedná se ale o slibný nápad, jehož realizace by mohla být divácky i 

umělecky zajímavá. Tento předpoklad podporují i přesvědčivé ukázky ze scénáře s velmi dobře 

napsanými dialogy. 

 

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

 

Projekt má zajímavý tvůrčí tým. Autory námětu a příštího scénáře jsou spisovatelka Lucie Faulerová 
a režisér Martin Krejčí, který by se měl následně ujmout režie. Na rozdíl od Faulerová, která zatím 

žádnou scenáristickou zkušenost nemá, se Martin Krejčí podílel na scénářích filmů, které sám 

režíroval. Oporou autorům by měl být generačně i genderově vyvážený dramaturgický pár: Štěpán 

Hulík, který je sám nejen citlivým dramaturgem, ale i vynikajícím scenáristou, a zkušená Marcela 

Pittermanová, která zastupuje starší generaci. Režisér Martin Krejčí, který žije mezi ČR a USA, se po 

úspěchu svých krátkých filmů prosadil v reklamní tvorbě a vloni debutoval v celovečerním hraném 

filmu americkou produkcí Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera (The True Adventures of 

Wolfboy), uvedenou v premiéře na MFF Karlovy Vary. Projekt by měl být jeho dlouho očekávaným 

prvním českým celovečerním hraným filmem. Oporou by mu měl na něm být i jeho „dvorní“ 

kameraman Štepán Kučera.  

 

 

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

znaků) 
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Projekt má originální a univerzálně srozumitelné téma, které je aktuální a má potenciál oslovit diváky 

nejen doma, ale i v zahraničí. Tématem i zpracováním překračuje hranice lokální tvorby, a díky svému 

neobvyklému námětu by mohl obohatit domácí i evropskou tvorbu. 

 

 

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

1000 znaků) 

 

Žadatelka vkládá do projektu vlastních 20 000 Kč, 5 000 finanční vklad a 5 000 věcný vklad. Její 

honorář má činit pouze 115 000 Kč. Zajímavé je, že u projektu mají být sice 2 dramaturgové, 

v rozpočtu ale nejsou uvedeny žádné honoráře pro ně. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Svátek práce 

Evidenční číslo projektu 3982/2020 

Název žadatele Klára Vlasáková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 4. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt má aktuální téma: zavádění nových technologií spojené s likvidací pracovních míst a ztrátou 

životních jistot. Příběh je dobře rozběhnutý, kladem je i dramatická sevřenost celého tvaru: jeden den 

na jednom pracovišti. Problémem je ovšem žánrová neujasněnost, není totiž jasné, zda se má jednat o 

realistický příběh, nebo absurdní komedii. Další problémy přicházejí s tím, jak je vše gradováno, nebo 

lépe řečeno „negradováno“. Volba dovést vše k absurdnímu finále je správná, cesty k tomu ale působí 

neorganicky. Už jen od motivu pistole, která se objeví v úvodu, by se dal očekávat mnohem 

dramatičtější vývoj a více překvapivých zvratů. Charakterům sice nelze přímo mnoho vytknout, jsou 

jasně tvarované, dostatečně odlišené, každý má ještě své vlastní malé soukromé problémy, 

připomínají ale spíš běžný televizní seriál. Jejich žánrový posun více směrem k absurditě by pak skýtal 

více možností i pro herce, protože v příběhu z jednoho „open space“ se jinak není moc na co dívat. 

Závěrečná katastrofa je sice zákonitá, ale plna nejasností a nemotivovaného jednání -  katarze je 

značně oslabena. Téma je univerzální a srozumitelné všude na světě. Projekt může být v kontextu 

domácí tvorby přínosný spíš po obsahové stránce, než po stránce formální slibující zajímavější režijní 

zpracování, což bude pro mezinárodní festivalovou kariéru poněkud limitující.  
Autorka studovala scenáristiku a dramaturgie, píše hodně pro rozhlas, ale také pro televizi, vydala 
román. Problematice robotizace, která je jedním z témat předloženého projektu – ale ne stěžejním - se 
věnuje už delší dobu. Jako dramaturgyni si vybrala dokumentaristku Kláru Tasovskou a chtěla by na 
realizaci pracovat s producentem Markem Novákem z Xova Film, jenž momentálně vyvíjí také její 
předešlý scénář. 

 
  

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

V jednom oddělení pojišťovny se v důsledku „robotizace“ bude propouštět. Šestice zaměstnanců se 

má sama rozhodnout, kteří tři jsou nejlepší kandidáti, což do malého kolektivu vrhne nevraživost, 

podezíravost, pak ho ale semkne ke společnému protestu. Sám ředitel, jenž má úplně jiný problém - 

bývalá manželka mu odepírá styk se synem, protože s ním v opilosti havaroval – nakonec dospěje 

k radikálnímu řešení. Projekt má aktuální téma: zavádění nových technologií spojené s likvidací 

pracovních míst a ztrátou životních jistot. Příběh je dobře rozběhnutý, kladem je dramatická sevřenost 

celého tvaru: jeden den na jednom pracovišti. Problémem je ovšem žánrová neujasněnost, není totiž 

jasné, zda se má jednat o realistický příběh, nebo absurdní komedii. Další problémy přicházejí s tím, 

jak je vše gradováno, nebo lépe řečeno „negradováno“. Volba dovést vše k absurdnímu finále je 

správná. Cesty k tomu ale působí neorganicky. Platí to zejména o příběhové lince ředitele, jenž se 

v závěru vzbouří a nakonec dokonce spáchá sebevraždu. Mnohem dramatičtější vývoj a více 

překvapivých zvratů se dalo očekávat od pistole, kterou hned v prvním obraze nalezne uklízečka na 

toaletě. Charakterům sice nelze přímo mnoho vytknout, jsou jasně tvarované, dostatečně odlišené, 

každý má ještě své vlastní malé soukromé problémy, zatím ale připomínají spíš běžný televizní seriál. 

Kdyby byly o něco „ulítlejší“, otevřel by se prostor i pro samotné herce, kteří by mohli vice excelovat, 

protože v příběhu z jednoho „open space“ se není jinak moc na co dívat. Kýžená „robotizace“, na které 

autorka staví, také vizualitě příliš neprospěje. Jedná se totiž jen o nezajímavý počítačový program, 

s kterým musí protagonisté zápasit. Závěrečná katastrofa je sice zákonitá, proč ale začnou na šíleném 

večírků ničit počítače nějací (snad) zaměstnanci z jiných oddělení, proč to nejsou naši hrdinové nebo 

alespoň skupinka demonstrantů, kteří před budovou protestují proti „pokroku? To všechno budí 

rozpaky a katarze je značně oslabena. 

 

 

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

 

Autorka původního námětu Klára Vlasáková absolvovala studium scenáristiky a dramaturgie na FAMU 
v roce 2017. Vystudovala přitom ještě dvě vysoké školy – žurnalistiku a gender studies na UK. 
Momentálně je zaměstnaná jako dramaturg v ČT. Ve svém portfoliu má hodně prací pro rozhlas, ale 
také pro televizi, vydala román Praskliny, spolupracovala na scénáři dystopického filmu Tábor, jenž je 
ve fázi vývoje, stejně jako její další scénář Běžná selhání (oba podpořeny SFK). Problematice 
robotizace, která je jedním z témat předloženého projektu – ale ne stěžejním - se věnuje už delší 
dobu. Jako dramaturgyni si vybrala režisérku /dokumentaristku Kláru Tasovskou. Projekt nabídla 
producentovi Marku Novákovi z Xova Film, jenž vyvíjí také Běžná selhání. 
 

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

znaků) 



 

 

Strana 3 

 

 

 

Projekt může být v kontextu domácí tvorby přínosný víc po obsahové stránce, než po stránce formální. 

Podstatné je jeho zaměření na aktuální problém ztráty pracovních míst a životních jistot, zpracovaný 

navíc v žánru absurdní tragikomedie. Téma je univerzální a srozumitelné všude na světě. Předložený 

treatment ale neslibuje scénář, ve kterém by byl také prostor pro zajímavější režijní zpracování, což 

bude příští snímek přinejmenším v jeho mezinárodní festivalové kariéře poněkud limitovat. 

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

1000 znaků) 

 

Žádost je úplná a srozumitelná a lze ji posoudit. Rozpočet i strategie financování jsou standartní. 

Počítá se i s odměnou pro dramaturga, i když ta je poměrně skromná – 10 000. Žadatelka je 

dostatečně zkušenou autorkou, aby byla schopna treatment úspěšně dotáhnout do finální fáze 

scénáře. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Svátek práce 

Evidenční číslo projektu 3982/2020 

Název žadatele Klára Vlasáková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Uchopit zcela aktuální společenské téma, upozornit na jeho rizika, přitom však nebýt přebytečně 

alarmistický či povrchně tendenční, to jsou výzvy, které mi neustále vyskakovaly na mysl, když jsem si 

pročítal záměr i treatment Kláry Vlasákové. Její Svátek práce zatím se všemi těmi riziky zápasí se ctí, přesto 

existuje nemalá šance, že jakmile se začnou konkretizovat situace, jakmile se postavám začnou vkládat do 

úst “skutečná slova”, ukáže se, že látku táhne k zemi právě ona úpěnlivá snaha vypovědět něco o 

aktuálních/budoucích problémech. Robotizace, ale také odcizení od rodiny, přemíra práce, vztahy na 

pracovišti, vyhoření... motivů je dost a dost, v treatmentu dobře seskládané, ale zatím (pochopitelně) jen v 

náčrtu. Až rozpracování ukáže, nakolik to vše vystačí jen na povídku, nebo na důvěryhodný celovečerní film. 

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) 

Zmiňoval jsem to už u jiného, v jistých ohledech podobného, projektu: látka v aktuální fázi stojí na 

pomezí teze a skutečně věrohodného obrazu/reflexe aktuálních trendů/potíží ve společnosti. Osobně 

bych dal rozhodně příležitost i skrze finanční podporu SFK, aby se Svátek práce dočkal své první 

verze scénáře. Nebudu však zastírat, jak jsem ostatně psal už v úvodním listu, že zde má látka 

nakročeno i k povrchnímu, velmi tezovitému tvaru, který ve výsledku jen tak “plácne” do vody, ukáže 

spíše nehybné figurky, nikoliv však živoucí bytosti. To, jak je nyní příběh nadefinován, je dobrým 

výchozím stavem, důležité bude ale na malé ploše, ale dostatečně uvěřitelně (a plasticky) vykreslit 

“zónu” každé z postav, nepodcenit ani ty více vedlejší. Není jich mnoho a vlastně sehrávají také 

důležitou roli, protože zaměstnanci pojišťovny mají své životy a v příběhu i úkol rozhodnout, komu 

život změní. A za ně se vedení i nakonec postaví (a ohrozí samo sebe).  

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

 

Bez komentáře. 

 

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

Téma je aktuální, ale stěží nyní soudit přínosnost. Je příliš brzy - bude záležet na propracovanosti látky. 

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

znaků) 

− Žádost je srozumitelná, v pořádku, k finačnímu plánu či rozpočtu nemám připomínek. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cizí syn 

Evidenční číslo projektu 3983/2020 

Název žadatele Ksenia Kuskova 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy První verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 2.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Čtyřicetiletý architekt, rozvedený, má poměr se sedmnáctiletým kamarádem své stejně staré dcery. Vzniká 

složitá psychologická hra, v níž postavy zaujímají střídavě role oběť – kat – zachránce. Otec stojí o dceru, 

dcera zvolna poznává pravdu o svém otci, otcův přítel bojuje, aby svého přítele neztratil… Je to zajímavý 

pohled na situaci současné rodiny, kdy rodičovské páry při sobě nesetrvávají a děti se musí záhy orientovat 

a chápat své rodiče, jak nejlépe dovedou, což je náročné pro všechny. 

   Námět je zajímavý, obtížný na zpracování, neměl by upadnout do popisnosti, spoléhající na přitažlivost 

nebo nezvyklost queer problematiky. Autor již danou tématiku jednou zpracoval do podoby krátkého filmu, 

nyní by ji chtěl rozvinout  a psychologicky prohloubit v celovečerním rozměru. Za pokus by to stálo. 

 

 

 

 

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 námětu je originální – přinejmenším v českém kontextu. Postava sedmnáctiletého 

chlapce z rozvedené rodiny, který si buduje svůj svět na základě milostného vztahu s otcem své 

kamarádky z dětství v sobě má značný potenciál. Synopse nám předkládá spíše situaci, schéma 

k psychologické hře, než skutečně propracovaný děj, Z předložených ukázek scénáře nejsou patrné jiné 

prostředky vyjádření vnitřní situace postav než jistý výraz váhavosti, nelibosti , dotyčný „se na to 

„netváří.“ Lze předpokládat, že na scénáři ještě bude dost práce! 

   Přínosem patrně bude avizovaná spolupráce s psychologem, který může fungující schéma obohatit 

konkretními oživijucícmi postřehy z praxe.  Možná dokonce zásvitem humoru!  

Postavy jsou dobře charakterizovány  a správně rozestavěny na šachovnici vzájemných vztahů, nyní půjde 

o to, jak z nich udělat živé lidi. 

Je zjevné, že autor chová k látce osobní postoj a dokáže s ní zacházet s poučenou zaujatostí 

.Otázkou bude volba prostředků.  

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.. 

 

 

 

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

Autor  - Ksenia Kuskova /aka Vadim Kuskov/ -  zde pracuje s tématem opakovaně. Zpracoval ho nejprve do 

stejnojmenné povídky, podle ní napsal scénář krátkého filmu, ale je hnán pocitem, že téma je dosud 

nevytěžené a nabízí další tvůrčí možnosti. Potvrzeným dramaturgem projektu je Tereza Brdečková, která 

důvěřuje autorovu tvůrčímu potenciálu.  

. 

 

 

 

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

Téma  je významné pro současnou nejen českou kinematografii. Má v sobě možnosti přesahu a významu, 

který překračuje výrazně pouhou přitažlivost queer problematiky pro  specifické publikum.  Dotýká se 

především a zásadně současné situace rodin, v nichž jsou děti od mala nuceny formovat svůj život mezi 

dvěma partnery, kteří spolu nežijí. Je to nevšední vhled do příliš všední situace, vskutku úspěšné 

zpracování bude obtížné, ale  za pokus to rozhodně stojí.  

 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory či protichůdné informace,  

Umožňují žádost správně posoudit žádost.  

Daný projekt je s ohledem na rozpočet a předloženou strategii plně realizovatelný.   



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Cizí syn 

Evidenční číslo projektu 3983/2020 

Název žadatele Ksenia Kuskova 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 15.10.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Stručné shrnutí námětu 
Námětem příběhu je vztah architekta středních let Martina, který má neujasněnou 
sexuální identitu, s adolescentním sedmnáctiletým synem jeho kamarádky. Scénář je 
zaměřen na výklad povahy jejich vztahu a psychologické hry, které probíhají mezi hlavními 
aktéry i další mi postavami, zejména architektem a jeho dcerou či kamarádkou. 

 
Hlavní silné stránky projektu  
Silnou stránkou scénáře je prvek překvapení, které kompozice syžetu buduje tím, že 
oddaluje prozrazení povahy vztahu mezi hlavními postavami. Ten je zpočátku nejasný, 
není přesně definován a s překvapením se ujasňuje v konkrétním bodě zvratu. Dobře 
realizovaný je také záměr nevytvářet postavy černobílé: postavy jsou skutečně 
mnoharozměrné (což má ale i stinné stránky). 
 
Hlavní slabé stránky projektu 
Tématika gay identity je ve scénáři zcela nedostatečně reprezentována. Architektův vztah 
s mladíkem je dílem náhody, působí spíš jako rozmar, který nemá v příběhu 
srozumitelnou historii. Stejně je podhodnocena i problematika manipulace ve vztahu. 
Vzhledem k tomu, že má být jedním z leitmotivů není z jednání postavy dobře čitelné, že 
jde o manipulátora. Typické prvky manipulace jako emocionální vydírání, soustavná 
kritika a vyvolávání pocitu viny se nevyskytují. Postavy skutečně nejsou černobílé, ale 
nejsou ani dobře srozumitelné, nemají základní rámec či dominantní vlastnosti.  
 
Konečné hodnocení 
Podporu projektu nedoporučuji. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Z výše uvedených problémů je nejzásadnější malé zastoupení tématiky sexuální identity. 
Projekt Ksenie Kuskovy (aka Vadim Kuskov) je charakterizován jako kulturně náročné dílo 
právě kvůli zaměření na tuto problematiku, ta však skoro není reflektovaná. Vztah Martina 
s Tomem není pojat jako výsledek předchozí historie Martinova hledání, ale vlastně jako 
náhodný experiment nebo využití příležitosti.  
Řada kompozičních postupů nevede k logickým a věrohodným situacím. Protrahované 
oddalování definice vztahu Martina a Toma je opravdu dobré (a nejspíš dobře uneslo 
krátký film), ale současně je nepravděpodobné, že by se při úvodní společné jízdě autem 
chovali tak neosobně, že by se vztah nevyjevil ze jejich chování. Nesedí také časové vztahy: 
Niky se dozvídá, že se s ní manžel chce rozvést, a ještě ty samé prázdniny se koná soud; 
Martin má na zpracování projektu několik měsíců, ale po pár dnech je pod časovým 
tlakem. Linie týkající se projektu domu je neústrojná a nemá v příběhu čitelnou roli. 
Problematický je závěr. Vztah Martina a Toma dostává funkční a idylickou podobu. Tedy 
to, co bylo dosud předmětem trápení jednotlivých postav se proměňuje ve funkční vztah, 
aniž by se cokoli viditelného změnilo. Není zřejmé, proč už není Tom manipulátor, není 
zřejmé, jak může být Martin spokojený, když kvůli vztahu s Tomem přišel o dceru, která 
pro něj dosud byla smyslem života.  
Stejně tak nedává smysl název „Cizí syn“. Výraz cizí ve vztahu k dítěti mohou použít např. 
rodiče, pro které jsou některé děti vlastní a jiné cizí. Zde není zřejmé, z čí perspektivy je 
název formulován.  

 

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

Ksenie Kuskova (aka Vadim Kuskov) je mladý tvůrce FAMU, jehož tvorba se dosud omezovala 
převážně na školní práce. Na základě jiné verze scénáře Cizí syn vzniká krátký film ve 
spolupráci FAMU a ČT. Dramaturg Tereza Brdečková představuje autora jako velmi 
talentovaného studenta FAMU. Přítomnost Terezy Brdečkové s jejími zkušenostmi zvyšuje 
důvěryhodnost týmu, včetně toho, že Tereza Brdečková napsala vlastní dramaturgickou 
explikaci.  

 
 

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

Vzhledem k tomu, že promovaná orientace na minoritní problematiku gay sexuální 
tématiky je v příběhu upozaděná, význam projektu pro českou i evropskou kinematografii 
to dost snižuje. Žánrem je nyní psychologické drama, jehož scénář nyní prezentuje vztahy 
příliš složitě, aby to byl mainstream a málo složitě, aby to byl experimentální festivalový 
scénář. Pro gay komunitu by příběh mohl být i kontraproduktivní, protože Martinovo 
počínání působí dosti povrchně, a i Tom je podán jako někdo, kdo si počíná homosexuálně 
spíš z nudy nebo kvůli jiným než identitárním procesům (hledání náhradního otce).   

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

Žádost obsahuje všechny náležitosti, je sepsána srozumitelně a finanční požadavky i 
harmonogram odpovídají standardům v dané kategorii. Kredit žadatele vychází zatím 
pouze zejména ze školních prací (jedna vybrána ke koprodukci ČT) a doporučení Terezy 
Brdečkové.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Válka autobusáků 

Evidenční číslo projektu 3985-2020 

Název žadatele Barbora Saxová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 08. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dva autobusáci se nemají vůbec v oblibě. Konzervativní Jozef má rád zaběhnutý řád a nehybnost 

v inovacích pokládá za ctnost. Mladý Michal postupuje opačně, rád inovuje, přináší nápady a žije aktuálními 

trendy. Původní kolegové se stávají konkurenčními dopravci a vzájemná nevraživost vrcholí jak otevřeným 

střetem dvou strojů, tak dalších postav, které jsou součástí této války a dotýká se i jejich osobních životů. 

/// 

Svižná a rušná zápletka proti sobě generačně staví různé životní postoje a umí si sympaticky rýpnout do 

každého z nich. Do treatmentu bylo investováno množství energie a výbušné fantazie, autorka totiž vedle 

autobusové linky reflektuje mistrovství světa v hokeji, nacionalistické bojůvky, čerpání dotací, eticky 

problematické streamování nebo ekologické výzvy. Je toho hodně a vše v pořádně zběsilém tempu. Podle 

dramaturgické explikace jde již o několikátou verzi treatmentu, což se poněkud varovně rozchází s pocitem, 

že jde o prvotní, dravý, a ještě vstupně neukázněný nástřel. Jakkoli by byla škoda látku kompletně odložit – 

velmi kompetentně je zpracovaná i autorská explikace –, zasloužila by před větším finančním zapojením 

cvičnou nebo předběžnou realizaci v mnohem méně vyčerpávající podobě (například komiksové provedení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Treatmentu nelze upřít osobitý hlas autorky, její nadšení i kuráž navěšovat na sebe nečekané 

tematické spoje. Při čtení jsem si mimoděk vybavil slova indického scenáristy Sutanu Gupty (z knihy 

Bollywood: A Guidebook to Popular Hindi Cinema, s. 174), když s odvoláním na hollywoodský film 

Nebezpečná rychlost (1994) tvrdil, že bollywoodské publikum vůbec neuspokojí pouhý jeden motiv – 

v tom případě bomba nastražená v autobuse –, neboť Indové potřebují mnoho přes sebe se vršících 

podnětů. Autorka k výchozí myšlence přistoupila podobně nespoutaně, a bohužel si myslím, že 

nedokáže veškeré motivy ukáznit. Ve zběsilém tempu se tu mísí generační souboj dvou autobusáků, 

dávné křivdy a manipulace dalších postav, ekologické otázky, probíhající mistrovství světa v hokeji i 

reflexe čerpání dotací z evropských fondů. Přístup k postavám zůstává ode zdi ke zdi: některé (Jozef, 

Michal) neustále zdůrazňují své charakteristické rysy, jiné (Tibor, Amigo) jsou dlouho poněkud na 

okraji, byť mají pro dění velký význam. Obávám se, že toho dějového nakupení je příliš a souvislejší a 

ústrojné skladbě dění se bude autorčin tvůrčí naturel přirozeně vzpouzet. Byla by škoda látku 

kompletně opustit, prospěla by ji ovšem předchozí krátkometrážní verze, případně komiksová 

realizace, v níž se lze snáze a méně nákladně kreativně odpoutat. Po cvičné fázi by šlo lépe posoudit, 

zda autorčin námět obstojí na celovečerním prostoru.  

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

Na obranu autorky nutno zdůraznit, že ve velmi kvalitně zpracované autorské explikaci poukazuje na 

dosavadní dramaturgické i realizační problémy předložené látky, jež chce řešit. Sympaticky a poučeně 

volí referenční filmy, zvládá vyargumentovat případný přínos filmu. Méně podrobná a konkrétní je 

dramaturgická explikace, z níž ovšem vyplývá, že jde o několikátou verzi treatmentu. Což vyznívá 

varovně, neboť předložená verze připomíná ve své dravé neukázněnosti spíše prvotní nástřel. Mimoto 

by pro představu velmi pomohlo již nyní (byť předčasně) jméno režiséra, který by při zpracování velmi 

těžké látky obstál. Autorka bez konkrétního vyhlédnutého jména uvádí záměr oslovit českého režiséra.  

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

I když se zápletka odehrává v Nitře, mohla by být v této podobě přesazena kamkoli jinam na území některé 

ze zemí někdejšího Československa. Když pomineme odkazy na lokální fenomény (typicky posedlost 

ledním hokejem), srozumitelná zůstává i za hranicemi. Nepříliš vyjasněná je otázka humoru a celkově 

nadhledu. Autorka slibuje parodování prvků amerických akčních filmů, jenže spíše neurčitě zazní, že již 

zmíněná série Rychle a zběsile v sobě obsahuje pokus o nadhled, jakkoli se lze seriózně bavit o jeho 

účinnosti a rozdílech mezi jednotlivými díly. V tomto případě ovšem nevidím mezi nadhledem autorky a 

přepjatým drsňáctvím amerických filmů až takový rozdíl. Což připomínám i z toho důvodu, že česká 

kinematografie dlouho platila za velmoc parodií a ironických příspěvků k západně osvojeným žánrům. 

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

znaků) 

Žádost je zpracovaná pečlivě, s téměř veškerými potřebnými náležitostmi. Finanční plán hovoří o 

předběžném zájmu producenta, který ovšem, pokud vím, není specifikován, žádost ani neobsahuje 

písemné potvrzení o jeho předběžném zájmu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Válka autobusáků 

Evidenční číslo projektu 3985/2020 

Název žadatele Barbora Saxová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 10.10. 2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Válka autobusáků vypráví komediální příběh souboje mezi dvěma řidiči autbusu, z nichž jeden je 

starší a spokojený se stavem věcí a druhý se rozhodne rozběhnout svoji vlastní novou a moderní 

společnost. Konflikt se zdá zábavný a malicherný ale přeroste do opravdového souboje, který ovlivní životy 

nejen dvou soupeřů ale i jejich rodin a blízkých a také jejich zákzaníků. 

Chytrých komedií, které nepracují jen s primitivním humorem a snaží se o propracovaný a  uvěřitelný příběh 

je málo v české i evropské kinematografii. Přitom natočit dobrou komedii je těžší než dobré drama a proto je 

tento projekt mladé začínající autorky, který není jen komerčním projektem ale upřímným pokusem o 

zajímavý a poutavý komediální film. V současné době je projekt situován na Slovensko ale nevidím důvod 

proč by nemohl  být úspěšně přenesen do České republiky. 

Projekt je  slibně rozpracován a naplňuje plně kritéria a cíle výzvy, která má podporovat scenáristy v jejich 

tvorbě na první verzi scénáře. Projekt doporučuji k podpoře. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Autorka rozpracovává akční komedii o souboji dvou autobusáků na menším městě,v rámci kterého oba 

dojdou na pokraj krachu, zničí si svoje osobní vztahy a nakonec jim jako jediné východisko nezbývá než 

začít spolupracovat. Obratně rozepsaná zápletka s věrohodnými a svéráznými hlavními postavami a dobře 

zpracovaný projekt dávají velkou naději, že by “z pera” mladé začínající autorky mohl vzniknout kvalitní 

scénář pro inteligentní komedii, žánr kterého se nám dlouhodobě nedostává. 

Děj je soudržný a srozumitelný, autorka projevuje kombinaci smyslu pro humor, udržování napětí a zároveň 

empatie vůči svým postavám, což vše hodnotím kladně. Vizuální pojetí v tomto případě bude dle mého 

soudu v rukou režiséra, jehož výběr bude zásadní již v další části vývoje projektu. Projekt má potenciál a 

uměleckou kvalitu a naplňuje kritéria výzvy. 

 

 

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

Barbora Saxová je začínající autorka, ale má za sebou již práci na několika úspěšných projektech, z 

předloženého dramaturgického posudku je vidět, že na projektu s dramaturgyní Miladou těšitelovou 

skutečně již delší dobu pracuje a jejich spolupráce bude pokračovat i nadále. Z těchto důvodů považuji 

personální zajištění projektu za velmi dobré. 

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

Komedie je žánr který těžko překračuje hranice, přesto v tomto případě vidím potenciál pro úspěch minimálně 
česko-slovenský ale zároveň i s potenciálem zaujmou na evropské úrovni přinejmenším na filmových 
festivalech a VOD, pokud by se v další fázi zapojila do projektu Česká televize, což bych považovala za 
optimální, tak jsou šance i na zájem ze strany zahraničním tv celkem velký. Českou kinematografii dobrá 
komedie obohatí jednoznačně. 

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

znaků) 

− Žádost je dobře napsaná, obsahuje všechny náležitosti a je na jejím základě možné posoudit potenciál i 

stav rozpracování projektu. Je vidět, že na projektu žadatelka pracuje již delší dobu a byla by škoda jej v 

této chvíli nepodpořit, jelikož je dobře připraven pro další vývoj a žadatelka má dostatečný kredit, aby 

projekt realizovala v požadované formě i časovém horizontu. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu ODKAZ 

Evidenční číslo projektu 3986/2020 

Název žadatele Martin Toul 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 25.IX.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

38-letý alkoholik Marek se vrací po smrti otce z města na rodinný statek. Otec překvapivě nezanechal 

statek jeho dvěma bratrům, ale právě jemu. Na povrch vyplouvají neshody mezi bratry. Marek, 

opuštěný na rozpadlém statku, který se marně pokouší opravit, směruje k šílenství. Pokusí se o 

sebevraždu stejně jako kdysi jeho matka. Nakonec ji nerealizuje, smíří se s nejmladším bratrem a 

společně začnou statek rekonstruovat.  

Příběh je zasazen do naturalisticky pojatého prostředí venkova, do kterého přijíždí hlavní hrdina. Jeho 

návrat domů rozhodně není idealizován, což patří mezi plusy projektu. Samotný námět ovšem není 

příliš originální: používá mnohé archetypy známé ze světové literatury a filmu. Poměrně zajímavě 

nahozené jsou postavy tří bratrů. Autor ale jakoby se neuměl rozhodnout, zda bude film o alkoholikovi 

a jeho postupném úpadku až do osamoceného šílenství a případného přerodu, nebo to bude drama o 

třech rozdílných bratrech a vztazích mezi nimi. Projekt zůstává viset někde mezi těmito dvěma póly. 

Téma má univerzální přesah, nepřináší ale nic zásadně nového. Příběh by se víceméně mohl 

odehrávat kdekoliv a kdykoliv. To sice posiluje jeho mezinárodní srozumitelnost, zároveň ale oslabuje 

zakotvenost v konkrétní realitě.  

Pro autora Martina Toula, který v roce 2013 absolvoval studium scenáristiky a dramaturgie na FAMU, 

by měl být scénář debutem v oblasti celovečerního hraného filmu. Rozpočet počítá s honorářem 4 000 

Kč pro konzultanta / odborného poradce a 20 000 Kč pro dramaturga. Ve své explikaci ani v žádosti se 

ale o nich žadatel nezmiňuje a neuvádí ani žádná jména.   

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Příběh je zasazen do naturalisticky pojatého prostředí zapadlého venkova, do kterého přijíždí hlavní 

hrdina z města. Jeho návrat domů rozhodně není idealizován a vymyká se módnímu trendu „návratu 

k přírodě“, což patří mezi plusy projektu. Samotný námět ovšem není příliš originální: používá mnohé 

archetypy známé ze světové literatury a filmu, jako například rod a jeho pokračování, 3 různí bratři a 

jejich soupeření, spor o majetek, vzorec dominantní otec týrající matku versus syn, opakující se 

sebevražda v rodině, atd. Poměrně zajímavě nahozené jsou postavy 3 bratrů s různými osudy. Autor 

ale jakoby se neuměl rozhodnout, zda bude film o alkoholikovi a jeho postupném úpadku až do 

osamoceného šílenství a případného přerodu, nebo to bude drama o třech rozdílných bratrech a 

vztazích mezi nimi. Tomuto schismatu odpovídají i vzory, ke kterým se hlásí, a z kterých část je 

psychologickou studií postupujícího šílenství (Polanského Nájemník nebo Maják Roberta Eggerse), a 

část studií vztahů mezi nesourodými bratry s dominantním otcem (Bratři Karamazovi). Projekt zůstává 

viset někde mezi těmito dvěma póly. Dalším problémem je nedostatečná zakotvenost v realitě. Mluví 

se například o rodném statku: byl ale statek vždy jejich? I v komunizmu? Jak to? Ubránila ho rodina 

před kolektivizací? To by bylo obrovské téma. Spíše ho otec restituoval… Vůbec se o tom ale nemluví. 

Mluví se o rodu a jeho pokračování, jakoby ho komunizmus vůbec nepřerušil. Dalším detailem v tomto 

duchu je 15 letý pes, který se po smrti otce toulá po okolí. Kdo ho krmí? Nebo odkud má hlavní hrdina 

Marek peníze na materiál a rekonstrukci statku? Spíš by v jeho situaci neměl ani vindru. Ve všech 

případech cítit, že autor má snahu o symbolizmus, ten by měl být ale ukotven v realitě. 

 

 

 

 

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

 

Jediným členem týmu je autor Martin Toul, který v roce 2013 absolvoval studium scenáristiky a 

dramaturgie na FAMU. Scénář by měl být jeho debutem v oblasti celovečerního hraného filmu.  

Dramaturg není zmiňován, ani případný režisér či producent, kterému by měl být scénář nabídnut, 

nebo který by měl o něj zájem. 

 

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

znaků) 

 

Archetypální téma nesoucí v sobě vědomé či podvědomé vzory z evropské literatury a filmu má 

univerzální přesah, nepřináší ale nic zásadně nového. Příběh by se víceméně mohl odehrávat 

kdekoliv a kdykoliv. To sice zesiluje jeho srozumitelnost kdekoliv na světě, zároveň ale oslabuje 

zakotvenost v konkrétní realitě, místě a času.  

 

 

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

1000 znaků) 
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Žadatel vkládá do projektu vlastní finanční vklad ve výši 20 000 Kč. Rozpočet počítá s honorářem 

4 000 Kč pro konzultanta / odborného poradce a 20 000 Kč pro dramaturga. Ve své explikaci ani 

v žádosti se ale o nich žadatel nezmiňuje a neuvádí ani žádná jména.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vzdálená blízkost 

Evidenční číslo projektu 3987/2020 

Název žadatele Václav Huleš 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 30. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt filmu Vzdálená blízkost působí ve své stávající podobě ve většině ohledů dosti vágně, až banálně. 

 

Jeho tématem by mělo být přátelství. Postavy jsou neurčitě vymezenými typy bez nápadnějších 

charakterových rysů. Splývají, jsou zaměnitelné. Navíc zažívají prosté situace bez výraznějšího 

dramatického potenciálu, bez konfliktu, který by spočíval v něčem hlubším než v tom, kdo nakonec s kým 

zůstane kamarád.  

 

Zvraty jsou nepřesvědčivé. Psychologické prokreslení postav rovněž. Situace se cyklicky opakují, vyprávění 

postrádá motiv, který by jej táhl, který by mu dodával spád. 

 

Chabě motivovaná sebevražda jedné z postav je nevkusně využita jako prostředek k tomu, aby si ostatní 

uvědomili, na čem v životě skutečně záleží.  

 

Kromě jedné scény sledující paralelně několik dialogů není zřejmé, zda má autor představu o formě a stylu, 

jakkoli se plánuje ujmout i režie. Vyhrocenost situací a zaměření výlučně na vztahy a emoce, téměř vůbec 

na širší socioekonomický kontext, naplňují parametry komerčně orientovaného melodramatu.  

 

Při jistém dějovém zhuštění a zjednodušení vztahové kombinatoriky by mohl vzniknout scénář ke krátkému, 

koncentrovanému dramatu se silnou tečkou. Potenciál pro celovečerní film v předložených podkladech 

nenacházím.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jednoduchá melodramatická zápletka, dle treatmentu nepříliš přehledně strukturovaná, si prostřednictvím 

nevýrazných hrdinů klade prosté otázky a nabízí na ně jednoduché odpovědi. Bez originality vypovídá 

především o tom, že přátelství je těžké si udržet v každém věku.    

 

Zplošťující je pojetí většiny postav, zvlášť patrné je ovšem sázka na určité stereotypy u postav dívek. 

Zatímco kluci lezou na komíny a zažívají dobrodružství, holky si zkoušejí make-up a řeší své platonické 

lásky. Kluci jsou akční, holky citové. Navíc přelétavé, když s podivuhodnou lehkostí mění partnery. Silně 

nepřesvědčivé je tematizování sexuální orientace jedné z dívek, potažmo její „přepínání“ mezi 

homosexuálním a heterosexuálním randěním na základě očekávání ostatních. 

 

Uměleckou náročností projekt odpovídá spíše nenáročnému komerčnímu produktu či epizodě mýdlové 

opery. Autor jej navzdory tomu považuje za kulturně náročné kinematografické dílo, což odůvodňuje 

poněkud nečekanými slovy: „Jsem scenárista, který si potřebuje vytvořit adekvátní podmínky pro napsání 1. 

verze scénáře.“ 

 

 

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

Autor, jehož scenáristické zkušenosti v oblasti dramatické tvorby se dle CV omezují na blíže neurčené 

středometrážní filmy, požádal o spolupráci zkušenějšího Tomáše Bintera. Obávám se ale, že ani Binterovo 

scenáristické a dramaturgické vedení nedokáže zajistit ozvláštňující prvky tam, kde žádné nejsou.  

 

 

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

Jak sám autor přiznává, stejný příběh by se mohl odehrávat v libovolném místě a čase. Nevyjadřuje se 

k žádnému lokálně specifickému problému. Šlo by pouze o další film o vztazích, který neslibuje žádnou 

výlučnost ani v tom, jak bude natočen. 

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

znaků) 

Z předložených podkladů lepší porozumění a případně plnější docenění projektu ztěžuje ten zřejmě 

nejdůležitější dokument, tedy treatment, obsahující krkolomné větné vazby typu „Paralelně s terapií vidíme i 

rozhovor Petra s Vojtou o tom, jak Karolína Petrovi řekla, že je lesbička“. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ondrej Nepela 

Evidenční číslo projektu 3989/2020 

Název žadatele BEDNA FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 8.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Předkládaná žádost je na vývoj scénáře celovečerního hraného filmu – podle skutečného příběhu 

legendárního slovenského krasobruslaře Ondreje Nepely. Samotná volba námětu je ocenění hodná – životní 

dráha tohoto sportovce je sama o sobě velice poutavá a nese s sebou několik silných témat: střet 

výjimečného talentu s normalizační mocí, jakož i neobyčejné vůle a společenského tlaku (a permanentního 

dohledu), který má destruktivní charakter, otázky sexuální identity a společenských předsudků, křehkost 

lidské identity, napětí mezi domovem a cizinou (jakož i téma nedobrovolné emigrace či vyhoštění), rozporu 

mezi zdravým, sportovním tělem a smrtelnou nemocí, seriózní kariérou a její parodickou populární polohou 

či problémy patologického vztahu žáka a učitele. Příběh sám o sobě zakládá dramatické napětí mezi 

profesním a osobním životem, které má velký potenciál stát se filmem určeným pro širší diváckou obec, aniž 

by ztratil na svých kvalitách a přesahu.  

Drama je vystavěno v souladu s klasickým hollywoodským stylem – nikoli jen proto, že řeší dvě základní 

linie: „pracovní“ a „osobní“, ale i že svou strukturou naplňuje tradiční filmy o význačných osobnostech 

začínající růstem/vrcholem (často končící sledováním pádu – pozitivní je, že se scénář tomuto 

sentimentálními konci chce vyhnout). Pro postupné rozvíjení intimního příběhu a poznávání vlastní identity 

se mi tato struktura zdá vhodná a nemyslím, že je potřeba volit experimentálnější skladbu. Tradiční strukturu 

obohacuje film ve filmu, tedy postava režiséra, který natáčí Nepelovi dokument. Do filmu se tak dostává 

reflexivní rozměr a další rovina odhalování vnitřního světa sledované osobnosti (a jeho konfrontace s její 

prezentací vnějšímu světu). 

Tvůrčí tým si v této fázi sám velmi dobře uvědomuje slabiny a silné stránky projektu. Silnou stránkou je 

nesporně námět sám, ten však musí být vykreslen natolik citlivě, aby se nestal z životné plastické postavy 

v uvěřitelném historickém kontextu „papírový“ hrdina, ve kterém se spojují tezovité charakteristiky a 

očekávatelná vnitřní dramata. Právě toto vědomí možných slabin se mi zdá jednou ze záruk toho, že projekt 

bude dotažen do kvalitní podoby. Další zárukou pak je to, že je v tuto chvíli v projektu zainteresován i 

dramaturg, který může pomoci s nalezením rovnováhy mezi fakty a fabulací. Rovněž je třeba, aby se tvůrčím 

tým vyhnul prvoplánovým dobovým odkazům, nesázel na jednoduchou retrostylizaci, které by vedla k často 

využívanému retro „fetišismu“. Zde důvěřuji nadanému režisérovi, který již jednou prokázal, že umí s látkou, 

která by dovolovala škodlivou senzačnost, pracovat s citem. Film pak může skrze osud člověka podat i 

působivé a stále potřebné svědectví o době (a restriktivním, normalizačním režimu). 

Projekt doporučuji k podpoře. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět je životopisným snímkem, respektive intimním dramatem života slavného krasobruslaře v době 

socialistického Československa, jeho vnitřních rozporů a jeho střetů s režimem. Postavy a struktura 

příběhu jsou v této fázi již poměrně dobře promyšlené, nyní je potřeba se soustředit na realistické 

vykreslení dobového kontextu a citlivé zpracování dialogů. Podle přiložených materiálů se zdá námět 

velice potenciální – originalita nespočívá ani tak ve zpracování, ale ve volbě silného příběhu. Vizuální styl 

v této fázi není ještě detailněji rozpracován, pravděpodobně se však bude jednat o klasický styl než 

výraznějších experimentů, což však odpovídá zpracovávané látce. 

 

 

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

V této fázi jsou známi scénáristé, dramaturg a režisér/kreativní producent. Autoři scénáře budou dva, 

přičemž oba mají zkušenosti v praxi – jak dramaturgické, tak scénáristické. Domnívám se, že právě díky 

spoluautorství je možné lépe eliminovat kritické body a slabá místa. Výrazně pak do přípravy může 

zasáhnout dramaturg Martin Novosad, který si přesně uvědomuje potenciál zpracovávané látky. 

Režisérem a kreativním producentem bude Jakub Červenka, který s Bedna Films točil již úspěšný 

snímek Hovory s TGM. Takto nastíněnému týmu důvěřuji, a to nejen proto že může vsadit na 

osvědčenou spolupráci. 

 

 

 

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

Námět je zaměřen na slovenskou krasobruslařskou legendu – přesto není v žádném případě lokální. Příběh 

je spojený s dobovou realitou socialistického státu, zároveň jeho témata jsou natolik univerzální a 

obecná, že má výrazný přesah a může se uplatnit v mezinárodním poli. Jeho atraktivita cílí jak na 

většinové publikum, tak na publikum festivalové. V rámci domácí kinematografie pak doplňuje mapování 

dnes již téměř neznámé historie (v tomto případě sportu za socialismu), takže má přínos i z hlediska 

uchování historické paměti a kulturního bohatství. 
 
 
 

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

znaků) 

 Žadatel Bedna Films je relativně mladá česko-slovenská produkční společnost, který se věnuje vývoji 

televizním i filmovým projektům, dokumentárním i hraným (některým i ceněným zejména na festivalech). 

Jejich hlavní zacílení je politicko-společenské, přičemž se často věnují morálně silným tématům. Náklady 

na vývoj jsou poněkud vyšší, přesto se mi zdají realistické – i s ohledem, na to, že součástí psaní 

scénáře bude nutný i výzkum. Žádost je jasně strukturovaná, promyšlená a já pevně věřím ve zdárnou 

realizaci projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ondrej Nepela 

Evidenční číslo projektu 3989/2020 

Název žadatele BEDNA FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 05-10-2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
 
Životopisná dráma Nepela chce filmovo zachytiť úsek života športovej ikony ČSSR, 
krasokorčuliara Ondreja Nepelu v čase jeho najväčšej športovej slávy a jeho úspechov až po 
majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave, ktorých víťazstvo znamenalo pre Ondreja 
Nepelu súhlas režimu s jeho odchodom na Západ a účinkovaním v Holiday On Ice. Tvorcovia 
majú zámer skombinovat skutočnosť a fakty z tohto obdobia s určitým stupňom fabulácie. 
V treatmente je niekoľko motívov, ale nosným a najdôležitejsím z nich bude vztah Ondreja 
Nepelu so svojou trenérkou Hildou Múdrou. Ďaľšie motívy sú načrtnuté pomocou vedľajších 
postáv, ide o jeho priateľov, rodičov, politické osobnosti tohto obdobia a predstavitelia ŠtB. Vo 
filme bude subtílne zachytené i dozrievanie mladého chlapca Nepelu v mladého muža, ako aj 
jeho uvedomovanie si svojho väčšieho záujmu o mužov než o ženy, t.j. sexuánej orientácii, 
ktorá bola vo vtedajšej spoločnosti absolútne tabuizovaná. K tomu má napomôcť fiktívna 
postava mladíka Mateja. Veľkú úlohu v živote Ondreja Nepelu hral komunistický režim, ktorý 
zásadne rozhodoval o jeho živote a tým má divák možnosť nazrieť aj do spolitizovaného 
zákulisia športu a celej spoločnosti v tomto období. Ondrej Nepela bol vyhlásený 
najúspešnejším slovenským športovcom 20.storočia, je prekvapujúce, že doteraz o takmer 
mýtyckej dvojici Nepela-Múdra nebol natočený žiaden film. Projekt je predložený Jakubom 
Červenkom, ktorý vystupuje v roli kreatívneho producenta a režiséra. Scenár bude dielom 
dvoch slovenských spoluautorov Stanislava Dančiaka a Niny Morgenstein. Verím tomu, že sa 
českí i slovenskí diváci môžu tešiť na výnimočný film o tejto výnimočnej osobnosti. 

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

 
Myšlienka filmovo spracovať aspoň časť života Ondreja Nepelu je podľa mňa originálna 
a žiadaná, pretože táto výnimočná športová osobnosť obdobia ČSSR je pravdepodobne 
mladším generáciám takmer neznáma (okrem toho, že je podľa neho nazvaný  
štadión). Autori sa rozhodli zachytiť jeho najintenzívnejšie a asi aj najbúrlivejšie 
obdobie života kedy kulminovali jeho športové úspechy a kedy sa vyvíjal ako človek, 
obmedzovaný komunistickým režimom. Tak ako v živote, aj vo filme bude nosný jeho 
vzťah s jeho trénerkou, “tetou” Hildou Múdrou. Všetky postavy, tak skutočné 
(kamaráti Pilarová, Hudáček a iní), či fiktívne (postava Mateja, režiséra) sú podrobne 
charekterizované v pripojenom dokumente a napomáhajú celkovej predstave o 
budúcom scenári. Z treatmentu a celkovo z projektu cítiť, že si autori urobili hĺbkový 
research a sú pre tému zapálený. Čo sa týka ukážky zo scenára, osobne sa mi zdala 
scéna, kedy sa Nepela vracia pripitý domov a narazí do kvetináča, rozbije ho a tým 
zobudí tetu Múdru dosť klišé, alebo: mala som pocit déjà vu. Tiež by ma zaujímalo, 
do akej miery sa autori budú snažiť vieryhodne vytvoriť postavu Ondreja Nepelu, či  
je to pre nich dôležité keďže ide o takúto známu osobnosť, či s pani Múdrou, alebo  
inými blízkymi preberajú aj jeho jazyk, spôsob vyjadrovania sa a pod. Má režisér tiež 
zámer spoluúčasti na scenári, keďže téma je mu, zdá sa tiež blízka? Tvorcovia 
majú v rukách bohatý a originálny materiál, ktorý sa po prvý raz bude snažiť 
priblížiť divákom našu športovú legendu, ktorá si to naozaj zaslúži. 
 
 

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

Žiadateľ, produkčná spoločnosť Bedna Films má solídne skúsenosti s výrobou 
dokumentárnych filmov a vyrobila aj Hovory s TGM režiséra Jakuba Červenku, ktorý 
je kreatívnych producentom ako aj režisérom filmu Nepela.Z jeho explikácie je cítiť 
úprimný záujem ako aj znalosť témy filmu.  Scenárista Stanislav Dančiak je súdiac 
podľa životopisu veľmi skúsený, skúsenosti má aj spoluautorka Nina Morgenstein, 
ale obaja len v písaní pre TV. Tu by som videla určité nebezpečie, aby scenár nebol 
založený hlavne na dialógoch, ale mal aj filmársku víziu. Samotný režisér spomína 
ambíciu, že dúfa, že sa film presadí aj medzinárodne, o to viac je dôležité filmové 
videnie príbehu. Možno by pomohlo kvalitný dramaturg.	

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

 
Téma je silná a zaujímavá, zaručuje určite záujem prinajmenšom českých a 
slovenských divákov. Významná je tak pre českú, ako aj slovenskú kinematografiu, 
aj žánrom životopisnej drámy, ktorá ukáže časť života športovej legendy. Legenda 
Ondrej Nepela hral obrovskú úlohu v období ČSSR a to platí až do súčasnosti. Je 
dôležité jeho osobnosť a jeho úspechy priblížiť tak mladším, ako aj starším 
generáciam. Verím tomu, že film môže mať aj zahraničný úspech, ale to záleží od 
celkového spracovania a umeleckého poňatia látky a filmu, ako som už spomínala. 
Ťažko posudzovať v tomto štádiu inovatívnosť. Isté je, že hraný celovečerný film 
Nepela bude prvým svojho druhu. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: 
max. 1000 znaků) 

 
Žiadosť je vypracovaná precízne a obsahuje všetky zásadné informácie. Zdá sa, že 
autori scenára majú za sebou podrobný research života Ondreja Nepelu a sú dobre 
pripravení k samotnému písaniu scenára. Bedna Films žiada od SFK 48,39 %, to jest 
150 tisíc CZK, zbytok, ktorý predstavuje vlastný vklad spoločnosti. 295 
tisíc je určených pre scenáristov, 15 tisíc sú režijné náklady. K žiadosti sú pripojené  
zmluvy s oboma scenáristami. Podľa harmonogramu sa už na scenári pracuje a mal 
by byť hotový 01.03.2021. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hledání Andrey 

Evidenční číslo projektu 3990/2020 

Název žadatele Marie Pochobradská 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 28. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt prezentovaný jako poetické sociální drama vypráví o dospívání nikoliv z mužské perspektivy, jak je v 

české kinematografii časté, nýbrž z pohledu sedmnáctileté Andrey. Její útěk před dospělostí by pak neměl 

mít charakter dobrodružství s množstvím externích překážek, ale spíše dějově tlumeného ponoru do 

vlastního nitra.  

 

Sebepoznávací rovina zatím není dostatečně propracovaná. Není zřejmé, proč a před čím přesně dívka 

utíká, kam směřuje (údajně ji to táhne k přírodě, což z treatmentu není příliš jasné), a co na cestě nachází. 

Treatment se až příliš soustředí na materialitu prostředí, stejně jako na jeho zvuky a pachy, nikoliv na 

psychologii postav, které tak působí jako pouzí průvodci, jako figury vsazené do prostředí, z něhož 

nevyvstávají.  

 

Sugestivní obrazy z periferie s až exploatační okatostí poukazují na neutěšivost poměrů, v nichž Andrea a 

její matka žijí. Severní Čechy, kde se má děj odehrávat, se nám tak opět poněkud stereotypně představují 

téměř výlučně skrze to špatné, skrze to, co nefunguje (nezaměstnanost, nízké vzdělání, alkoholismus, 

rozpadající se rodiny, drogy…).  

 

Diváckou stravitelnost by mohl oslabit fakt, že namísto vývoje dochází vesměs jen k prohlubování 

beznaděje. Věřím ale, že pokud autorka ubere ze snahy ukázat svět jako veskrze depresivní, špinavé a 

ulepené místo a zohlední také jeho pozitivní aspekty, nemusel by scénář být stejně monotónní.  

 

Vzhledem k zamýšlené dokumentární stylizaci by Hledání Andrey mohlo sice vypovídat o univerzálním 

tématu dospívání a ztráty iluzí, ale zároveň přesvědčivě ukazovat podmínky, v nichž žije a před nimiž touží 

uniknout část obyvatel Česka. Tento aspekt považuji společně s ženským hlediskem za jeden z možných 

přínosů projektu. Tím by se film měl zároveň lišit od Chvilek nebo Sněží!, tedy jiných, méně syrových debutů 

mladých režisérek, které nahlížejí současnost z ženského pohledu. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Ve stávající fázi projektu je zřejmá neujasněnost poměru mezi obecným a konkrétním, mezi dokumentární 

observací všednosti a inscenováním dramatických situací, které se všednímu vymykají.  

 

Pokud má jít o psychologickou drobnokresbu, jak se můžeme dočíst, neměly by Andrea a její matka, jejichž 

paralelní osudy spoluutvářejí osu příběhu, působit jako pouhé typy, zosobňující problémy jejich generace, 

doby či prostředí, neboť pak nebude moc co prokreslovat (takto může fungovat Tadeáš, který především 

akceleruje vyprávění a není nezbytné, abychom jej poznali do větší hloubky). Zejména v expozici by bylo 

žádoucí lépe ukotvit postavy v prostředí a osvětlit, jak se octly ve stávající situaci.  

 

Přes proklamovanou nedějovost je film paradoxně bohatý na vyhrocené situace (zmlácení Andrey, která 

končí na JIPce, policejní pátrání, psychické zhroucení), které v rozporu s příslibem dokumentárního 

zaměření na fádní každodennost prozrazují snahu o velké drama a emoce. 

 

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

− Projekt svými parametry budí dojem adekvátně náročné výzvy. Nemám pocit, že by autorka, dokončující 

magisterské studium scenáristiky a dramaturgie, přeceňovala své síly. Údajně vyrůstala v podobném 

prostředí jako hrdinka projektu a také věkově k ní má stále dost blízko, aby dokázala vystihnout její 

uvažování či slovník. Větší výzvou než napsání scénáře zřejmě bude následná režie a dramaturgické 

ošetření příběhu. 

 

 

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

− Filmy o mladých ženách, které nespadají mezi teenagerské či romantické komedie, u nás chybí. Podobně 

jsou stále nedostatkovým zbožím sociální dramata (ta zpravidla suplují dokumentární filmy). Hledání 

Andrey by v ideálním případě mělo nasvítit některé současné sociální problémy tak, aby byly zásluhou 

hlavní hrdinky v jejich věku srozumitelné i mladšímu publiku. 

 

 

 

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

znaků) 

− Autorská explikace je myšlenkově poněkud rozbíhavá. Nejde rovnou k věci a rozmělňují ji nicneříkající 

poetické věty typu „Křehké tělo podepřu robustnějšími stylistickými prostředky“. U představení autorky 

bych pak ocenil konkrétní tituly projektů (např. studentských filmů), na nichž se podílela. Jinak 

předložené informace považují za dostačující pro posouzení žádosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hledání Andrey 

Evidenční číslo projektu 3990/2020 

Název žadatele Marie Pochobradská  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 12. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Marie Pochobradská předkládá projekt na vývoj scénáře ke svému celovečernímu debutu, lyrickému 

sociálnímu dramatu o dospívání, revoltě a narušeném vztahu matky s dcerou. Ačkoli jde o velmi povědomou 

konfiguraci motivů (jakýsi český Fish Tank), zralost, autorská vize a stylistická úroveň předložených 

materiálů je na vysoké úrovni.  

 

Pochobradská dovedně balancuje na hraně univerzálního a specifického, její příběh obsahuje reálie 

zakotvující vyprávění v současné sociální realitě, na symbolické a psychologické úrovni jde však o příběh 

obecně srozumitelný a nad-generační. Jednoduchost fabule je využita k dobře prokresleným a zváženým 

situacím, která každá rozvíjí jednu ze dvou paralelních linií – matky a dcery – a prohlubuje jejich osobnostní 

portrét.  

 

Na mysl mi tu přichází specifická směs pozorovatelství dvou odlišných osobností s úzkou genetickou vazbou 

z Marečkovy lyrické dokumentární road movie Dálava a prvky vitálně vystiženého sociálního kontextu (a 

generační dynamiky) z pozoruhodné iniciační dokufikce Nic jak dřív Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše. 

 

Za jediné negativum bych pokládal titul, který svou konkrétností nesouzní s významovou plností a 

vrstevnatostí námětu.   

 

Předložený projekt ukazuje, že osobní zaujetí a naladění na vnitřní svět hrdinů může vysoce převážit nad 

potřebou originality. Spatřuji v něm velký příslib a jednoznačně doporučuji podpořit.   

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

• Synopse je zhuštěná, informativní i dostatečně poetická, aby koncentrovaně postihla podstatu 

projektu.  

• Treatment úspornou, ale literárně bohatou formou poskytuje přesvědčivou představu o 

dramatickém oblouku i scénosledu, umožňuje přesně pochopit vnitřní mechaniku vyprávění i 

obrysy stylu.  

• Jazyk dialogů je živý, současný, přitom nepůsobí strnule ve stylu „scenárista imituje jazyk jiné 

generace“, konverzace teenagerek má flow i přirozenost, věc, kterou pokládám u českých filmů 

za výjimečnou.  

• Výstavba obou scén je přesvědčivým spojením prostředí a jednajících postav, dává dobrou 

představu o budoucí promyšlenosti celku.  

 

 

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

• Marie Pochobradská patří k zajímavým scenáristickým talentům nastupující generace, která by 

měla ze strany institucí dostávat maximální možnou podporu, aby došlo k prolomení tristní 

tematické, scenáristické a dramaturgické úrovně české hrané tvorby.  

 

 

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

 

• Námět je sice v mnoha ohledech konvenční, vyčleňuje ho právě jeho individualita v podobě 

zasazení a postav.  

• Slibuje specifický mix lyrismu a sociálního dramatu, tedy teritorií, kde má česká tvorba deficit a 

evropská kinematografie setrvalou poptávku po nových talentech.  

 

 

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

znaků) 

• Projekt je ekonomicky nastavený racionálně, sympatické je, že existuje už budoucí představa o 

producentském zajištění v podobě nadějné mladé producentky Karolíny Frankové.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu S ledem v srdci 

Evidenční číslo projektu 3991/2020 

Název žadatele ALLUVIUM PRODUCTION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 10. října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný film S ledem v srdci oživuje jeden z nejznámějších případů komunistického 
teroru, jenž postihoval i tehdejší „celebrity“. Připomíná kauzu československého hokejového 
týmu, který v roce 1948 vybojoval stříbrné medaile na OH ve Svatém Mořici a kterému o dva 
roky později úřední místa znemožnila vycestovat na MS v Londýně. Rozladění reprezentanti 
se sešli v pražské hospodě, kde hlasitě protestovali proti zlovůli mocipánů. Po udání svědků 
banálního incidentu byli zatčeni a octli se soukolí estébáckého mučení a vydírání. Byli 
odsouzeni k tvrdým trestům: údajný vůdce protistátní skupiny, brankář Bohumil Modrý dostal 
15 let, jeho kolega Augustín Bubník byl odsouzen na 14 let… 
 
Retrospektivní kronika se odehrává ve dvou časových pásmech – v šedesátých letech, kdy 
perzekvovaní reprezentanti rekapitulují své dosavadní životy (a snaží o návrat ke sportovní 
činnosti), a na přelomu čtyřicátých a padesátých let, kdy se incident odehrál. V dramatickém 
oblouku se odkrývají charaktery klíčových aktérů i identita udavače, který měl na svědomí 
jejich obvinění z „protistátních úmyslů“. 
 
Příběh, jehož autorem je Petr Kolečko, se vrací do jedné z nejtemnějších period naší novodobé 
historie. Vzhledem ke komunistickým resentimentům části naší současné populace pokládám 
jakékoli svědectví o zrůdnosti stalinského režimu za velmi užitečné. Vyprávění má navíc 
napínavou zápletku, je zručně napsané a odehrává se v hokejovém prostředí, jež je u nás 
neobyčejně populární. Slibný projekt rozhodně doporučuji podpořit.  
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Kronika – členěná do pěti kapitol -  začíná v roce 1961, kdy Augustín Bubník navštíví 
nemocného Bohumila Modrého, který s ním odmítá komunikovat. Pokládá ho totiž za 
kolaboranta, jenž zapříčinil jejich neštěstí. V dalších obrazech se příběh vrací k olympiádě ve 
Svatém Mořici a k silvestrovskému večírku v Davosu, kde členové týmu debatují o eventuální 
emigraci. Právě tato sešlost se po jejich zatčení stane hlavní záminkou jejich obvinění…  
 
„Hlavními protagonisty příběhu jsou dvě nejvýraznější osobnosti zlatého týmu. Legendární 
brankář Bohumil Modrý a nezlomný Augustín Bubník, v době procesu benjamínek. Třetí 
postavou v pozadí je pak kontroverzní oportunistický kapitán týmu Zábrodský, který pro mě 
nese určitý rozpor doby a taky rozbíjí bipolární uvažování komunizmus x emigrace. Toto 
zjednodušené uvažování totiž dle mého názoru hokejisté úplně nenesli,“ vysvětluje scenárista 
Petr Kolečko. 
 
Silný příběh obnáší nemalá realizační rizika. Má poměrně komplikovanou dějovou strukturu 
(střídání různých dob), pracuje se značným počtem postav i jejich vzájemných antagonismů. 
Autoři by proto měli dbát na maximální přehlednost. Vzhledem ke stáří zobrazovaných 
událostí totiž nelze předpokládat, že divák automaticky rozezná skutečné předobrazy hlavních 
postav. Další riziko souvisí s hokejovými sekvencemi a s epizodami, situovanými do cizích 
reálií. V nich je především nutné dbát na maximální autenticitu. 
 
Příběh o komunistickém bezpráví, v němž se pohnuté osudy protagonistů „dohrají“ až 
v závěrečném titulku, však rozhodně stojí za další vývoj.  

 

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

Scenárista Petr Kolečko (nar. 1984) patří k našim nejoriginálnějším mladým autorům. S 
Janem Prušinovským napsal televizní seriál Okresní přebor a spolupracoval i na 
stejnojmenném celovečerním filmu. Podílel se také na seriálu Čtvrtá hvězda, na oceňované 
sérii Nevinné lži (obojí uvedeno v ČT) a na seriálu Vinaři uvedeném v TV Prima. Podle jeho 
scénářů bylo realizováno několik úspěšných celovečerních filmů: Hřebejkova komedie 
Zakázané uvolňování (2014), Kotkova groteska Padesátka (2015) a životopisné retro 
Masaryk (2017), jehož předlohu napsal spolu s režisérem Juliem Ševčíkem. Seriál Most! 
(2019), k němuž rovněž napsal scénář, se vzhledem ke svému obsahu i stylu stal překvapivým 
diváckým hitem. 
 
Producentka Wanda Adamík Hrycová ze společnosti ALLUVIUM PRODUCTION se 
podílela na Cieslarově dobovém dramatu Colette a na Bebjakově krimi Čára, jež byla v roce 
2017 uvedena v soutěži karlovarského MFF. Je prezidentkou Slovenské filmové a televizní 
akademie.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kronika o nespravedlivě perzekvovaných hokejistech by naši současnou kinematografii 
mohla obohatit o mravně vypjaté drama, jež minulost neuhlazuje, nýbrž nemilosrdně 
poukazuje ne její bolavá místa. Klíčovým tématem je statečnost, respektive lidských 
charakterů v mezních situacích, které je univerzálně srozumitelné. Při zdařilé realizaci lze 
předpokládat úspěch filmu u tuzemského publika i v zahraničí.     

 
 

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

znaků) 

Žádost je kvalitně zpracovaná, podrobný treatment se dobře čte a svědčí o autorově 
nápaditosti a scenáristické zručnosti. Zázemí projektu je seriózní, finanční požadavky 
(150.000,-- Kč) jsou přiměřené. Příběh – inspirovaný skutečnými událostmi z dob 
gottwaldovské totality – nahlíží do zákulisí populárního sportu. Zároveň vypráví o přirozené 
lidské touze po svobodě uplatňované i v těch nejkrutějších podmínkách. A právě motiv 
„nesamozřejmosti svobody“ z něj dělá záležitost nadčasovou a velmi potřebnou.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu THE BAD COMRADE (Špatný soudruh) 

Evidenční číslo projektu 3992/2020 

Název žadatele B Digital 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 8.10.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
Príbeh je inšpirovaný skutočný životným príbehom agenta M16, ktorý prišiel do Prahy a 
komunistického Československa v 80.okoch 20.storočia a bol zameraný na teroristov, ktorí 
boli podporovaní režimom a v tomto čase sa nachádzali v krajine. Agent sa zoznámil 
s miestnymi hudobníkmi a intelektuálmi, ktorí sa až po 35 rokoch, keď sa vrátil naspäť do 
Prahy dozvedeli o jeho skutočnej misii. Producent Pavel Zvolenský bol súčasťou toho sveta a 
je tento príbeh napísaný samotným životom odhodlaný previesť na filmové plátno. Scenárista 
a budúci režisér filmu, dokumentarista Farid Eslam bo inšpirovaný stretnutím s bývalým 
agentom M16 a je presvedčený, že dokumentárny film nie je pre tento príbeh najvhodnejším 
žánrom. Zámerom je vytvoriť žánrovo hybridný film, ktorý má oscilovať medzi špionážnym 
thrillerom, dobrodružným filmom a má obsahovať ironický humor. Od ostatných podobných sa 
má podľa dramaturga odlišovať tým, že v ňom vystupujú autentické postavy a výnimočné 
prostredie ČSSR 80.rokov. Spoluautorom scenára je angličan Duncan Milligan, ktorý pôsobil 
v tomto období v Prahe a môže sa podeliť o vlastné autentické zážitky. Projekt bude 
komerčným filmom, väčšou medzinárodnou koprodukciou a asi aj s veľkým rozpočtom, na čo 
poukazuje už rozpočet 800 tisíc CZK na napísanie scenára a to, že sa bude točiť v anglickom 
jazyku. Komentár k rozpočtu uvádzam v podrobnej anaýze. LOI pripojil už v tomto štádiu 
Bonton Film, ktorý má záujem o jeho distribúciu. V mojich očiach táto žiadosť nie je v úplnom 
súlade s výzvou SFK. 

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

 
Téma ako taká je zaujímavá: život novinára, nasadeného špióna M16 v 80.rokoch v ČSSR, 
jeho bohémsky život spojený s intelektuálmi a muzikantami, ktorý mali svoj vlastný 
underground, no a nakoniec pozadie politiky samotnej krajiny, ktorá tak ako ostatné bratské 
komunistické krajiny podporovala teroristické hnutia, o čom sa málo vie. Autori zvolili hybrid 
žánrov, špionážny thriller ktorý má v sebe niesť inteligentý humor. Dramaturg trefne 
upozorňuje na úskalia tohto žánru a na to, že sa musia vyhnúť klišé spomínaného žánru. 
Hlavnou postavou je Douglas, už zmienený špión, ktorý je vo svojej podstate pankáčom a 
žiadnym agentom. Pripojená scéna 2  ktorá predstavuje jeho príchod do Prahy, kde stretáva 
budúcich spolupracovníkov zo Svetového marxistického týždenníka však hneď pracuje 
s voice over čo je komentár vnútorných myšlienok Douglasa, podľa očakávania žánru. 
Producent uvádza, že majú už aj víziu, kde sa film bude točiť, celkovo sa mi zdá byť tento 
komerčný projekt už v dosť pokročilom štádiu, honorárom pre scenáristov a dramaturga sa 
venujem nižšie. 
 

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

 
Producent B Digital, Pavel Zvolenský je úprimne projektu oddaný, podľa jeho životopisu 
pôjde o jeho prvý celovečerný hraný film kde bude fungovať ako producent. Ale skúsenosti a 
bohaté medzinárodné kontakty určite má a zrejme projekt do úspešného konca privedie. 
Farid Eslam je autorom a bude film ako svoj celovečerný hraný debut aj režírovať.  
 

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

 
Téma filmu je, ako som už niekoľkokrát spomenula veľmi zaujímavá, priam fascinujúca. 
Osobne sa trochu obávam úskalí, ktoré so sebou prináša zvolený žáner, ale dramaturg filmu 
Michal Reich si je toho vedomý. Spomínaný žáner je v západnej kinematografii bežným, 
v našich častiach menej a keď je, často sa prispôsobuje alebo kopíruje svojich predchodcov. 
Dúfajme teda, že sa tvorcom podarí vytvoriť z originálnej témy originálny scenár a originálne 
filmové dielo, ktoré pútavo ukáže pozadie obdobia príbehu, v ktorom sa odohráva. 
 
 

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

Podľa žiadosti pôjde o komerčný film hybridných žánrov s veľkým rozpočtom a 
medzinárodnou koprodukciou. Producent uvádza, že jeho vlastným vkladom je 400 tisíc CZK 
z celkového udaného rozpočtu 800 tisíc CZK. K projektu sú pripojení dvaja scenáristi. Autor 
má obdržať 250 tisíc za napísanie scenára a 150 tisíc za licenciu, ide teda viac než o 
dvojnásobok toho, čo je uvedené vo výzve a o čo žiadajú iní scenáristi. Pre dramaturga je 
vyhradená čiastka 150 tisíc-teda maximálna suma, ktorú môže žiadať samostatne 
scenárista. Sumy sa mi zdajú neadekvátne, teda aspoň v tomto porovnaní a v rámci tejto 
výzvy, pretože teoreticky môže producent  vyplatiť oboch scenáristov z už zabezpečených 
400 tisíc CZK, ktoré uvádza v rozpočte. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu THE BAD COMRADE (Špatný soudruh) 

Evidenční číslo projektu 3992/2020 

Název žadatele B Digital 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 7. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je podpora vývoje první verze scénáře pro hraný celovečerní film nazvaný The Bad 

Comrade, jehož autory jsou režisér Farid Eslam a bývalý britský agent Duncan Milligan. 

 

Drama inspirované skutečnými událostmi se odehrává v Praze v roce 1983. Čertstvě naverbovaný, zároveň 

ale neoficiální agent britské tajné služby MI6 pracuje v Československu v komunistickém týdeníku. Přitom se 

snaží proniknout do sítě mezinárodního terorismu.  

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Nezvyklé špionážní téma z Československa 80. let s atypickou ústřední postavou 

o Na projektu se scenáristicky podílí muž, který je předobrazem hlavní postavy  

o Spolupráce s dramaturgem a historickým poradcem již v této fázi vývoje 

o Naplánovaná účast na zahraničních koprodukčních trzích a scenáristických workshopech 

o Vícezdrojové financování projektu 

o Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 50 % (z vlastních zdrojů) 

o Výše požadované podpory pokrývá ve finančním plánu jen 19 % 

  

Hlavní slabé stránky projetu: 

o I když je příběh inspirován skutečnými událostmi, některé situace (nejen ty komediálně laděné) oslabují 

autentičnost špionážní linky 

o Žánrová nevyhraněnost příběhu (přeskakuje z jednoho žánru do druhého) 

o Ústřední postava není dostatečně vyprofilovaná 

o Rozpočet i honoráře pro scenáristy a dramaturga jsou v této fázi vývoje výrazně vyšší, než je obvyklé 

 

K ambicióznímu projektu s mezinárodním potenciálem lze mít z hlediska příběhu v této fázi vývoje řadu 

výhrad, autor by ale přesto měl dostat šanci se s tímto atypickým tématem vypořádat. Udělení částečné 

podpory proto spíše doporučuji.  

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Ačkoli námět špionážního thrilleru, odehrávajícího se v normalizační Praze, působí neuvěřitelně, příběh je 

inspirován skutečnými událostmi. Pro vznik tohoto projektu bylo klíčové setkání režiséra a scenáristy Farida 

Eslama s bývalým agentem MI6 Duncanem Milliganem, který působil v 80. letech v Praze (viz bod č. 2) 

 

Ústřední myšlenka námětu je originální, děj je vcelku srozumitelný, soudržný ale již méně (jde zatím spíše o 

mozaiku epizod). Navzdory autentickému zdroji informací ale věrohodnost příběhu místy drhne. Nechce se 

například věřit, že by britská tajná služba naverbovala pro tak důležitý úkol v podstatě amatéra.  

 

Není ani příliš zřejmé, jak se mu tak rychle podaří proniknout mezi čelní představitele Lidové fronty pro 

osvobození Palestiny. Hlavní postava dění kolem sebe příliš neovlivňuje a zjevně potřebuje důsledněji 

vyprofilovat. Byť na druhou stranu chápu, že tvůrce baví pohrávat si v rámci daného žánru s atypickým 

„špiónem“. 

 

Podle tvůrců má být příběh žánrovým hybridem, který kombinuje prvky špionážního thrilleru, akčního filmu, 

dramatu, ale také komedie. Odkazují přitom na příběhy Johna le Carré a filmy Martina Scorseseho i Guye 

Ritchieho. 

 

Komediální rovina je zřejmá spíše z rozepsaných scén než z treatmentu. Je ale otázka, zda různé bizarní 

situace neoslabují „špionážní“ linku příběhu (postava agentovy matky, postava agenta-fotbalového fandy 

aj.). Čím více se příběh blíží ke konci, tím absurdnější situace kumuluje – a žánrově se tak opravdu začíná 

přiklánět spíše k lehce infantilním kriminálním komediím Guye Ritchieho. 

 

Jedním z motivů příběhu je „kulturní střet“ levicově orientovaného člověka ze Západu s mladými lidmi, kteří 

žijí v reálném socialismu a obdivují západní svět. Vylíčení atmosféry Prahy v 80. letech je ovšem poněkud 

zkreslené „západním“ pohledem přes železnou oponu. V treatmentu se mimo jiné píše: „Všechno je šedivě 

pošmourné a deštivé, všude jsou vojáci.“ To by platilo pro okupační rok 1968, nikoli pro rok 1983. 

 

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

Režisér a scenárista Farid Eslam je původem z Frankfurtu, žije a pracuje však v Praze, kde vystudoval 

FAMU. Režíroval a produkoval tři celovečerní dokumenty, snímek Yallah! Underground (2015) získal 

několik festivalových cen.  

 

Při přípravách dokumentu o zapojení východoevropských zemí do podpory mezinárodních teroristických 

organizací v 70. a 80. letech se seznámil s někdejším britským agentem MI6, novinářem Duncanem 

Milliganem, který se stal předobrazem pro hlavní postavu. Sám Milligan se na projektu podílí jako jeho 

spoluscenárista. 

 
Poradcem projektu je historik Pavel Žáček, zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. 
 

Složení tvůrčího týmu se v této fázi vývoje zdá být dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Špionážní thriller z normalizačního Československa je – pokud nepočítáme televizní minisérii Bez vědomí – 

v rámci současné české kinematografie neotřelým tématem. Navíc jde o projekt, který má šanci oslovit také 

zahraniční publikum a který má potenciál mezinárodní koprodukce. 

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

znaků) 

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

umožňují žádost správně posoudit. Žádost obsahuje několik gramatických hrubek. 

 

Žadatelem je společnost B DIGITAL, která vznikla v roce 2007 a zaměřuje se na produkci, koprodukci a na 
vývoj filmů. Společnost koprodukovala celovečerní film Kandidát Jonáše Karáska, spolupracovala také na 
filmu Ulovit miliardáře Tomáše Vorla.  
 
Žadatel bude ze svých zdrojů hradit 50 % procent spojených s vývojem scénáře (400 000 Kč). Vícezdrojové 
financování počítá se zahraničními veřejnými zdroji (31 % = 250 000 Kč od Hessenského filmového fondu – 
žádost byla podána ale až v září), zbytek je předmětem této žádosti (19 % = 150 000 Kč). 
 
Honoráře pro hlavního scénáristu (250 000 Kč + 150 000 Kč licence) i dramaturga (150 000 Kč), jsou 
několikanásobně vyšší, než je – v kontextu projektů v rámci této Výzvy – běžný průměr. Pokračování 
projektu by tudíž v této fázi vývoje neměla ohrozit jen částečná podpora ze strany SFK, kterou doporučuji. 
 
Žádost doplňuje LOI stvrzující zájem o projekt ze strany filmového distributora Bontonfilm. 

 



 

Strana 1 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Chlapeček 

Evidenční číslo projektu 3995/2020 

Název žadatele Actress Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 8.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Chlapeček je celovečerním debutem scenáristy, režiséra a žadatele. Jedná se o drama se sociálním 

přesahem a komediálními prvky, odehrávající se v reáliích současné České republiky. Hlavní hrdinka se 

snaží prosadit svůj bohulibý projekt domova pro seniory a zároveň se postarat o chlapce ze sociálně 

slabých poměrů. Toho zranil při autonehodě přítel hlavní hrdinky, s přítelem se ale hrdinka v průběhu děje 

rozejde a to je jen jeden ze zvratů, které diváky čekají. 

Projekt bohužel trpí tím, že ani z autorské explikace ani z dalších materiálů není jasné, proč a jak by měl 

výsledný film vypadat. Stylově a také mírou dramatu-komična. U projektu, kde nemá tvůrce ještě za sebou 

žádný celovečerní film, je to trochu přitěžující okolnost, protože nemůžeme usuzovat z předchozí tvorby. 

Přesto zde vidím potenciál k celovečernímu filmu. Projekt je připraven k realizaci první verze scenáře a 

žadatel je schopen jej realizovat.  

Projekt k podpoře doporučuji. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji (nehodící se vymažte) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Děj je srozumitelný a soudržný, charaktery postav mu odpovídají. Nebudu zde opakovat celý děj. Hrdinka 

bojuje za správnou věc, prosazuje vnik Domova s pečovatelskou službou a musí čelit řadě překážek 

pracovních i osobních. Z předložených materiálů si ale nejsem jistá, jak bude vlastně film podán. Z 

napsaného může vzniknout skoro cokoliv od sociálního dramatu ve stylu snímků Bohdana Slámy, přes 

hermetické dílo Saši Gedeona nebo až i groteska Tomáše Vorla. To je pro mne velkou záhadou a 

problémem, protože u všech těchto tvůrů víme, co vznikne, protože známe jejich styl ale i motivace, proč 

danou látku točí. To je asi hlavní výtka k předloženému projektu a autorské explikaci. Příběh sám o sobě je 

zajímavý a zábavný, ale kdyby z něho nevznikl film, tak se nic nestane. Proto mi v předložených 

materiálech chybí vodítko k tomu, zda film bude mít nějaké poslání nebo styl, zda to bude komedie nebo 

drama nebo v jaké kombinaci. Pokud se toto nepodaří tvůrcům vyjasnit v první verzi scénáře, tak už ten klí 

nenajdou nikdy a ve výsledku to bude vidět. 

 

 

 

 

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

Projekt předkládá scenárista a producent, čerstvý absolvent katedry režie Luboš Kučera. Jedná se tedy o 

jeho celovečerní debut jako scenáristy a režiséra. Jeho produkční společnost má ve vývoje jeho další 

celovečerní scénář (takže v teorii Chlapeček může být jeho druhý celovečerní film). Na projektu mají 

spolupracovat v rolích dramaturgů vrstevníci z katedry scenáristiky. V celku  mohu říct, že personální 

zajištění projektu je dostačující, ale zkušenosti z předchozí práce, to chybí. Jednou se ale začít musí. 

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

Z předloženého projektu usuzuji, že se bude jednat o autorské dílo se zaměřením na  kvalitní produkt 

s diváckým potenciálem a šancí na uvedení v České televizi. Tedy o dílo, které by mělo být 

přínosem pro českou kinematografii. Přínost pro evropskou kinematografii nepředpokládám ale 

zcela nevylučuji. 

 

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

znaků) 

− Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. S předloženým rozpočtem je projekt 

realizovatelný. Žádost předkládá společnost s.r.o. ale která patří režisérovi, scenáristovi a producentovi 

připravovaného snímku, tedy je to spojení logické. Žadatel je schopen projekt realizovat a dovést k první 

verzi scénáře. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Chlapeček 

Evidenční číslo projektu 3995/2020 

Název žadatele Actress Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 8. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je hraný kinematografický debut scenáristy (a režiséra) Luboše Kučery a jeho začínající 

produkční společnosti (Kučera vykazuje dosud jen školní a televizní práce, společnost vykazuje jeden krátký 

film). Kučera v žádosti vystupuje nejen jako scenárista, ale také jako producent a potenciálně jako režisér, 

tato kumulace funkcí je (zejména v případě debutu) velmi problematická. S tím bezprostředně souvisí další 

problém, totiž že v projektovém štábu chybí dramaturg (přitom se v autorském i producentském záměru píše 

o spolupráci autora s dramaturgem a v rozpočtu je vyčleněna příslušná částka). Personální obsazení 

projektu je tedy omezeno na jedinou osobu, což představuje rizikový faktor. 

 

Projekt je koncipován, resp. deklarován jako sen všech autorů a producentů, totiž jako spojení uměleckého a 

diváckého filmu, který obstojí v kině stejně jako v TV hlavním vysílacím čase, je to trochu metoda chytré 

horákyně, chybí však realizační strategie, jak toho dosáhnout. Autorský záměr balancuje na hraně dramatu 

a komedie, ale samotný námět má dispozice společensko-psychologického dramatu, v němž se řeší otázky 

společenské korupce, osobní morálky a sociálních služeb: tlačit námět do komedie, zvláště když důvody by 

mohly být jedině marketingové, nepovažuji za šťastné. V těchto ohledech je projekt koncepčně neujasněný a 

těžko se dá soudit, co se z něj může vyvinout.  

 

Přesvědčivou záruku pro podporu projektu ale poskytuje autorův oceněný absolventský půlhodinový film 

„Vyměnila jsem si směnu“ (2019), který svědčí o zajímavém scenáristickém a režisérském talentu (se 

smyslem pro realismus všedního dne, periférii a trampoty jedné holky). Lze očekávat, že s tímto potenciálem 

se z předloženého záměru může vyklubat podobně svěží dílo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 koncepčně neujasněný: vypadá to, jakoby si autor příliš nerozuměl se svým námětem.  

Ten nemá ani dispozice komedie, ani dispozice jmenovaných vzorů (Návrat idiota, Pelíšky, Nuda v Brně 

nebo filmy Petra Zelenky, které samy o sobě představují dost nesourodý soubor). 

Námět obsahuje tematicky hodnotný potenciál, je však načrtnut sociologicky i psychologicky dost 

schematicky a je příliš rozbíhavý co do množství témat a motivů jakoby šlo o společenský román, zatímco 

by se mělo spíše směřovat ke komornímu dramatu. Pochyby mám nad věrohodností páteřního motivu 

chlapce Karla (zřejmě Roma) a celé zápletky stran jeho sražení autem, to je hodně vykonstruovaný bod 

zlomu. 

Nejsem si také jist tím, co autora na tomto námětu vlastně zaujalo, jaký je jeho osobní postoj k látce a jaká 

je jeho vnitřní motivace: předložený projekt postrádá nějakou energii a osobité zaujetí, které by se přeneslo 

na čtenáře a zdůvodnilo mu, proč tento příběh vůbec sledovat. V zatímní podobě totiž nenabízí nic moc 

zajímavého.  

 

 

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

Personální zajištění jedinou osobou představuje rizikový faktor jednak kumulací funkcí, jednak absencí 

zpětné vazby, a aktuálně neposkytuje potřebnou záruku úspěšné realizace. Při zapojení dramaturga a 

samostatného producenta lze ale personální zajištění považovat za dostatečné. 

 

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

Projekt nepřináší tematické nebo stylové inovace a lze předpokládat, že bude mít jen lokální význam a 

dosah. 

 

 

 

 

 

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

znaků) 

Rozpočet a finanční plán odpovídají danému projektu. Požadavek na podporu 81% je odůvodněn kulturní 

náročností projektu, což není úplně jednoznačné, ale je nyní akceptovatelné. Finanční vklad žadatele není 

doložen.  

Projekt je realizovatelný, jeho organizační a finanční zázemí posiluje skutečnost, že žadatelem je 

produkční společnost. 

Žadatel jako začínající společnost nemá odpovídající portfolio, nicméně z rozpracovaných projektů lze 

soudit, že profil společnosti budou tvořit právě takové projekty. Žadatel je schopen projekt úspěšně 

realizovat 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nad kempem Odon 

Evidenční číslo projektu 3996-2020 

Název žadatele Actress Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern  

Datum vyhotovení 4.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Řidič tiráku Láďa se vrací s naloženým náklaďákem z Bělehradu domů. Pravidelně skypuje se svou matkou, 

na níž je fixovaný, nikoho jiného v životě nemá. Má pro ní přichystaný dárek: výlet do Číny, o němž matka 

celý život snila. Na výlet si potřeboval vzít dovolenou, ale šéf mu jí nejprve nechtěl dát, až na to přistoupil 

pod podmínkou, že předtím Láďa odjezdí severní Evropu. Láďu sice silně bolí záda, potřebuje odpočinek. 

ale na šéfovu podmínku přistoupí.    

Láďa zastaví ne odpočívadle, aby tam přespal, a tam mu do kabiny vběhne se schovat Sáhir 

pronásledovaný  svými věřiteli. Láďa ho chce vyhodit, ale Sáhir vytáhne pistoli, ať už úmyslně nebo omylem 

ve zmatku, a Láďa si to vysvětli jako výhružku a nechá ho tam. Spolu také odjedou. Sáhir cestou vypráví 

pohnutý příběh uprchlíka, který přišel na cestě o oba své rodiče. Uprostřed vyprávění je zastaví policejní 

kontrola. Láďa zpanikaří, protože pod sedadlem má balíček drog, které převáží, aby si tak vydělal na výlet s 

matkou. Sáhir rychle vyleze na střechu auta a Láďa mu vrazí do ruky balíček s drogou, aby ho u sebe 

schoval. Policisté důkladně auto prohledají, ale na střechu je nenapadne se podívat. Mezitím Sáhir pochopí, 

že má v rukou řešení svého problému. Vyhodí balíček za svodidla a zavolá svým věřitelům, že si ho mohou 

vyzvednout a že tím splácí svůj dluh.  

Že ho Sáhir připravil o balíček s drogami, se Láďa dozví až na Slovensku. Je úplně zničený, odstaví tirák na 

parkoviště a nechce jet dál. Všechny plány se mu zhroutily. Kamarád doktor mu oznámil, že za jeho 

nepřetržitými bolestmi zad je zhoubný nádor, který je už tak rozlezlý, že nemá cenu ho operovat. Zbývá mu 

několik měsíců života, a proto chtěl za každou cenu vzít matku na vysněný výlet do Číny. Kvůli tomu se také 

rozhodl přijmout nabídku na pašování drog. Sáhirovi ho najednou přijde líto. Chce mu pomoct, ale také se 

chce postarat o sebe. 

Rozhodnou se, že se pro balíček vrátí. Jedou stopem, a když přijjedou na místo, kde balíček Sáhir vyhodil, 

zjistí, že jde o kemp. Balíček dopadl na střechu karavanu jakéhosi důchodce trávícího volno v kempu. 

Zmocní se opět balíčku, ale narazí přitom na bandu srbských pronásledovatelů Sáhira. Dojde k potyčce, při 

níž Láďa zachrání Sáhira ze spárů gangu, a podaří se jim utéct. 

Mezitím ovšem Láďova matka znepokojená tím, že se jí syn neozývá, zmobilizuje policii, takže, když 

přijedou do Čech, sebere je první policejní hlídka. Přitom najdou balíček s drogami. Putují oba do vězení. 

Jenže se ukáže, že v balíčcích není kokain, ale mouka. Policie oba propustí. Dojde jim, že zřejmě 

nenápadný důchodce vyměnil obsah balíčků a zmocnil se cenného obsahu. Láďa se od policistů dozví, že 

Sáhir není žádný uprchlík, ale srbský zlodějíček s bohatým trestním rejstříkem. 

Sáhir se s Láďou loučí a slibuje mu, že si v Německu sežene práci a pošle mu peníze za drogy. Oba dělají, 
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že tomu věří. Láďa i nadále před matkou zatají svojí nemoc a oslaví spolu jeho (poslední) padesátiny. 

 

I když látka trpí celou řadou vad v podobě dost nepravděpodobných situací a zápletek, tak celkově 

nejsilnější stránkou projektu je koncept příběhu založený na setkání svou outsiderů v nesnázích, kteří v krizi 

nacházejí uvnitř sebe lidskost a snad i morální hodnoty. Psychologický thriller se postupně mění v hledání 

lepšího já v sobě. To se týká především druhého hlavního hrdiny, Sáhira. Jeho osudem je potkat a ublížit 

právě Láďovi, kterému zbývá pár měsíců života. Morální otřes, který zacloumá i otrlým zlodějíčkem, je 

možná cestou k jeho když ne spáse tak aspoň k normálnímu životu. Podle mne nese látka silné morální 

poselství. 

 

Slabou stránkou jsou, jak už jsem zmínil, některé nevěrohodné situace: shození balíčku s drogami z dálnice 

na střechu karavanu parkujícího v kempu (neviděl jsem nikde kemp pod dálnicí), potyčka s gangem v kempu 

(Láďa přepere tlupu srbských gangsterů). Rozpačitý je také konec, jde nějak do ztracena, závěr filmu: přeci 

jen mu ten srbský kluk přirostl k srdci. To nemůže být závěr filmu, nad tím je nutné se při psaní scénáře 

zamyslet.  

 

Pokud by měl tento projekt dostat podporu, tak by měl přibrat opravdu dobrého dramaturga. Nikde se o 

dramaturgovi nepíše, takže předpokládám, že ho žadatelé nemají, což je chyba. Autor scénáře píše dle 

ČSFD scénáře pro seriál v komerční televizi a jinou uměleckou tvorbu za sebou nemá (pomineme-li nějaké 

krátké filmy). To je pro mne malá garance v oblasti uměleckého filmu, přičemž sami autoři říkají, že mají v 

tomto případě umělecké ambice.  Projekt k udělení podpory 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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Tématem příběhu je setkání dvou lidí, kteří jsou vystaveny mimořádnému tlaku. Zpočátku jsou protivníky, 

jeden donutí zbraní druhého, aby ho vzal do auta, ale postupně se jejich cesty přibližují a i oni se mění. 

Zápletka je malinko tlačená: před věřiteli prchající  Sáhir naskočí k Láďovi do kabiny tiráku a tím se 

zachrání. Láďa ale má pod sedadlem zásilku kokainu, protože si chce vydělat na dovolenou s maminkou v 

Číně. Dvě příliš velké náhody jsou mixem hlavní zápletky. Ale při dobrém propsání ve scénáři je to únosné.  

 

Expozice je krátká, kolize přijde poměrně brzy, což je vzhledem k tomu, že není moc co představovat, 

dobře.  Otázka, kterou příběh klade je celkem zřejmá: jak se zachovají oba hrdinové v nesnázích, půjdou za 

každou cenu za svým, nebo je naopak společný malér polidští.  

Krize přijde záhy, když při policejní kontrole Sáhir vyhodí balíček s drogami do příkopu a zavolá svým 

pronásledovatelům, kde balíček najdou a tím se jich zbaví. Láďa je v koncích a svěří se Sáhirovi, proč 

drogy pašoval. Tady se začíná měnit Sáhir a z nich obou se stanou parťáci. Vrcholem příběhu je střet s 

pronásledovateli Sáhira a získání drog zpět. Špatný konec se zázrakem změní v happy end, když se ukáže, 
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že neškodný důchodce vyměnil kokain v balíčcích za mouku, čímž všechny převezl. Nicméně tím naší 

dvojici zařídil propuštění na svobodu.  Malinko není dořešená otázka, co na ztrátu drog řeknou ti, co Láďovi 

drogy dali s cílem je propašovat do Německa. I když Láďa v terminálním stádiu rakoviny tohle zrovna 

nemusí řešit.  Příběh má gradaci, treatment obsahuje dostatek konfliktů a překážek, aby udržel zájem 

diváka. Je postaven relativně komplikovaně, ale je na finální verzi scénáře, aby  se  s tím vypořádala. 

  

Žánr látky je psychologické drama s prvky thrilleru a příběh v rámci žánru funguje dobře. Tempo příběhu je 

svižné.  

 

Otázkou je, jako cestu urazila hlavní postava. Co se s ní stalo, jakou proměnou prošla. Jediné, na čem mu 

záleželo, jet naposledy s maminkou na výlet do Číny, tak to padlo. Smířil se s tím? Smířil se se svým 

osudem? Není mi to celkem jasné. To by měl řešit budoucí scénář 

Postava Sáhira prošla proměnou, našel v sobě morální sílu pomoct Láďovi a napravit škodu, kterou mu 

způsobil, i když vše nakonec dopadlo jinak.  

 

 

   

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

     Autor scénáře Jakub Roll píše scénáře pro komerční seriál na tv Prima. Budoucí režisér projektu Luboš 

Kučera má za sebou úspěšné studentské filmy. Oba v oblasti celovečerního filmu začínají. Myslím, že v 

projektu silně chybí schopný dramaturg (yně), který by nepochybně vývoji látky prospěl.  

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

 

    V tomto projektu nevidím příliš velký význam pro českou nebo evropsku kinematografii.  
 
 

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

znaků) 

Informace v projektu jsou úplné a srozumitelné, projekt je realizovatelný v rámci daného rozpočtu. 

Žadatel je schopen projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nad kempem Ödön 

Evidenční číslo projektu 3996/2020 

Název žadatele Actress Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 29.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Na první pohled se látka jeví jako trochu vyspekulovaná, ale když si ji člověk představí v pojetí, jaké Luboš 

Kučera uplatnil ve svém absolventském filmu Vyměnila jsem si směnu, vypadá hned jinak. Za základ 

považuji shodu v pojetí spoluautorů na oscilaci příběhu mezi vážností a humorem, a to i v případě motivu 

nevyléčitelné choroby, tváří v tvář které stojí protagonista Láďa. Tento motiv je vlastním hnacím motorem 

děje, ale jakkoli vtiskuje ději neodvratně fatalistický tón, příběh sám nijak osudově nevyznívá. Dokonce jako 

by pro Láďu přinášel v hořkém rozuzlení i kus očistné katarze. 

 

Nepochybně je to i následek zdařilého rozestavení a charakterizace dvou antagonistických figur, Ládi a 

Sáhira. Zatím je jen v hrubých obrysech, ale zdá se mi, že by v nich mohlo jít nejen o vážný i směšný střet 

dvou protikladných povah, mamánkovsky usedlého, konzervativního, ale zodpovědného padesátníka Ládi a 

pubertě sotva odrostlého zlodějíčka Sáhira, dítěte ulice, vždy schopného se nějak z každé situace vylhat. Je 

to střet dvou generací, dvou temperamentů a životních konceptů, ale také střet dvou etnik, českého a údajně 

arabského, z něhož se ovšem brzo vyklube neméně odlišné etnikum jihoslovanské. 

 

Látka se tedy ve veseloherním klíči dotýká i docela palčivých společenských problémů, jako je česká 

sebestředná zaprděnost versus chaotický okolní svět, měšťácká serióznost versus outsiderský 

pragmatismus, zločin versus trest. Některé dějové zvraty se mi zatím zdají dost krkolomné a ne příliš 

pravděpodobné, i když v komediální nasázce je možné leccos. Protagonista je typický „chcípák“, jak ho už 

dávno definovala kritika, ale zdá se mi, že v postavě Ládi je přece jenom něco obecného a že jakési jeho 

závěrečné prozření, kdy přijde o všechno, má i svůj očistný charakter. 

 

Doporučuji k dalšímu vývoji. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Ambice projektu jsou celkem skromné, jeho emocionální i psychologický potenciál je však značný, jakkoli se 

vymyká většinové české kinematografii. Ta se dnes utápí ve vykreslování mondénních vztahových 

stereotypů a a kýčovitých rodinných story, a tím jen publikum utvrzuje v zavírání očí před reálnou podobou 

našich časů. 

 

Ani posuzovaný projekt není v tomto smyslu nějakou zásadní existenciální sondou do stavu a psychologie 

společnosti, aspoň se ale snaží v komediálním rouše upozorňovat na jevy, které se dnes stávají předmětem 

té nejostřejší politické demagogie a nejrůznějších dezinformačních kampaní. Lidský rozměr věci zůstává při 

tom stranou, ale je to role právě umění, které by mělo apelovat na humánní řešení soudobých problémů a 

nepoddávat se krátkodechým populistickým výkřikům.  

 

Z Kučerova filmu Vyměnila jsem si směnu takové směřování odezírám. Kučera má smysl pro sociální 

zakotvenost svých postav, jejich excentričnost je zábavně ulítlá, ale zároveň posmutněle reálná. Takoví také 

jsme, ne pouze úspěšní a vystajlovaní, ale také zápasící o místo na slunci, aspoň o postel na ubytovně, 

nebo o krk s drogovou mafií jako v Nad kempem Ödeön. A protože svět už (zatím?) není složený z 

uzavřených enkláv oddělených železnou oponou, stává se stále složitějším babylonem, v němž rozumí  

málokdo málokomu, a ne pouze pro jazykovou bariéru jako mezi Láďou a Sámirem. Je třeba k sobě hledat 

cesty, i když se při tom projede půl Evropy... 

 

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

 

Autorem námětu je Jakub Roll, na scénáři s ním bude pracovat Luboš Kučera. Zdá se mi to jako docela 

šťastné spojení mladšího celkem už zavedeného scenáristického rutinéra s o něco starším ambiciózním 

režisérem, který si, zdá se,  vypracoval svůj styl. Pokud se nerozhádají, mohl by produktivně jeden korigovat 

druhého a přivést na svět dílko, které bude vědomě artové, možná ale i divácky vstřícné a zábavné. Jako 

paralela mě napadá Saša Gedeon a jeho filmy... 
 

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

 

Road-movie je atraktivní žánr, v kinematografii hojně exploatovaný, u nás spíše jen sporadicky. Nevím, 

nakolik totéž platí i o uprchlické tematice – epizody jako v Horem pádem jsou ale také spíše výjimečné. 

Drogy jsou běžným inventářem krimiseriálů, ale spíše z jiného, „uživatelského“ hlediska, než jaké se 

uplatňuje zde. Životní strategie jsou různé a i slušný a zásadový člověk se může v tísni končícího života 

uchýlit k nekonvenčnímu rozhodnutí. Jeho příběh není předmětem soudního verdiktu, ale pohledu na 

mnohotvárnost života, která se nakonec vždycky vymkne stanoveným pravidlům. A v tom je právě svoboda 

uměleckého pohledu, který nesoudí, ale zobrazuje a chápe. V tomto případě, domnívám se, zajímavě i pro 

diváka nejen klubových kin a nejen českého. 

 

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

znaků) 

 

Žadatel má za sebou pouhý jeden projekt, půlhodinový hraný film Vyměnila jsem si směnu (2019). Usiluje o 

spolupráci  se staršími kolegy a zároveň si – i tím – vytváří producentský prostor pro vlastní autorskou 

tvorbu, v níž zatím převažují vize spíše nekomerční. Žádost je stručná, neplýtvá slovy, možná by snesla i 

důkladnější a sofistikovanější výklad autorského záměru. Ale jsme u samotného zrodu díla a jeho 

podrobnější parametry se budou rodit teprve v procesu hledání a zrání  myšlenky. Požadovaná částka 

podpory je adekvátní věci, stejně jako harmonogram vzniku první verze scénáře skýtá dostatečný prostor 

hlavně k zahlazení někdy příliš jednoduchých a málo uvěřitelných motivací a situací. Profil společnosti a 

proponovaný projekt zatím jednou jsou, k realizaci bude žadatele motivovat především sama možnost jeho 

uměleckého sebeuplatnění. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Polnička 

Evidenční číslo projektu 3997/2020 

Název žadatele Natália Pavlove 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 10. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je projekt hraného filmu scenáristky Lucie Kryzové, a producentky Natálie Pavlove, pro 

niž představuje magisterský projekt na FAMU. Jde o dvojnásobný debut, jemuž dodává na zkušenosti 

dramaturg Martin Ryšavý. Klíčovou součástí projektu je FAMU, která poskytuje garanci, zázemí i přímý 

finanční vklad. 

 

Projekt vzniká podle ceněné první novely Jany Šrámkové „Hruškadóttir“, která vynikla svým evokativním 

zpracováním příběhu dívčího dospívání. Autorky filmové adaptace se ujaly těžkého úkolu převést lyrický text 

do dramatické formy: předložená žádost svědčí o tom, že mají nejen odvahu a zaujetí, ale také talent a 

promyšlený postup, který směřuje k originální formě subtilního, niterného, ženského vyprávění 

s psychologickou a pocitovou drobnokresbou.   

 

Projekt má umělecky zajímavý potenciál, je koncepčně, personálně, organizačně i finančně dobře připraven 

a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 

  

 

  

 

 

 

 

 

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) 

Originalita námětu spočívá především ve způsobu jeho zpracování, v tom je jeho přednost i riziko adaptace, 

která vyžaduje konkrétní obrazy a narativní uspořádání. 

Autorská explikace a treatment svědčí o přesvědčivé strategii, která směřuje k lyrizovanému stylu 

vyprávění. 

Důležitou oporou je nejen dramaturg, ale také zamýšlená účast na mezinárodních vývojových dílnách. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

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

Personální zajištění poskytuje záruku úspěšného vývoje projektu: klíčová je jednak spolupráce 

scenáristky s producentkou, jednak aktivní zapojení zkušeného a citlivého dramaturga. Velmi oceňuji 

vyjádření, že autorky nemíní kumulovat další funkce a budou hledat vhodnou režisérku. 

 

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

Námět má potenciál dosáhnout umělecky originální formy a zaujmout i na mezinárodní festivalové scéně. 

 

 

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

znaků) 

Rozpočet a finanční plán odpovídají povaze projektu a omezeným možnostem financování.  

Požadavek na podporu je oprávněn kulturní náročností díla. 

Projekt má pečlivě připravenou realizační strategii. 

Klíčovou předností projektu je koprodukční účast FAMU. 

Žadatelka sice nemá potřebné profesionální zkušenosti, ale má zjevně zaujetí i schopnosti, lze 

předpokládat, že je schopna projekt úspěšně realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Polnička 

Evidenční číslo projektu 3997/2020 

Název žadatele Natália Pavlove 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 7.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Príbeh "Polnička" je intímnou drámou mladého dievčaťa hľadajúceho svoje miesto v živote, ktorý sama 

definuje absenciou otca, ktorého nikdy nepoznala. Keď si však nájde kamarátku, ktorá jej nielen imponuje 

svojou slobodnou povahou, ale ju aj privedie do svojej rodiny, v ktorej objaví silnú postavu otca aj lásku, jej 

život zrazu dostane zmysel. Všetko sa zmení, keď priateľka tragicky zahynie a náhle sa ocitne s jej rodičmi 

sama. Rozvíja sa zvláštny vzťah s otcom, z časti nevedomý. Mŕtva priateľka z príbehu nezmizne, keďže je 

stále prítomná v dlhých dialógoch v predstavivosti hlavnej postavy. V príbehu rozprávanom v troch časových 

blokoch sa nakoniec dopracujeme k záveru, v ktorom hlavná postava musí akceptovať, že rodina jej mŕtvej 

priateľky má svoj vlastný život, v ktorom ona už nemá miesto. Či to akceptuje zostáva otvorené. 

Hlavnou silnou stránkou projektu je snaha rozprávať citlivo o subtílnych pocitoch, ale pritom stále v 

medziach univerzálne pochopiteľnej témy hľadania lásky a pochopenia v živote. Pozitívom je aj prístup 

mladej producentky, ktorá ku projektu pristupuje profesionálne napriek tomu, že ide o jej študentský projekt. 

Projektu zabezpečila spolufinancovanie, opciu na preexistujúce dielo a spolupráca so skúsenými pedagógmi 

FAMU je pre projekt výhodou. Istou nevýhodou projektu je, že ide o autorkin prvý samostatný scenár 

dlhometrážneho filmu. Plusom sa môže zdať, že ide o adaptáciu. Z vyjadrení v žiadosti však skôr vzniká 

pochybnosť, či je pôvodná látka dostatočne kvalitná a na adaptáciu vhodná. Konkrétnou slabinou námetu je 

veľká miera a dôležitosť vyjadrenia vnútorných myšlienok hlavnej postavy a istá nejednoznačnosť jej 

motivácie a z tohto dôvodu aj deja zhruba od polovice príbehu. Akoby si námet žiadal ešte výrazne 

domyslieť, dotvoriť a presiahnuť tak limity predlohy. I keď s istou obavou, či sa to podarí, odporúčam dať 

autorskému tímu šancu, práve preto, že pôsobí presvedčivo ako tím schopný túto výzvu zvládnuť.  

 

 

 

 

 

 

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  

 

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

 

Námet filmu je citlivá osobná dráma postavy, ktorá hľadá svoje miesto, hľadá lásku, uznanie, rodinu. 

Hlavnou témou je až chorobné naviazanie sa mladého dievčaťa na rodinu, respektíve na otca kamarátky, 

ako určitá substitúcia figúry otca, ktorá v živote dievčaťa absentovala. Naratívny princíp je založený na 

dvoch výrazných prvkoch, jedným je rozprávanie v troch časových úsekoch predelených elipsami. Druhý sú 

štylizované dialógy v abstraktnom snovom priestore medzi hlavnou postavou a jej mŕtvou kamarátkou (teda 

mentálnym vyobrazením mŕtvej kamarátky v hlave protagonistky). Ide o princíp umožňujúci verbalizovať 

myšlienky hlavnej postavy, akási forma monológu. Často práve sprostredkovanie vnútorného sveta postavy 

je najväčšou výzvou (a prekážkou) pri adaptácii literatúry do jazyka filmu. Aj v tomto prípade vzniká obava, 

či je formát filmu pre tento príbeh, s týmto princípom, správne zvolený. Z predložených dokumentov to 

pôsobí príliš urozprávane, málo filmársky inovatívne. Môže to byť však vecou vývoja, aj keď sa zdá, že na 

tom je celá myšlienka postavená a že to ani nie je autorkinou ambíciou zo scenára odstrániť. Samotná 

zápletka, asi prvý akt filmu, je veľmi zaujímavý - teda ako sa hlavná postava prostredníctvom silnej 

priateľskej väzby dostane do novej rodiny, ktorá napĺňa všetky jej životné potreby, ale v zapätí sa udeje 

tragédia, ktorá všetko zmení. Zvyšok deja však akoby príbehovú silu tohto úvodu už celkom nenapĺňal. 

Príbeh sa akoby rozdrobí v náznakoch a nejednoznačnostiach, v akomsi prešľapovaní hlavnej postavy na 

mieste. V niečom je to naznačené aj v tom ako autorka popisuje tretiu časť deja: A CO TEĎ?! ( část kdy se 

Hana musí rozhodnout). Nie je však jasné o čo pri tom rozhodovaní ide, ani ako sa vlastne rozhodne (a 

rozhodne sa vôbec?). A ak by sa nerozhodla, čo sa stane? Skrátka, zhruba v polovici sa príbeh akoby 

vyčerpá, postava prestane mať jasný cieľ (ktorý ani do vtedy nebol celkom vedomý) a príbeh sa dokončí už 

len akoby samospádom. Z toho, ako autorka scenára popisuje knižnú predlohu a jej nedostatky nie je 

celkom jasné, či sama verí, že v predlohe je dostatočný potenciál na filmový príbeh. Je otázkou, či tá 

nejednoznačnosť, ktorá autorku scenára na príbehu láka, je v skutočnosti nedostatočne vymyslený príbeh a 

slabo definovaná postava. Týmto pádom sa ani celkom neprejavuje osobný postoj autorky k látke. Ten je 

tiež rovnako nejednoznačný. Ostáva tak len dúfať, že dramaturgicko scenáristický tandem tieto problémy 

predlohy pri adaptácii vyrieši.  

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

Autorka scenára je vyštudovaná scenáristka, avšak z priloženého CV a filmografie nevyniká výrazný 

autorský scenáristický počin dlhometrážneho filmu. Skúsenosťou je teda skôr debutujúcou autorkou v 

oblasti dlhometrážneho filmu. Rovnako aj pre producentku ide o debut, realizovaný ešte v rámci štúdia na 

FAMU. Projektu vyjadril podporu dramaturg Martin Ryšavý (zrejme ide o Martina Ryšavého, vedúceho 

katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU - CV nie je prílohou žiadosti), čo je určite dobrou správou pre 

projekt, že má možnosť byť konzultovaný skúsenými pedagógmi FAMU. Zrejme, pokiaľ projekt prerastie 

parametre študentského projektu a bude sa realizovať v profesionálnych podmienkach, čo je ambíciou 

mladej producentky, bude aj skutočný vklad dramaturga do projektu o to výraznejší.  

3rd Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Námet objektívne nejaví potenciál významnej témy presahujúcej lokálnu kinematografiu, či dokonca príbehovú 
alebo štylistickú inováciu českej či európskej tvorby. Ono to asi ani celkom nie je ambíciou autorov a diela a 
možno ani každý scenár takúto ambíciu mať nemusí. Ide o dielo, ktoré gravituje skôr ku komornosti a 
citlivého stvárneniu komplexných, ťažko pomenovateľných ľudských citov. Svojim celkovým vyznením je to 
projekt určený festivalovému, artovému publiku. Nezodpovedanou otázkou však ostáva, v čom sa chce 
projekt medzi autorskými artovými filmami na festivaloch odlíšiť, čím chce vyniknúť. To z prezentácie ešte 
celkom jednoznačne nevyplýva. Neznamená to, že sa to nemusí podariť. Nakoniec môže vzniknúť film, ktorý 
osloví medzinárodné publikum. Tematicky, štylisticky aj tónom spracovania môže poslúžiť ako referencia 
seriál Normal people, ktorý je tiež adaptáciou relatívne ťažko adaptovateľnej knihy, keďže je príbeh založený 
na ťažko vyjadriteľných citoch postáv. Seriálu sa podarilo osloviť široké publikum a akosi emočne 
zarezonovať, aj keď náročnejší a kritickí diváci v seriály žiadnu hĺbku asi nenašli a vidia v ňom skôr citovú 
nevyzretosť. Myslím, že práve na tomto tenkom lade sa pohybuje aj tento námet. 

 
 

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

znaků) 

Žiadosť je predložená mladou producentkou, ktorá projekt mieni realizovať ako svoj magisterský projekt na 

FAMU. Argument prečo predkladá producentka je správny a zdôvodnenie akceptovateľné. Producentská 

stratégia realizovať projekt v profesionálnych podmienkach, ale zároveň pritom využiť zázemie školy a 

podporu skúsených pedagógov sa zdá správny. Žiadosť svojou pripravenosťou v ničom nepôsobí 

študentsky, práve naopak. Prílohy sú zrozumiteľné a žiadosť je možné správne posúdiť. Tak isto aj rozpočet 

aj finančný plán sú v súlade s praxou a v súlade so zámerom. Profil jednotlivých členov tímu v podstate 

zodpovedá snahe realizovať relatívne ekonomické kinematografické dielo zo súčasnosti, ktoré by mohlo byť 

realizované debutujúcim režisérom. Môže vzniknúť zaujímavý debut novej generácie filmových 

profesionálov. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zachlazení 

Evidenční číslo projektu 4000/2020 

Název žadatele Šimon Šafránek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 5. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Úspěšný dokumentarista Š. Šafránek předkládá projekt, jehož cílem je vytvořit černou komedii zabývající se 
současnými problémy české periferie, zejména zadluženosti obyvatel a s ní spjaté ztráty osobní svobody. 
Hlavní postavu uvádí do dluhové pasti bez jejího vlastního přičinění a také pod vliv bratra pochybně 
podnikajícího v půjčkách a jejich vymáhání. Protagonista sebezáchovně upadá do protizákonných aktivit, 
jejichž středobodem se stávají svobodu nevyznávající dělníci z východu nalezení v odstaveném kamionu. 
 
Od námětu by se dal očekávat zajímavý komentář o vztahu současné fáze kapitalismu a osobní svobody. 
Předkládaný nástin děje a charakterů se však těmito problémy zabývá jen do té míry, aby vznikla východiska 
pro situace, jež samy o sobě nedávají další podněty k reflexi či konfrontacím směřujícím k jádru ztvárněné 
problematiky. Ze scén a chabé kontinuity charakterů se nedaří navodit konflikt, který by v daném žánru měl 
generovat peripetie – jsou zde jen náběhy, které jsou vždy předčasně přerušeny a po naprosto 
naddimenzované, nedynamické expozici tak rozehrání interakce všech postav končí v nikam nesměřujících 
epizodách. 
 
Autor v explikacích konstatuje své ambice dospět ke komedii plné zvratů a navíc v uměleckém hávu, což by 
určitě bylo přání všech. V treatmentu nicméně těžko hledám poutavé a ne z čisté libovůle vnášené zvraty, 
v nichž by každou chvíli netrpělo konzistentní jednání postav a jež by nebránily situacím plynule vyúsťovat 
v další situace. Bez toho lze jen těžko zajistit jasné směřování děje a upevňovat zatím těžko postižitelnou 
výchozí představu, k jakému poznání na straně postav i diváka má vše dospět. Odhadnout, kde se může 
projevit nijak konkretizovaný umělecký záměr, pokud veškerý „humor“ a dynamika vychází ze ziskuchtivých 
a kšeftařských kejklí tří protagonistů, které se příliš kryjí s jednoduchými stereotypy o omezených 
„seveřanech“, to bez dovysvětlení autora není možné. 
 
Kvality projektu zůstávají zatím v nepodložených příslibech scenáristy, není zřejmá hodnota jeho průniku do 
prostředí i problematiky nahlížené z vnějšího odstupu a s nadsázkou povýšenou nad její oběti – jako by 
motivace autora spíše vycházela ze současného konjunkturalismu týkajícího se žánrového vytěžování 
sociální reality neprosperujících oblastí republiky. Netuším kolik času autor podkladům a rozpracování 
námětu věnoval, ale treatment a synopse by si rozhodně zasloužily větší stylistickou péči a gramatickou 
revizi (např. opakovaně vypadávají slova). Čtení vyžadovalo vyšší nároky na soustředění i vzhledem k velmi 
zkratkovitému vyjadřování. Může jít o autorský styl, ale konkrétnější představě o působení scén nad 
nezbytný nástin základního jednání moc nenapomáhá. 
 
Ve finančním zabezpečení projektu vidím zásadní problém v neadekvátní a nijak neokomentované výši 
odměny pro autora, pohybující se až v dvojnásobku běžného průměru. Z toho vyplývá i moje pochybnost 
nad nadstandardní výší osobního vkladu autora, díky níž je dosaženo 54% finanční zajištění.  

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Autor vnímá projekt jako černou komedii „s množstvím zvratů a absurdních situací“. Možná je to hudba 
budoucnosti, každopádně v treatmentu podněty či náběhy odpovídající tomuto žánrovému zařazení marně 
hledám. Autorův popis evokuje dějem nabitou, třeskutou podívanou, literární podklad naopak působí dějově 
velmi řídce. Těžkopádně se posouvá ke sledu nevýrazných situací, za něž si jde těžko dosadit nosný 
ústřední konflikt, z nějž by zvolený žánr mohl těžit. Treatment má 7 stránek, do začátku stránky 6 jsem měl 
stále dojem, že se pohybuji v neúměrně roztahané expozici. Skutečně má trvat tři čtvrtě filmu, než se 
všichni aktéři dají shodou okolností dohromady a začne se příjezdem na stavbu skutečně něco dít? Do 
chvíle, než se přistoupí k několika přerývaným konfrontacím mezi hl. postavami a dělníky, většina scén 
evokuje pouze statický přehuštěný dialog a výměnu názorů bez patrných zdrojů humorné pointace či 
charakterizace.  
Když z náhlých popudů postav dochází ke střetu, rozpoutaný konflikt je spíše popírán. Z obou táborů jsou 
chvíli spojenci (v dějově nepřínosné potěmkiádě pro matku, která hned v rozběhu konfrontaci naruší), chvíli 
nepřátelé na život a na smrt, chvíli mají dělníci díky přesile navrch, záhy se ochotně podřizují kalkulům 
bratrů. Rovněž pozice samotných postav se okamžitě mění, bez zapojování motivace jejich příklonů na 
lepší či horší stranu v dané situaci. Kvůli tomuto nestabilnímu podloží není ani možné pracovat s kontinuitou 
dějových motivů a na pozadí zápletky vystavět ironický společenský komentář.  
Náběh ke konfliktu nakonec vyznívá do ztracena (dělníci poslušně a dobrovolně odcházejí s náhle se 
ozývajícím Boriskem), tragická smrt jedné z hlavních postav nikým nepohne a je hned zapomenuta. 
Postavy se z místa nepohnou, výpověď zůstane jen u prvoplánového zapojení sociálních motivů a nezdá 
se, že by zatím nepatrné prvky ironie a absurdity sehrály nějak osvětlující roli. Průnik do sociální reality je 
obětován karikatuře „blbců“ (jak své protagonisty autor sám nazývá) jednajících zcela v limitech jejich 
jednorozměrných typů a neméně problematickému zobrazení dělníků z východu jako stereotypizovaného 
stáda – v čem tedy má být jejich angažmá v ději objevné či nevšední? Kde představa o ději nabízí něco, co 
by se vymanilo z upevňovaných stereotypů?  
Je sice patrná snaha zlidšťovat protagonistu, tomu však brání jeho přílišná nekonzistence, okamžité změny 
postojů a hodnot, dějově izolované charakterizační epizody bez aktivního zapojení do vývoje zápletky (např. 
to, že si Tony přijde starý a odepsaný je konstatováno jen v úvodním obraze). Dle autora má postava 
základní morální kompas, což se v nahozeném ději projeví snad jen u chvilkové péče o dělníky. To ale 
nestačí, aby bylo dostatečně vyváženo její pro diváky ne zcela vděčné vnímání jako zoufalce, jenž se bez 
váhání uchyluje k amorální potřebě zisku za každou cenu. K žádoucí rovnováze a zlidšťování mají možná 
sloužit epizody se synem, ale u nich lze těžko hovořit o živém vztahu, jenž by protagonistův charakter 
obohacoval, syn spíš jen představuje kritické zrcadlo vůči otci a nechá příběh vyhasnout přilepenou morální 
lekcí (navzdory tomu, že autor vyjadřuje nelibost vůči moralizování). 
Posouzení by pomohlo, kdyby autor vlastní vnímání humoru a absurdity ve vztahu k situacím v treatmentu 
definoval, protože mě jeho zdroje unikají. Pokud tkví jen v malých podrazech, prohnaném jednání, 
kličkování a kšeftaření, přijde mi, že se vracíme někam o dvacet, třicet let zpátky, k bezduchým komediím o 
hlupácích a podvodníčcích z transformační éry, které aktualizovaly nechvalný žánr komunální satiry. I když 
hyperkapitalismus mnohé reálie do hry vrací, dalo by se jeho paradoxy určitě postihnout méně přízemním a 
ve zvoleném rámci černé komedie snad i zneklidňujícím způsobem.  

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

Pro scenáristu a budoucího režiséra, který má za sebou úspěšné dokumentární počiny distribuované v 

kinech, projekt představuje první zkušenost na poli celovečerního hraného filmu. Z celkové 

neproporčnosti treatmentu se zatím minimálním příslibem situační dynamiky je tato skutečnost patrná a 

vzhledem k málo zřetelně působící aplikaci zvoleného žánru se projevuje také chybějící praktická 
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obratnost v míře i víceplánovém uplatnění komické nadsázky. Zejména z tohoto důvodu by bylo vhodné 

mít při ruce zkušeného dramaturga, nejlépe pohybujícího se v žánru komedie. Autor však zatím jedná 

s Karlem Spěšným, jenž má zkušenost zejména na poli festivalové dramaturgie a filmové publicistiky a 

běžně s tvůrci na scénářích bezprostředně nespolupracuje. Volbu bych doporučoval více zvážit. Žadatel 

uvažuje o oslovení významného producenta (Negativ) na základě předchozí spolupráce, kvalita výsledku 

první fáze vývoje však bude pro jednání rozhodující – do stabilně náročné filmografie této produkční 

společnosti mi zatím uchopení a výpovědní potenciál námětu nezapadá. 

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

V posledních letech se sociální tématika zasazená v současných reáliích ekonomicky periferních oblastí 

ČR setkává s výrazným zájmem filmových i televizních tvůrců. Její komediální uchopení rovněž není 

ojedinělé a zažívá konjunkturu díky počinům jako Kobry a užovky či Most!. Přínosem by tak byla jak 

originalita, tak pronikavost pohledu, která zejména v zaměření na motivy hyperkapitalistického 

zotročování a importu dělníků určitě nabízí nevyužitý prostor. Potenciálně využitelnou souvislost obou 

témat však projekt v podkladech nenabízí a mnohem výraznější je u něj pohánění zápletky 

nepřekračovanými stereotypy v postavách a jejich zakódovaných reakcích na situace. Vůči palčivým 

tématům zůstává rozvíjení děje pasivní, využívá je jako výchozích motivů, ale neproniká jimi, nestaví na 

nich ironické konfrontace. Nadsázka, která nenahlíží danou společenskou realitu jinak, než skrze prostou 

a nikam se neposouvající binaritu zoufalců a z nich profitujících ekonomických zvrhlíků, nepřináší pro mě 

patrnou hodnotu a zásadní přínos ve zmíněné skupině tematicky a lokálně spřízněných děl. Šanci oslovit 

přístupem udržujícím se v těchto limitech i nedomácí diváky vidím jako mizivou, to by musel být výrazně 

posílen a zvládnut výchozí žánr společně s úderností či znepokojivým podtextem dějových situací – 

nadlokální fungování těchto atributů mohou dosvědčit i ve spojitosti se sociálními tématy především 

balkanské černé komedie. 

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

znaků) 

    Žádost obsahuje všechny povinné podklady, informace jsou srozumitelné, bez rozporů a na jejich 

základě jsem mohl kvalitu projektu dostatečně posoudit.  

Žadatelův požadavek na podporu se pohybuje pod obvyklou hranicí (120 000 Kč), nicméně překvapuje 

mě výše honoráře za vytvoření díla + licence, jež dohromady činí 220 000 Kč. Vůči povaze díla a 

s přihlédnutím k žadatelově dosavadní scenáristické zkušenosti je částka značně nadstandardní. Stejně 

tak je nadstandardní výše vlastního vkladu 140 000 Kč. Autorovy představy jsou možná jen zkreslené, či 

má vývoj své specifické nároky, které by však musely být v komentáři zmíněny. Nicméně vkrádají se mi 

na mysl pochybnosti, zda nedochází díky nadsazené výši obou částek spíše k účelovému dosažení 

konečné výše požadované podpory pod 50%, kvůli níž by odpadala nutnost posoudit dílo jako kulturně 

náročné? Autor je sice do této kategorie sám řadí, ale podle mého názoru je na to dějové rozvinutí a 

osvětlení sociální problematiky příliš omezené (slovo „reflektovat“ je pro její nahození v treatmentu silné) 

a ambice dospět k „žánrovému příběhu v uměleckém obleku“ nijak podložené – v čem konkrétně by měla 

ona umělecká nadstavba spočívat? O tom, čím přesně by mohlo současnému stavu projektu prospět 

další směřování literární přípravy za spolupráce s dramaturgem a blíže nedefinovanými konzultanty, 

žadatel v explikaci nic bližšího nepíše. Že má být text jiskřivější, hlubší, originálnější, to je samozřejmé 

přání autora na začátku procesu. Pokud však není podloženo podněty k žádoucím posunům 

předloženého náčrtu, tak při posouzení potenciálu budoucího scénáře neobstojí. 

 



Expertní analýza

Název projektu Zachlazení

Evidenční číslo projektu 4000/2020

Název žadatele Šimon Šafránek

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 7. 10. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Černá komedie, sociální téma
2. Základní dramatická situace má potenciál, fotogenické prostředí, sociální kontext
3. Nevěrohodnost situací
4. Konečné hodnocení

- Základní syžet má potenciál se rozvinout do černohumorné komedie se silným sociálním
akcentem. Lidé ze dna společnosti, kteří nakrátko získají moc nad lidmi ještě ubožejšími.
Podstatné je také téma zadluženosti, které se zatím v české kinematografii objevuje spíše
okrajově, navzdory tomu, jak je tento problém palčivý. V současné podobě je příběh poněkud
nevěrohodný, ale to se může během další práce změnit. Zachlazení stojí za verzi scénáře.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Zápletka (lidé nalezení v dodávce) není úplně originální, nicméně snaha hlavního hrdiny jich
využít ve vlastní prospěch je nová.

− Děj je srozumitelný. Na komedii zatím příliš přímočarý a málo absurdní. Nicméně to je věcí další
práce.

− Důležité bude věrohodně postavit zápletku, například Tonyho odevzdanost ohledně závazku k
jeho bratrovi je nevěrohodná.

− Charaktery jsou dobře vykresleny a do prostředí zapadají.

− Jedná se o autorský scénář, téma je pro autora podstatné.

− Projekt naplňuje kritéria výzvy.

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

− Pro scénáristu je předkládaný projekt debutem. Jako dokumentarista uvedl v kinech dva
celovečerní filmy.

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

− V případě mimořádně zdařilé realizace může mít Zachlazení přesah do zahraničí. Spíše jde ale
o téma významné pro místní publikum.

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

− Informace v žádosti umožňují posoudit projekt, chybí však CV dramaturga.

− Daný projekt je možné realizovat s předloženým rozpočtem a v navrhovaném časovém
harmonogramu.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Filip Topol 

Evidenční číslo projektu 4002/2020 

Název žadatele Adam Martinec 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 13. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt životopisného dramatu ztvárňujícího život výjimečného hudebníka chce vyprávět o významné 

postavě české kultury 20. století. Silnou a nosnou postavu i společenský kontext však zatím příliš nerozvádí. 

Prozatím je projekt spíše v podobě výchozího nápadu a předložené materiály neukazují promyšlený a 

propracovaný námět ani z hlediska příběhu, ani rozvíjených motivů ani hlavní ani vedlejších postav ani stylu. 

V této fáze tedy projekt k podpoře nedoporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt by měl, pravděpodobně v podobě hraného filmu (nikoliv dokudramatu) ukázat životní příběh 

geniálního hudebního Filipa Topola. Navzdory tomu, že se jedná o veřejně známou postavu a autor uvádí, 

že s některými pamětníky již mluvil, je prozatímní námět, resp. synopse a treatment spíš banálním  a 

zaměnitelným příběhem rockera a alkoholika, než živoucím portrétem s jasně pojmenovanými motivy 

dramatu. Treatment navíc neobsahuje žádné poznámky týkající se představy o stylu. Domnívám se, že 

nápad udělat životopisný film o výjimečném českém muzikantovi je nosný. Debutující autor přistupuje 

k látce vhodně, když má v plánu dělat v rámci přípravy i rozhovory s pamětníky. Myslím však, že by měl na 

scénáři začat pracovat až poté, co shromáždí víc konkrétních informací, o které bude moct vývoj příběhu a 

hlavní i vedlejších postav pevněji opřít. V této fáze je treatment spíš zřetězením klišé a jevilo by se mi na 

škodu, kdyby už v této fáze začal vznikat scénář. Nicméně bych sama považovala za dobré, kdyby autor 

poté, co shromáždí víc materiálů (ať už z rozhovorů nebo otevřených zdrojů a alespoň určitého 

předvýzkumu postavy a jejího života a díla), v záměru pokračoval předložením promyšlenějšího a 

propracovanějšího treatmentu.  

 

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

 

Podle CV autora by se jednalo o jeho celovečerní hraný debut. Autor vytvořil několik úspěšných krátkých filmů. 
Prozatím nespolupracuje se žádným dramaturgem. Velmi ráda bych podpořila žádost o debutový scénář a autor 
by dle svých zkušeností jistě kandidátem na takovou podporu byl, avšak domnívám se, že východisko pro psaní 
scénáře ještě v případě tohoto projektu není dostatečně připravené.  
 

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

 
Filip Topol je jedním z nejvýraznějších českých hudebníků 20. století a působení Psích vojáků během 

komunistické totality je nosným základem pro silný a potenciálně i mezinárodně srozumitelný příběh. 
Předložené materiály jsou příliš málo specifické, aby se v této fáze dalo usuzovat, jestli by film byl 
obohacením různorodosti domácí či dokonce evropské kinematografie. 

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

znaků) 

 

Harmonogram projektu by byl přiměřený, pokud by byl treatment ve fázi vhodné pro započetí literární práce. 

Avšak vzhledem k tomu, že autor je pouze na počátku vůbec shromažďování informací, domnívám se, 

do podoby kvalitního celovečerního scénáře má před sebou ještě delší cestu, než vytyčuje 

harmonogram. Rozpočet obsahuje pouze položku honoráře za scénář, který je pro debutantské dílo 

spíše nadstandardní. Žadatel je debutant s mezinárodní zkušeností se svými krátkými filmy. 



Expertní analýza

Název projektu Pruhy

Evidenční číslo projektu 4003/2020

Název žadatele Martin Jeřábek

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 9. 10. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Komedie z maloměsta, satira, vstup do dospělosti
2. Zaujetí autora
3. Krátká stopáž, očekávatelné vyústění scén, nevěrohodná zápletka
4. Konečné hodnocení

- Pruhy jsou příběhem o vstupu do dospělosti a politickou satirou v jednom. Satira stojí na
nápadu, kdy starosta městečka se chce “odklonit od proevropské politiky” a změnit směr,
kterým se má jezdit po silnici (odtud název Pruhy). Zápletka je však těžko uvěřitelná a není
nosná na to, aby udržela celovečerní komedii. Svět dospělých, do kterého vstupuje hlavní
hrdina, je bizarní, jeho motivace těžko pochopitelné. Stopáž nevydá na celovečerní tvar.
Vyústění situací je očekávatelné, karikatury starosty a levicových aktivistů nejsou originální.
Sdělení, které z treatmentu vyplývá, totiž, že každý má své místo a snažit se to změnit, nedělá
dobrotu, není příliš povzbuzující.

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 námětu je sice absurdní, ale nikoliv zajímavá.

− Děj není zcela srozumitelný, zejména v poslední třetině je obtížné se zorientovat.

− Pointa s autonehodou není pochopitelná.

− Chování a  motivace postav postrádá smysl.

− Metafora želvy, která narušuje ekosystém rybníku, je obtížně vztáhnout k mezilidským vztahům a
ději filmu.

− Parodie populisty a levicových aktivistů postrádá originalitu (starosta se předvádí v médiích,
aktivisté kouří jointy, atp.).

− Projekt naplňuje kritéria výzvy.

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

− Scénárista má za sebou několik amatérských a studentských filmů.

− Dramaturg není uveden.

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

− Téma není významné pro evropskou, ani pro českou kinematografii.

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

− Informace jsou srozumitelné a dostačující pro posouzení žádosti. S předkládaným rozpočtem lze
první verzi vyrobit. Položka v rozpočtu vyčleněná na odborné konzultanty potřebuje upřesnění, z
projektu nevyplývá, co je třeba odborně konzultovat.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pruhy 

Evidenční číslo projektu 4030-2020 

Název žadatele Martin Jeřábek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern  

Datum vyhotovení 7.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 Čerstvě vyučený Jarda touží po místu prodejce aut. Jde na pohovor do autosalonu, ale je přijat jako 

pomocník do dílny a nikoli jako prodejce. Doma předstírá, že je prodejcem.   Pomáhá jako obvykle tátovi 

hledat ztracené želvy. V práci narazí na dceru šéfa Karolínu, která nesnáší práci v autosalónu a aktivně se 

podílí na demonstracích za ekologická témata. Karolína se Jardovi líbí a radí se s otcem, jak dívku získat. 

Otec mu radí, že se má zajímat o to, o co se dívka nejvíce zajímá. 

 

Druhý den v práci omylem prodá neprodejné auto s volantem napravo, což vyvolá úžas a radost šéfa. Jarda 

osloví Karolínu, zda by s ním nechtěla jít na demonstraci. Karolína souhlasí. Jarda příliš nechápe, oč 

demonstrantům jde, ale jde mu Karolínu. Proto se také seznámí s kamarády Karolíny a snaží se dostat do 

jejich party, aby udělal na Karolínu dojem. 

 

Druhý den šéf Jardu povýší na prodejce aut s volantem napravo, protože starosta přišel s programem jízdy 

aut v levém pruhu v  rámci boje proti diktátu EU. Prohození jízdních pruhů má EU ukázat, že trváme na 

národní individualitě. Parta demonstrantů se rozhodne vystoupit aktivně proti záměru starosty a pověří 

svého člena Ludvíka, aby nastoupil ke starostovi jako řidič. Jarda to odhalí a překazí zamýšlený útok na 

starostu. Nechce se přidat ani na jednu stranu, udělá to, co mu přijde nejsprávnější.  

 

Po útoku na starostu se veřejné mínění postaví na jeho stranu a odsuzuje útok jako teroristický čin. Karolína 

s Ludvíkem ztrácí důvěru v budoucnost hnutí a pokusí se o sebevraždu,  v nemocnici je to svede k sobě. 

Jardův románek s Karolínou ještě ani nezačal a už skončil.  Ani nové zaměstnání ho příliš netěší. Jen 

rezignovaně přihlíží chaosu na silnicích, nikdo neví, na které straně se má vlastně jezdit.   

 

V synopsi autor napsal, že jde o dystopickou tragikomedii, ale já tam nic tragického nenašel, dystopie 

založená na ptákovině, že nikdo neví na které straně  silnice se má jezdit, to také není, snad jsou tam 

komická místa, ale celé je to spíš podivné než legrační. Problémem projektu je, že nemá jasný žánr. 

Chvílemi je to vážný příběh, chvílemi je to groteskní černý humor, chvílemi bláznivá komedie.  

Na jedné straně autor s lehkou nadsázkou a jemnou ironií vypráví, jak se Jarda chystá do práce, jak na tom 

rodičům záleží, aby v práci uspěl, jak se snaží zaujmout Karolínu, Na druhé straně to celé shodí zcela 

bláznivým motivem starosty kandidujícího za jízdu v levém pruhu, abychom Evropě dokázali, že jsme 

jedineční, přičemž oslavuje Jardu, který prodal jedno auto s volantem napravo.  

Za sebe bych projekt označil za absurdní komedii. To znamená komedii, v níž absurdní je bráno zcela 
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vážně. Treatment mi mírou stylizace, absurdním humorem a prosťáčkem v hlavní roli velmi připomíná film 

Všechno bude fajn, který byl dle mého jedním z nejlepších filmů poslední doby. Absurdní komedie tohoto 

typu v naší kinematografii chybí a přitom bývají velkým oživením. V tom vidím i nejsilnější stránku projektu. 

 

Hlavním slabým místem je celková zápletka: starosta kandidující s programem jízdy vlevo. Zjevná 

nesmyslnost tohoto programu shazuje všechny další motivy, které na ní navazují.  Ve zmiňovaném filmu 

Všechno bude fajn také nacházíme zcela ulítlé a bláznivé prvky, nicméně ten hlavní motiv, že vedení město 

bezostyšně rozkrádá, lže, manipuluje a arogantně se roztahuje, je reálný. Dokonce tak reálný, že 

neuvěřitelný šik umělců, podivínů a snílků zvítězí ve volbách nejen ve filmu, ale i ve skutečnosti. I v absurdní 

komedii musí být racionální jádro. 

 

Při všech nedokonalostech, které zatím v projektu vidím, bych dal projektu šanci. Treatment i dodané obrazy 

s dialogy naznačují, že je zde velký potenciál dalšího zlepšení ve scénáři. Proto doporučuji poskytnout 

projektu podporu.   

 

Udělení podpory  Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Dystopická komedie zamýšlená autory nemůže dopadnout dobře, to je dáno v žánru. Takže finále tohoto 

příběhu je vlastně tristní:  Karolína s Ludvíkem ztratí iluze o tom, že mohou změnit svět, ale najdou aspoň 

jeden druhého. Jarda se zachová správně a stále vytrvává ve svém nově nabytém ekologickém postoji, 

nicméně zůstává sám a svět okolo něj se řítí do chaosu. Jaká je tedy hlavní otázka této látky? O čem to 

vlastně celé je? Že se řítíme do chaosu a všechno postupně ztratí smysl? To je přeci dětinské, takový 

vše zničující chaos nemůže způsobit taková pitomina, jako jestli jezdit vpravo nebo vlevo.  Jinými slovy 

vytrácí se pointa (důvod) celého vyprávění.  

 

Sílu treatmentu vidím v jednotlivých scénách, které jsou vybudovány s velkou nápaditostí, jsou směsí 

podivnosti a grotesknosti, a mně osobně velmi baví. To je také důvodem toho, proč jsem velmi zvědav na 

scénář a eventuální film. Bez ohledu na to, že stavba příběhu hapruje, tak síla jednotlivých scén je 

dostatečným materiálem pro zajímavý film. 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Scénárista Martin Jeřábek studuje třetím rokem režii hraného filmu na FAMU. Je začínajícím autorem. 

Má být i režisérem této látky. Mně to přijde jako dobrý debut a  v tomto ohledu je pro mne dostatečným 

garantem úspěšné realizace projektu.  

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

 

    V této látce nevidím příliš velký význam pro českou nebo evropsku kinematografii.  
 
 

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

znaků) 

Informace v projektu jsou úplné a srozumitelné, projekt je realizovatelný v rámci daného rozpočtu. 

Žadatel je schopen projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zas tak moc se nestalo 

Evidenční číslo projektu 4004/2020 

Název žadatele Edita Jamais Marholtová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 8.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět předkládaného projektu je černá komedie (byť může působit spíše jako psychologické drama) ve 

značně nepřirozené situaci – sleduje chování postav z filmového prostředí v uzavřeném prostoru. Filmaře 

pro dané téma autorka scénáře volí proto, že je považuje za velmi specifické osobnosti s proměnlivými 

charaktery, excentrickým chováním a atypickým vztahem k soukromí. Takto rozvržená situace by mohla být 

potenciální, přesto se spíše stává další reality show – fiktivní, umělou a těžkopádně konstruovanou. Namísto 

uvěřitelných postav sledujeme přehlídku stereotypů a „masek“, zejména genderových. Díky nepromyšleným 

postavám trpí i děj, respektive naznačený fikční svět – i ten je postaven spíše na očekávatelných situacích a 

hrozí, že se stane buď chaotickým, nebo pouze prázdnou strukturou naplněnou bizarními postavami-

karikaturami. Obdobně stereotypní jsou i dialogy, které jen hlavní hrdiny zesměšňují. Žadatelka se hlásí 

k tomu, že film má být černou komedií – z ukázkových scén však nic takového patrné není – i proto jsem na 

začátku uvedla, že v této podobě celý námět čtu spíše jako komorní psychologické drama. Domnívám se, že 

námět není v této podobě připraven k podpoře – bylo by vhodné promyslet základní strukturu příběhu i 

postavy, již v této fázi by se mi zdálo vhodné konzultovat projekt se zkušenými scénáristy/dramaturgy. 

Rovněž bych ocenila, kdyby již v této fázi měla žadatelka představu o vizuálním ztvárnění snímku – film 

vyzní zcela jinak, bude-li stylově blízko reality show a bude-li využívat televizní snímání, nebo pokud bude 

natáčen klasickým filmovým stylem. S ohledem k výše řečenému nedoporučuji projekt k financování. 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Předkládaný námět má být celovečerním hraným snímkem. Autorka označuje snímek za černou komedii, 

avšak z podkladů působí jako psychologické drama, které však nemá větší přesah, ani nelze mluvit o 

originalitě. Děj je soudržný pouze kvůli základními rámci – uzavření postav v jednom prostoru/reality show, 

jinak je spíše dialogického charakteru, hrozí, že se rozpadne na jednotlivé motivy, než že by měl skutečnou 

dramatickou linii a patřičnou gradaci. Je zřejmé, že autorka vychází z vlastní zkušenosti práce ve filmovém 

průmyslu. Nicméně tento osobní vztah k tématu je ve výsledku možná spíše na škodu – z postav se stávají 

karikatury a celé schéma spíše parodií filmového světa. V této fázi není nikterak zohledněna/rozepsána 

vizuální stránka filmu, proto nelze posoudit uměleckou kvalitu snímku.  

 

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

Jelikož se jedná o autorský projekt, nelze posoudit personální zajištění. Jisté však je, že by bylo vhodné, 

aby již v této fázi do projektu vstoupil zkušený scénárista či dramaturg, kteří by pomohli s vypracováním 

základního schématu a s prohloubením jednotlivých charakterů postav. 

 

 

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

Snímek mě v této podobě přijde spíše televizní, bez většího přínosu pro domácí či evropskou 

kinematografii. 
 
 
 

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

znaků) 

Žádost je jasně napsaná a nechybí v ní žádné informace. Žadatelka není profesionální scénáristka, její 

zkušenosti s filmem jsou spíše produkčního či organizačního charakteru; vícekrát byla pomocnou 

režisérkou. Její profesní životopis nezaručuje nikterak kvalitu výsledného scénáře, byť se neobávám, že 

by nebyl realizován. Projekty, na kterých participovala, nejsou nezajímavé – avšak zdá se mi, že by na 

přípravě celovečerního scénáře měla spolupracovat se zkušenějším tvůrcem (žadatelka v závěru své 

explikace počítá s rolí dramaturga, přesto bych už v této fázi přivítala, kdyby byl do projektu zapojen).  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Zas tak moc se nestalo 

Evidenční číslo projektu 4004/2020 

Název žadatele Edita Jamais Marholtová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 30. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Komorní filmová dramata vznikala vždy, s nástupem digitální revoluce se ale jejich počet zvýšil do tak 

znepokojujících rozměrů, že sledovat i ty povedenější je poněkud únavné. Přece jen, dívat se na 

několik lidí v jedné místnosti není příliš velká zábava. Zde musí nastoupit hodně zkušený autor, spíš 

divadelní dramatik, jenž by takovému tvaru dokázal vdechnout život, dramatický vývoj a napětí. Pro 

málo zkušenou autorku se z tohoto hlediska jedná o příliš náročný úkol. Postavy jsou neoriginální, 

jejich drobné konflikty jsou nezajímavé. Chybí jasný dramatický oblouk. Vše navíc působí velice 

spekulativně a nevěrohodně. Pochybnosti nerozptýlí ani rozepsané scény ze zamýšleného scénáře: 12 

stran textu naznačuje, jak by se výsledný film topil v nekonečných dialozích, kterým chybí vtip a jiskra. 

Autorka studovala produkci ve Zlíně a divadelní management na Janáčkově akademii, a většinou 

pracuje jako pomocná režisérka. Žádný realizovaný scénář hraného celovečerního filmu nemá. U 

projektu by chtěla pracovat také s dramaturgem, žádného konkrétního ale v autorské explikaci 

nejmenuje. 

Problémy, o kterých toto komorní vztahové drama pojednává, jsou sice univerzální, projektu ale schází 

originalita a tvůrčí nápady k tomu, aby mohl proniknout do světa a vnést do české, natož evropské 

tvorby něco inovativního.  

U rozpočtu zaujme neobvykle vysoký vlastní vklad žadatele  a také vysoké náklady „na konzultace s 

odborníky na psychologii, tématiku funkčnosti atomových krytů a obhlídky existujících míst“.  

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

V jednom hotelovém pokoji v českém maloměstě se shodou okolnostní octne čtveřice mužů - 

čtyřicátníků: dvojčata a další dvojice sourozenců, a jedna stejně stará žena, a to všechno ve chvíli, kdy 

se po spuštění alarmu pokoj promění v protiatomový kryt. Společnost, skládající se vesměs z filmařů 

(producent, kameraman, dva herci a dramaturgyně) se octne na 24 hodin v nedobrovolném vězení. 

Nudu si nejdřív krátí rozebíráním propletence vzájemných milostných vztahů a pak „hrou na pravdu“ 

až nakonec zjistí, že se stali všichni hříčkou v tajně natáčené reality show. 

Komorní filmová dramata vznikala vždy, s nástupem digitální revoluce a s tím spojenou možností 

natáčet „za hubičku“, se ale jejich počet zvýšil do tak znepokojujících rozměrů, že sledovat i ty 

povedenější je poněkud únavné. Přece jen, dívat se na několik lidí v jedné místnosti není příliš velká 

zábava. Zde musí nastoupit hodně zkušený autor, spíš divadelní dramatik, jenž by takovému tvaru 

dokázal vdechnout život, dramatický vývoj a napětí. Pro málo zkušenou autorku se z tohoto hlediska 

jedná o příliš náročný úkol. Postavy jsou neoriginální – jedná se o lidi od filmu, ale to je nijak 

necharakterizuje. Jejich drobné konflikty jsou nezajímavé. Chybí jasný dramatický oblouk. Vše navíc 

působí velice spekulativně a nevěrohodně: proč by například někdo konstruoval protiatomový kryt v na 

první pohled běžném hotelovém pokoji? (V tomto směru by byl odborný konzultant – viz bod 4 – 

prospěšný.) Proč si postavy myslí, že se může jednat o skutečný poplach, kdy se svět octnul ve 

válečném konfliktu, když situace ve světě mimo zdi hotelu nic takového neindikuje a příběh se ani 

ničím takovým nezabývá? Proč má zrovna francouzský producent zájem o natočení pilotu k reality 

show, jejíž protagonisté jsou Češi? Pochybnosti nerozptýlí ani rozepsané scény ze zamýšleného 

scénáře: 12 stran textu naznačuje, jak by se výsledný film topil v nekonečných a repetitivních 

dialozích, kterým chybí vtip a jiskra. 

 

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

 

Autorka původního námětu a treatmentu Edita Jamais Marholtová (1978) studovala produkci na 

filmové škole ve Zlíně a divadelní management na Janáčkově akademii, kterou absolvovala v roce 

2005. Většinou pracuje jako pomocná režisérka jak u českých filmů, tak i u televizních seriálů 

(naposledy TV Nova), má na svém kontě i menší dramaturgie u různých TV pořadů. Žádný 

realizovaný scénář hraného celovečerního filmu nemá. U projektu by chtěla pracovat také 

s dramaturgem (v rozpočtu jsou dokonce uvedeny dva honoráře á 35 000), žádného konkrétního ale v 

autorské explikaci nejmenuje. 

 

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

znaků) 
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Jedná se o komorní vztahové drama. Problémy, o kterých pojednává, jsou sice univerzální a jako 

takové srozumitelné i v zahraničí, projektu ale schází originalita a tvůrčí nápady k tomu aby, aby mohl 

proniknout do světa a vnést do české, natož evropské tvorby něco inovativního. 

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

1000 znaků) 

 

Jelikož se jedná pouze o odevzdání první verze scénáře, lze očekávat, že žadatel tento úkol splní, 

ačkoliv se psaním scénářů valné zkušenosti nemá. U rozpočtu zaujme neobvykle vysoký vlastní vklad 

žadatele – 165 000 a pak také náklady 95 000, které mají být „použity na konzultace s odborníky na 

psychologii, tématiku funkčnosti atomových krytů, obhlídky existujících míst, atd“.  

 

 



1 Expertní analýza
Název projektu ANTONIE ANTONOVA
Evidenční číslo projektu 4005/2020
Název žadatele Rozálie Levá Kohoutová
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film
Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 12. října 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Mladí problematičtí rodiče (ona tanečnice u tyče, on dealer marihuany) z jednoho 
typického panelákového sídliště si vymění role – ona jede vydělávat do Německa 
peníze, on se bude starat o dceru. Přes všechny peripetie se nakonec ukáže, že s 
tímto rodinným uspořádáním má větší problém okolí než oba aktéři.

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Velice dobře odpozorovaný život na sídlišti.
3.      Nepříliš sympatické charaktery, se kterými přesto soucítíme, případně jim 

dokonce fandíme.
4.      
5. Hlavní slabé stránky projektu:
6.      Lehce melodramatická zápletka s požárem a úmrtím jedné z postav.
7.
8. Konečné hodnocení:
9.      Projekt má všechny předpoklady pro vznik silného scénáře/filmu. 

Udělení podpory                                                   Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     Síla projektu Antonie Antonova vyvěrá zejména ze zkušeností autorky a režisérky
Rozálie Kohoutové, která se naprosto suverénně, s přehledem a empatií pohybuje
v prostoru svých hrdinů. Dokonalé zobrazení charakterů, jejich minulosti, zázemí, 
realistický popis soužití „bílých s černými“. V tomto svém projektu k hranému 
celovečernímu filmu autorka zúročila svou předchozí tvůrčí, byť převážně 
dokumentaristickou, zkušenost. 

     Zobrazený svět vyloučené lokality, kde vedle sebe žijí „bílí“ a Romové funguje tak
přirozeně a organicky, že právě často problematické soužití není vůbec tématem 
filmu. Autorka se velice chytře zaměřuje na mnohem aktuálnější a v jistém ohledu
i univerzálnější téma obrácení rolí při výchově dítěte a sleduje, co to dělá s 
okolím. 

     Některé dramatické zápletky mohou působit v tomto autentickém příběhu 
opravdu dramaticky, tedy lehce nepatřičně, lehce vykonstruovaně. To je však 
úkol právě pro první verzi scénáře, připravit a lépe motivovat situace (např. 
pochybnosti o otcovství, požár v paneláku).

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

     Autorka i dramaturg jsou dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu.

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

     Podaří-li se udržet scénář, a doufejme, že i budoucí film, v intencích 
naznačených referenčních filmů (Fish Tank), může vzniknout silné univerzální dílo.

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory 
a umožňují správně posoudit žádost.
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii, tzn.
plánovaný objem finančních prostředků odpovídá požadavku projektu.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Antonie Antonová 

Evidenční číslo projektu 4005/2020 

Název žadatele Rozálie Levá Kohoutová 

Název dotačního okruhu 1. Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře hraného filmu nebo 

animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 4.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 Na sídlišti žije mladý pár, dvojice, která se zná od dětství a pojí je k sobě hluboký vztah. Ona je tanečnice u 

tyče, on je dealer. Ona čeká dítě, on má podezření (důvodné), že není jeho, ale oba se rozhodnou, že svůj 

život změní. On začne pracovat, ona bude matkou… Brzy zjistí, že ona sd doma nudí a chce zase do světa, 

jemu se zpočátku nechce pečovat o dítě, ale pak k němu najde hluboký vztah, i když jejich okolí toto 

převrácení rolí neschvaluje 

V rozhodujícím okamžiku oba osvědčují zdravé morální cítění. Příběh nemá depresivní vyznění, otvírá 

k diskusi řadu aktuálních sociálních témat. Mohla by vzniknout zajímavá sonda, realisticky přibližující  život  

„téměř vyloučených“ vrstev společnosti.   

Projekt předpokládá vznik ruční kamerou točeného  polodokumentárního nesvíceného nízkorozpočtového 

filmu s naturščiky a s poloimprovizovanými dialogy.   

 

 

 

 

 

 

 

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) 

. 

Z předložených ukázek scénáře vyplývá, že autorka má skutečný smysl pro hovorový jazyk a prostředí, 

dobře zná. Postavy jsou dobře charakterizovány, vycházejí ze skutečných předlloh, jedná se tedy do určité 

míry o true-story. Má šanci realisticky ukázat způsob života a smýšlení jedné nemalé skupiny českých 

občanů.   

Děj je  srozumitelný a soudržný, výsledkem by mohl být realistický sociální film,, který by rezonoval na 

různých úrovních. 

 

. Projekt bezpochyby naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

 

 

 

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

Autorka studovala romistiku a FAMU, natočila na téma, kterým se zaobírá soustavně a do hloubky, už řadu 

oceňovaných dokumentů. Svým postavám rozumí a soucítí s nimi, má porozumění pro jejich nesnáze a 

zároveň je znát, že je má ráda, nepohlíží na ně jen jako na „bizár.“ Dramaturgem projektu je zkušený 

scenárista Jakub  Režný, o realizaci projevila zájem produkční společnost PunkFilm.  

Autorka scénáře, která chce svým projektem rovněž debutovat v celovečerním filmu, si volí velmi obtížnou 

formu realizace. M8 pro ni však potřebnou erudici  a odvahu, kterou by bylo škoda nepoidpořit.  

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

Téma má rozhodně a jednoznačně společenský význam pro současnou českou, a snad i  evropskou 

kinematografii, lze jenom doufat, že projekt dosáhne i žádoucí umělecké úrovně.. Lidsky dojímavý příběh 

lidí, kteří nemají ideály, vzdělání, zájem, nic, co by je spojovalo s „elitami“, ale jsou to přesto nebo právě 

proto normální lidé našich dnů, necyničtí a schopni, přes všechny kotrmelce, zdravých lidských vztahů , má 

výrazný celospolečenský přesah. 

 

 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti  jsou úplné a srozumitelné, profesionálně podané,  neobsahují rozpory či 

protichůdné informace,  

umožňují žádost správně posoudit.  

Žadatel je patrně schopna takový projekt zrealizovat a měl by dostat šanci, aby to dokázal. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ztracené slunce 

Evidenční číslo projektu 4006/2020 

Název žadatele Hana Neničková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 15. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Celovečerní pohádka s rysy fantasy vychází motivicky i vizuálně ze staroslovenské mytologie a rozvíjí 

srozumitelně strukturovaný a významově komplexní příběh. Dílčí dramaturgické nedostatky jsou vyváženy 

promyšleným fikčním světem, kterého vlastnosti a fungování vytváří originální rámec pro nebanální dílo. Již 

v rané fázi vývoje má debutující autorka některé klíčové prvky vizuality a poetiky ujasněny a projekt ukazuje 

na potenciál i mezinárodního uplatnění. Projektu chybí dramaturg. Harmonogram realizace je přiměřený, 

rozpočet je spíše nadstandardní.  

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) 

 

Pohádka s výraznými fantasy prvky má tradiční dramatickou strukturu, pracuje však vrstevnatě s otázkami 

týkajícími se hodnot, resp. rozhodnutí, které stojí na hodnotových základech. Projekt má zároveň vyjasněné 

některé klíčové prvky vizuality a ztvárnění a způsobu stavění a fungování svého fikčního světa (práce se 

světlem a tmou jako základním funkčním rozlišením „stavů“ světa, práce s představivostí (některé postavy 

světlo ani nezažily, ale představují si jej)). Magický svět, v němž však postavy řeší vážná dilemata a morální 

postoje a vytváří tak pro dětské publikum chytrou, místy až nelehkou (především u postavy otce a 

rozhodnutí Lady a Ladislava ve vztahu k němu) zkušenost.  

Vizuálně i motivicky autorka pracuje s odkazy na staroslovanskou mytologii a historické reálie. Prozatím se 

mi postavy Lady a Dzewany jeví být v projevech povahy příliš podobné (je to viditelné i v ukázce, obě se 

jeví být spíš plaché či nejisté, reagují částečně podobným způsobem) a ne zcela psychologicky (a co se 

týče motivací) propracovaná se mi jeví postava Dagobora – to jsou však dramaturgické jednotlivosti, které 

se v rané fázi vývoje a před započetím psaní scénáře zřejmě budou ujasňovat. Autorka zároveň počítá 

s rešeršemi a výzkumem týkajícím se mytologické roviny a jejího promítnutí do vizuality, což jako plán 

předcházející vzniku první verze scénáře oceňuji. 

 

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

 

Žadatelka je debutující autorkou, byl by to její první celovečerní scénář a následně film v profesionální produkci. 
Domnívám se, že by bylo užitečné, aby s ohledem na tuto skutečnost spolupracoval s autorkou zkušenější 
dramaturg/yně; s takovou položkou však bohužel nepočítá ani rozpočet.  
 

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

 
Pohádka s univerzálně srozumitelným příběhem a přístupně a chytře nastolující a ztvárňující hodnotové otázky, 

která již v této fázi pracuje s ujasněnými a zdůvodněnými stylistickými a vizuálními prvky (staroslovanské 
motivy, světlo/tma jako základní „vlastnost“ prostředí) a naznačuje výraznou poetiku, by mohla mít díky 
těmto atributům potenciál být obohacením pro domácí i evropskou kinematografii v oblasti tvorby pro děti. 

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

znaků) 

 

Časový harmonogram je, i vzhledem k pokročilosti promyšlení projektu, adekvátní. Rozpočet není 

přiměřený, jelikož se jedná o začínající tvůrkyni, je tedy nadstandardní. Není v něm počítáno 

s dramaturgem. Autorka zatím nespolupracuje s producentem, na zdárnost realizace projektu tak lze 

usuzovat pouze z jejich zejména školních zkušeností, v rámci nichž již připravila dva celovečerní 

scénáře, což vytváří určitou důvěru v možnost úspěšné realizace. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ztracené slunce 

Evidenční číslo projektu 4006/2020 

Název žadatele Hana Neničková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 7.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Námet na animovaný dlhometrážny film pre deti rozpráva príbeh krajiny, ktorá vyhnala svojich bohov a 

stratila svetlo, ale ktorej sa vďaka odvahe dcéry kniežaťa a bohyni z lesa podarí mágiu a svetlo navrátiť a 

premeniť svet na ešte lepší, ako bol pred tým. Hlavnou silnou stránkou projektu je snaha o zmenu v 

klasických stereotypoch chlapčenských hrdinov. V tomto príbehu sú hlavné hrdinky dievčatá, aj keď sa 

vlastne správajú ako chlapci... Slabou stránkou projektu je mimoriadne zamotaný príbeh plný peripetií, v 

ktorých sa čitateľ rýchlo stráca, keďže postavy nemajú jasný, zrozumiteľný ciel. Konanie postáv sa skôr 

odvíja od aktuálnych okolností, ktoré však nie sú predvídateľné, keďže sme v žánri fantasy a často sa 

používa mágia. Konkrétne ciele postáv sa v priebehu deja často menia. Nakoniec, napriek snahe zasadiť 

svet do lokálnej, slovanskej estetiky a mytológie a vytvoriť tak kultúrnu hodnotu, je výsledok veľmi podobný 

západnému, Disney-ovskému typu rozprávania. Keďže text vzniká bez pomoci skúsenejších profesionálov, 

znalých úskalí animovaného filmu, je ťažké dôverovať, že aj keby nakoniec tento scenár v aktuálnej podobe 

vznikol, bol by v aktuálnej podobe aj realizovateľný v našich podmienkach. Projektu celkom zásadne chýba 

dramaturg a dramaturgická koncepcia deja, zadefinovania cieľov postáv, či dokonca zadefinovanie hlavnej 

postavy. Taktiež nie je zadefinovaná veková cieľová skupina. Výtvarná koncepcia je nedostačujúca, aj keď 

to nepovažujem za zásadný problém v aktuálnom stave vývoja. Projekt neodporúčam podporiť, keďže 

napísaním scenára by sa nevyriešili zásadné problémy, ktoré projekt v sebe má. Projekt potrebuje dozrieť v 

štádiu treatmentu a pomohlo by pracovať v skúsenejšom tíme. 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námet rozprávky pre deti je v aktuálnej fáze spracovaný vo forme synopsy a štvor-stranového treatmentu. 

Napriek istej originalite pôvodného zámeru, zasadiť príbeh do slovanskej mytológie, je predložený text 

absolútne zameniteľný s akýmkoľvek divácky orientovaným animovaným zahraničným filmom "amerického 

typu". To že majú postavy slovanské kroje neznamená, že sa nejak zásadne chovajú inak, alebo prežívajú 

iné príbehy ako v bežnej Disney-ovke. Samotný dej je extrémne komplikovaný a plný peripetií v ktorých 

zaniká jasná motivácia postáv dosiahnuť nejaký konkrétny cieľ. Skôr sa dej posúva od jedného problému k 

ďalšiemu, a keďže ide o svet riadený mágiou, čitateľ po istej chvíli stratí prehľad a je mu tak trochu jedno, 

čo sa v ďalšej scéne udeje, keďže sa môže udiať čokoľvek. Tak isto v tejto fáze textu vôbec nie je jasné, 

pre akú cieľovú skupinu film je. Autorka spomína deti, ale v treatmente sú psychológia postáv a ich 

motivácie prazvláštne komplikované, že sa zdajú postavy pre detského diváka nečitateľné. Samozrejme, že 

deti sú schopné odčítať komplikované veci, ale v tomto prípade ide o nejasné zadefinovanie motivácií. 

Projekt potrebuje výrazne prepracovať vo forme synopsy a treatmentu, pred tým než vznikne scenár, 

pretože ten sa bude už len ťažko rozmotávať. Zároveň keďže ide o animovaný film, je nesmierne dôležité 

mať aspoň nejakú predstavu o vizualite/technike a o realizovateľnosti po produkčnej stránke takto 

ambiciózneho projektu, čo do dĺžky príbehu, počtu postáv atď... Aktuálna predstava o vizualite realizovaná 

priamo autorkou treatmentu je nedostačujúca, nepresvedčivá. V Európskom animovanom filme prevláda 

presvedčenie, že v našich podmienkach nemá zmysel pretekať sa s americkými projektami ich vlastnými 

prostriedkami, akýmsi napodobňovaním Disney-ovských, alebo Pixar-ovských príbehov a animácií. Skôr 

prevláda snaha nájsť niečo lokálne zaujímavé, a realizovateľné v našich podmienkach, niečo, čím sa vieme 

odlíšiť. Tento námet zdá sa neprináša túto originalitu, inovatívnosť, originálne štylistické prostriedky, ktoré 

by naznačovali, že vznikne scenár výnimočných kvalít. Z tohto pohľadu zdá sa námet nenapĺňa ciele výzvy. 

 

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

Animovaný dlhometrážny film je časovo aj finančne extrémne náročná výzva a pre projekty je dôležité, aby 

už v čo najskoršom štádiu vznikali v kreatívnom tíme, ktorý má s animovaným filmom predošlú 

skúsenosť. Je nevyhnutná správna kombinácia výberu techniky, scenára napísaného pre danú techniku, 

producenta skúseného s financovaním a realizáciou tej konkrétnej techniky a samozrejme za prítomnosti 

výtvarníka a režiséra. Je preto vhodné sa pri takýchto projektoch neponáhľať s napísaním scenára, ale 

naopak dôkladne prepracovať treatment. Aktuálne je žiadateľka sama, nespomína sa žiaden tím, a preto 

sa nedá hovoriť o záruke úspešného vývoja. Projektu by zásadne pomohol dramaturg. 

 

 

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

Napriek snahe priniesť niečo nové vďaka využitiu slovanskej estetiky a mytológie, príbeh neprináša významné 
posolstvo, a už vôbec nie odlišné od podobných rozprávok realizovaných na západe. Aj keď autorka cituje ako 
referenciu japonské diela Miyazakiho, text sa oveľa viac ponáša na Disney, alebo dokonca na ruské, či 
ukrajinské animované filmy, ktoré sa Disneyho snažia len napodobniť. Iste, aj takéto rozprávky vznikajú a majú 
právo vznikať, určite však nespadajú do kategórie kultúrne náročných projektov. S argumentáciou žiadateľky, že 
" V kontextu české kinematografie, i té mířené na mladší publikum, by se jednalo o naprosto nový žánr a 
projekt." sa nedá súhlasiť. Vznikajú projekty žánrovo veľmi podobné, a obsahovo možno kultúrne hodnotnejšie. 
Tento text v aktuálnom stave nepredstavuje zásadný prínos.  
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4th Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informácie v žiadosti sú zrozumiteľné. Argumentácia žiadateľky, že ide o kultúrne náročný projekt nie je 

plne akceptovateľná. Iste, animovaný dlhometrážny film je svojou náročnosťou financovania a dĺžkou 

výroby v podstate nefinancovateľný inak, ako s vysokou mierou verejnej podpory. Tomu však musí 

zodpovedať aj kultúrna hodnota príbehu a výpovede. Hodnoty vyplývajúce z konania postáv, ani celkové 

vyznenie príbehu, nie sú zatiaľ v tomto prípade také, že by sa dalo hovoriť o kultúrnej hodnote. Z tohto 

ohľadu je finančná stratégia postavená na verejnej podpore projektu vo výške 88% nerealizovateľná.  

Taktiež nie je jasné, do akej miery profil autorky a jej doterajšia skúsenosť zodpovedajú špecifickým 

požiadavkám potrebným pre animovaný film. CV autorky nešpecifikuje tip filmov, na ktorých sa podieľala, 

teda či ide o animované filmy, najmä tie, ktoré sa skutočne aj realizovali. Pre ďalší postup na projekte by 

bolo benefitom pre autorku spojiť sa so skúseným producentom animovaných filmov, aby energia a čas 

vložená do písania scenára nevyšla nazmar. 

 

 

 



1 Expertní analýza
Název projektu 13/3 PŘÍBĚH HOKEJOVÉHO ZLOČINU
Evidenční číslo projektu 4007/2020
Název žadatele Jakub Votýpka
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film
Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 12. října 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Příběh jedné sportovní tragédie ve třech dnech. Srážka sportu s ideologií, srážka 
starého demokratického světa s nastupující totalitou. Podle skutečné události. 

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Atraktivní fungující příběh.
3.
4. Hlavní slabé stránky projektu:
5.      Bez definovaného tématu a bez přesahu.
6.
7. Konečné hodnocení:

     Projekt splňuje všechny parametry Výzvy a je připraven k vývoji, resp. 
na základě předložených podkladů je patrné, že žadatel je schopen projekt 
dopracovat do zamýšlené podoby první verze scénáře.

Udělení podpory                                                           Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     Skutečný příběh veleúspěšného československého hokejového mužstva, které 
bylo v 50. letech na politickou zakázku rozmetáno a ti nejlepší hráči skončili 
na dlouhá léta ve vězení, „poletuje“ mezi filmaři/scenáristy už nějakou dobu, ale 
ještě nikdy se nepodařilo dotáhnout ho k realizaci. Námět je to bezpochyby velmi 
atraktivní se všemi atributy dramatu. 

     Autor vtipně odehrává celou tragédii ve třech dnech, s pomocí přirozených 
retrospektiv a epilogu. Máme před sebou hladce plynoucí příběh s několika 
zápletkami, dobře rozehranými animozitami mezi protagonisty, vše je v pořádku a 
správně. Přesto se nelze ubránit dojmu, že to je  málo, že prostě příběh sám o sobě 
nestačí. Chybí jasně artikulované téma, které by dalo projektu tolik potřebnou 
nadstavbu. (Podobnému problému se nevyhnul nedávný Zlatý podraz /2018/, ve 
kterém je dokonce případ hokejistů letmo zmíněn.) 

     Tyto výtky lze zcela jistě řešit právě v první verzi scénáře, ve spolupráci se 
zkušeným dramaturgem Janem Gogolou st.

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

     Žadatel je schopen zpracovat námět jako atraktivní, emočně napínavý příběh, 
otázka je, zda si troufne i na něco víc (viz výše absence tématu). 

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

     Téma, tak jak je zatím (ne)nastíněno, směřuje spíše k lokální distribuci... 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují rozpory ani
protichůdné informace a umožňují žádost správně posoudit. 
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 13/3 – Příběh hokejového zločinu 

Evidenční číslo projektu 4007/2020 

Název žadatele Jakub Votýpka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2020-1-8-25 

Číslo výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 12. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Příběh likvidace československé hokejové reprezentace na počátku 50. let ve zpracování mladého 

scenáristy patrně navazuje na v roce 2019 nepodpořený projekt Poslední zápas (usuzuji dle shodného 

autora námětu G. Bubníka). Tehdy pro radu nepřesvědčivá strategie kompletního vývoje pravděpodobně 

vedla autora námětu k rozhodnutí začít z gruntu znovu mimo původní producentské zázemí. Proměna 

proběhla i na postu scenáristy a novým autorem bude Jakub Votýpka, pro něhož půjde o první samostatnou 

zkušenost s celovečerním filmem. Na základě předloženého treatmentu však lze usoudit, že má ujasněnou 

představu o funkční dějové struktuře, s níž na soustředěné ploše celou událost nahlíží komplexně jak 

z hlediska politického pozadí, tak vztahů mezi postavami. Zdá se, že je autor na dobré cestě najít 

východisko z problematiky ploché ilustrativnosti, jíž trpí řada našich filmů vztahujících se k moderním 

dějinám a jejich osobnostem. Strukturní koncept zápasu se třemi třetinami a prodloužením mezi mužstvem a 

manipulativním mocenským aparátem představuje zajímavé východisko, které by v důsledném uchopení 

dobře posloužilo intenzitě a emočnímu náboji vyprávění. 

Podklady naplňují představu o základu pro vznik napínavého dramatu pro široké obecenstvo, který ale nemá 

tendence opírat se o žánrové konvence ani zjednodušovat historii. Poctivě splétá zápletku s ověřených faktů 

a nevšedních souvislostí, s uměřenou dávkou fabulace, jež obezřetně bruslí i kolem dodnes nejednoznačné 

identity zrádce týmu. Mé připomínky v analýze umělecké kvality projektu jsou spíše podněty týkající se již 

rozpracování treatmentu do vyprávění, tak aby motivace a odhodlání mužstva, s nimiž vstupuje do 

pomyslného „posledního zápasu“, nebyly potlačeny od začátku narůstajícími frustracemi a přinášely do hry 

emoce, s nimiž by národ s hokejovým srdcem jednoznačně souzněl a bezprostředněji prožíval osobní 

tragiku definitivního postavení šampionů mimo hru. 

Výrazné slabiny projektu bohužel vnímám v podkladech týkajících se ekonomického zajištění. Pojetím 

finančního plánu si žadatel zbytečně zkomplikoval situaci a znemožnil jednoznačné posouzení - mezi 

částkami v podkladech jsou těžko rozklíčovatelné nesrovnalosti a vzhledem k tomu, že se v podstatě nabízí 

dvě varianty finančního plánu s výrazně odlišnou výší prostředků bez náležitého komentáře, není nakonec 

vůbec jasné, co vše má fáze vývoje obnášet nad rámec odměny autorovi za první verzi scénáře (viz bod 4). 

Projekt díky přesvědčivé obsahové stránce doporučuji, ale za podmínky, že žadatel pro Radu osvětlí a 

sjednotí finanční zajištění projektu a rozpočtové položky vývoje, s nimiž definitivně počítá. 

 

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) 

Za nejzásadnější přínos považuji snahu ztvárnit perzekuci hokejového mužstva soustředěně, na přísně 

vymezené ploše. Už z treatmentu je patrné, že žadatel přemýšlí, jak se vyhnout popisnému sledu situací 

v ilustračním vztahu k historii a vystavět poutavější dynamiku na komplikovaných vztazích mezi uváženě 

zvolenou trojicí aktérů i na nenásilně konstruované struktuře hry s časem. Náběhy ke svěžímu způsobu 

vyprávění, který předpokládá intenzitu diváckého prožitku, vnímám v podložení situací pomyslným vývojem 

hokejového zápasu se silným a neférovým protivníkem. Tento koncept by mohl být silný a nyní zvláště 

vyniká ve finální části – zlomené mužstvo v prodloužení „zápasu“ už jen podléhá drtivé porážce, v 

symbolické šatně, kde čeká na deportaci do Jáchymova, však zvedá hlavu vzhůru k mnohem těžšímu 

zápasu se soupeřem a před tragickou cestou opět dává najevo svou jednotu. Vzhledem k tomu, jak důležité 

a katarzní je na konci toto vzepjetí manšaftu, postrádám v předcházejícím ději více důrazu na zobrazení, 

jak krize dopadá na mužstvo jako celek – i přes dodržování perspektivy tří ústředních protagonistů by se 

přeci jen nabízelo vzhledem k metafoře zápasu více zdůraznit momenty, kdy se mužstvo ocitá v trajektorii 

odhodlání, rozčarování, týmové krize a malomyslnosti, zoufalého a marného vzepjetí náporu během 

osudového večera… – zejména v tomto duchu koncipovat scénu společného tréninku. Vztahové napětí 

mezi ústředním trojúhelníkem hokejistů nicméně přináší nosný dramatický základ, v jehož rozvržení do hry 

přirozeně vstupují zájmy složek StB a také britské rozvědky. Mocenské motivace zničení národní 

reprezentace se stávají organickou částí děje a nejsou zbytečně dovysvětlovány nad rámec osobních 

příběhů a dilemat postav. U Bubníka a Zábrodského se daří naplnit výstižné a ambivalentní charakteristiky, 

postava Modrého je spíše určena tradičním dilematem plánované emigrace, nicméně dramatickou a dějově 

prostředkující funkci plní dobře. 

Projekt se vydává cestou atraktivní, ale důkladné rešerše obratně zohledňující podívané, jež se vědomě 

přibližuje požadavkům současné generace diváků. Nepřináší výraznější impulsy pro styl vyprávění, ale 

důslednost v koncepci jeho dramatické stavby by určitě představovala osvěžení v tuzemském přístupu 

k historickým látkám. Stálo by za to nicméně uvažovat už v této fázi o tom, jak základ děje ve vztahových 

konfrontacích dynamicky vyvažovat – zda by přeci jen nebylo možné důmyslněji zapojit euforickou cestu 

hokejové reprezentace na vrchol vč. klíčového motivu zvažované hromadné emigrace. Retrospektivy 

vložené do dialogů jako jejich ilustrace působí spíše anachronicky a dynamickému rytmu vyprávění 

s deadliny a prvky zápasu by lépe sedělo zapojení fragmentárních flashbacků se subjektivní motivací, jež 

by mohlo vnést i emoční konfrontace. Případně by stálo za to uvažovat o důmyslnější montáži „hokejového 

zázraku“ v l. 1947-1949, která by vtáhla do děje a podpořila výchozí situaci mužstva určitě výrazněji než 

jeden dobový týdeníkový šot. Byla by škoda ochudit vyprávění a postavy o skutečné hokejové srdce, tzn. o 

bezprostřední vyjádření toho, co je hlavní motivací mužstva na vrcholu sil, o co se v tomto zápasu na jejich 

straně hraje a co je nenávratně ztraceno – cílová divácká skupina hokejových srdcařů by určitě ocenila, 

kdyby zážitek první zlaté éry našeho hokeje a pocit pádu z naprostého vrcholu prostoupily děj více než 

jedním vítězným gólem, nepodařeným tréninkem a zpravodajským zachycením přípravy mužstva. 

 

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

Pro autora scénáře Jakuba Votýpku jde o první samostatný projekt pro filmové plátno. Jeho dosavadní 

zkušenosti představuje zejména scenáristická práce na televizních seriálech, cenný pro ztvárnění 

historických událostí může být podíl na připravovaném snímku Baťa. Z explikace je zřejmá jeho důkladná 

a cílevědomá příprava, osobní přístup k látce i koncepční uvažování nad dramaticky sevřeným 

ztvárněním událostí. Předložený treatment celkově odpovídá požadavkům formátu celovečerního filmu a 

ukázky dialogů funkčně vystihují vztahy mezi postavami a jejich postoje k situaci, jíž musí čelit. Dá se 
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předpokládat, že autor dokáže situace a jejich dobře rozvrženou strukturu převést do scénáře 

celovečerního filmu, počítá pro to s podporou zkušeného dramaturga. Oslovený Jan Gogola st., kterého 

s autorem pojí působení na brněnské JAMU, patří k nestorům filmové dramaturgie, na potvrzení jeho 

účasti se podle žádosti nicméně ještě čeká. 

 

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

Období stalinistického Československa a s ním spjaté perzekuce si v posledních letech nachází stále 

častěji cestu na plátno i televizní obrazovky a netrpí diváckým nezájmem. Ne vždy se však podařilo 

vnější zrůdnost režimu podpořit dramatickými kvalitami jejího vyjádření. Autor si tyto rezervy dobře 

uvědomuje a volí nadějné východisko, jak je překonat. Likvidace československého hokejového týmu je 

působivým tématem, o jehož ztvárnění se v minulých letech ucházela řada autorů – těžko se u nás vedle 

Nagana najde látka, která by mohla zahýbat hokejovým národem. Považuji za přínosné, že autor se 

soustřeďuje především na odraz dobových manipulací ve vzájemných konfrontacích klíčových aktérů 

hokejového týmu a že představuje bez uhlazujícího žánrového odstupu (Zlatý podraz) klíčové sportovní 

odvětví jako kolbiště mezinárodních zájmů, v němž se se samotnými hráči nepočítá. Tím, že se autor 

vyhýbá zobrazení utrpení hráčů ve vazbě a v lágru, vybočuje ze zažitých filmových motivů 50. let a nabízí 

bez nadbytečné doslovnosti specifickou sondu do poúnorové politiky otevřenou prožitku současného 

diváka právě skrze hokejové konotace. Mezinárodní šance nejsou v případě naplnění předsevzetí 

vyloučené – cestu ven otevírá propojení výrazného příběhu s nepříliš patrnou mezinárodní publicitou, 

jehož pozadí a důsledky jsou stejně šokující pro nás jako pro kohokoliv jiného, s potenciálně atraktivním 

a na poli hraného filmu ojedinělým exkursem do svébytné podoby hokejového světa na prahu studené 

války (v povědomí mám pouze kanadský snímek Maurice Richard zasazený do 50. let). Důkazem 

globální atraktivity tématu může být distribuční úspěch ruského dokumentu Red Army (Gabe Polsky, 

2014). 

 

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

znaků) 

Potřebné podklady k posouzení žádosti jsou kompletní, vyřešena je licence od spoluautora námětu G. 

Bubníka – nicméně v předloženém dokumentu (Souhlas se zpracováním námětu) nefiguruje sjednaná 

doba na 10 let uvedená v žádosti. Problematické je žadatelovo vnímání finančního plánu – ve formuláři je 

třeba uvést reálně plánované zajištění odpovídající jinde uváděné celkové částce za vývoj první verze 

scénáře, nikoli nezávazně ideální stav. Autor sám přípravu scénáře vyčísluje na 160 000 Kč (podle 

rozpočtu), nicméně s imaginárním vkladem koproducenta a ČT volí jako finální částku 410 000 Kč 

(finanční plán), což by odpovídalo výrazně komplexní literární přípravě, která by však měla být přiblížena 

alespoň komentářem – i vzhledem k tomu, že příprava scénáře bez nynějšího angažmá producenta je ve 

výzvě brána jako priorita. Problém je, že bez obou zmíněných a pro vznik první verze scénáře málo 

pravděpodobných zdrojů by podpora SFKMG v „neideální“ variantě činila 100% (jiný aktuální vklad není 

uveden). Navíc diskrepance mezi finančním plánem a rozpočtem vede k možná zavádějícímu dojmu, že 

nezapočtený dramaturg vstoupí do projektu jen v případě, že se podaří získat již v této fázi producenta či 

finance z ČT. Navíc v žádosti je vyčíslena podpora SFKMG 150 000 Kč (93.8% zajištění aniž by tvůrce 

zohlednil kulturní náročnost projektu), ve finančním plánu činí 160 000 Kč. Zpracování finanční části 

žádosti tedy celkově vzbuzuje značné nejasnosti, které projekt vůči ostatním výrazně handicapují.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dozvuky 

Evidenční číslo projektu 4008/2020 

Název žadatele Marie Junová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy vývoj 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný námět je psychologickým dramatem, které sleduje téma přátelství a mezilidských vztahů – a to 

na příkladu dvou generací, které se v příběhu potkávají. Jednou z důležitých linií je i téma lidské a sexuální 

identity v dospívání, které je pro celý příběh zásadní a posouvá ho do další roviny. I přes to, že je projekt 

sympatický, doporučila bych ještě odklad a důkladnější propracování (a promyšlení základní struktury). Na 

rozdíl od filmů, které se vztahují k podobným otázkám (ať již to jsou filmy jako Pusinky, nebo snímky O. 

Omerzu či X. Dolana, jehož zde autorka mj. uvádí), se jedná o scénář příliš „mladý“. Osobní rozměr a obavy 

ze ztráty přátelství a vztahů jsou zde zřejmé, v námětu chybí potřebný odstup, větší přesah a obecnější 

rovina (v explikaci nechybí, méně se pak „vpisuje“ so ukázek scénáře a treatementu). Samotný příběh 

rovněž není příliš překvapivý, místy jsou některé zápletky (například vztah hlavní hrdinky a její učitelky) 

prvoplánové a jejich snadná řešení nepůsobí věrohodně. Jelikož se bude jednat o intimní snímek, je 

potřeba, aby byl velmi důkladně promyšlen po všech stránkách, charaktery postav propracovány do hloubky 

a dialogy byly vystavěny citlivěji.   

Ve fázi vývoje nebývají rozepisovány stylové prvky, přesto by si podávaný návrh zasloužil alespoň jejich 

stručnou charakteristiku. A to i proto, že do filmu vstupuje i divadelní představení – bylo by dobré vědět, jak 

moc se právě tato složka bude výrazově uplatňovat a jak promění celkový styl.   

Doporučuji tento projekt více propracovat a podat znovu žádost. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji (doporučuji projekt dopracovat a 

podat znovu žádost) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Předkládaný námět má četné předchůdce – s ohledem k tomu, že se nejedná o příliš originální téma, je o to 

více potřeba jej propracovat. Doporučuji proto, aby se již v této fázi více přemýšlelo nejen o příběhu, 

postavách a dialozích, ale i o vizuálním stylu. Jen v důkladném rozpracování všech rovin může vyniknout 

síla křehkých vztahů a otázek identity, které by se jinak mohly proměnit na běžně vyprávěné drama o 

křivdě, prohrách, opouštění a prázdnotě. Nerada bych snímek zatratila, proto navrhuji, aby žadatelka ve 

vývoji pokračovala tak, aby překročil úroveň školního filmu.  

 

 

 

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

Jelikož se k týmu žadatelka více méně nevyjadřuje, nelze na tuto otázku odpovědět. 

 

 

 

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

Téma je hodně typické v rámci evropského filmu. Při jeho zdárné realizaci by mohlo být festivalovým 

snímkem. Je však potřeba na námětu ještě hodně pracovat, aby nezapadl spíše mezi průměrnou lokální 

tvorbu. 
 
 
 

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

znaků) 

Žadatelka je začínající, stále studující scénáristka bez zkušeností s celovečerním formátem. V tuto chvíli 

těžko posoudit záruky na zdárnou realizace scénáře, jelikož dosavadní práce byly školní projekty 

vznikající pod odborným vedením.  

Žádost je vypracována srozumitelně a náklady jsou realistické.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sladkých patnáct let 

Evidenční číslo projektu 4009/2020 

Název žadatele Eliška Kovaříková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-2-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 10.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Předložená látka spadá do kategorie filmů pro dospívající mládež, na přechodu mezi základní a střední 

školou. Těm kdysi český film věnoval poměrně značnou pozornost, pravda možná spíše z pragmatických a 

třeba i skrytě výchovných a propagandistických důvodů. A později jako by se hranice počátku dospělosti 

posunula k nižšímu věku a vzory dospívajících se staly akční hrdinové a ikony šoubyznysu. Tím ovšem 

problémy tohoto věku nevymizely, naopak se možná svobodným otevřením informačního prostoru a novými 

technologiemi ještě zkomplikovaly. 

 

Ukázkou toho je nedávný dokument V síti a teď v hraném klíči i tento projekt. Obsahově nepředstavuje 

nějaké radikálně nové téma, jde cestou hledání osobní identity protagonistky. Ne příliš sebevědomé, ale až 

oddaně důvěřivé čerstvé středoškolačky, která je ve svém prvním milostném citu zklamána, zrazena a 

nakonec i cynicky zostuzena a není jisté, zda i nepoznamenána na celý život. Tedy klasický příběh prvního 

střetání ještě nedávno hájeného dítěte s realitou, v níž se už i vrstevníci chovají jako vypočítavci a suroví a 

přehlíživí vyděrači a posměváčci. 

 

Nový je tu motiv vpádu pornografie do života nedospělých, její jako nikdy snadná dostupnost a záměna jejích 

praktik s běžným citovým a sexuálním životem. Snaha být in, neshodit se, hraje v období formování 

osobnosti ústřední roli, a proti tomu stojí výchova v rodině, společenské konvence, sociální ovzduší. Kdo pak 

nese vinu za důveřivou naivitu, která se v prvním citovém poblouznění vydá všanc s tím neintimnějším? 

 

Autorka hodlá všechny strany konfliktu detailně prozkoumat, aby se dobrala nejen jejich motivací, ale také 

toho, jaká asi je v takové věci čí vina. Chce napsat příběh vědomě společensky angažovaný a možná i 

obžalobný, ale nerezignovat ani na jemnost a magii filmového vyprávění. Pracuje s atraktivním, ale dosud 

spíše jen paušálně souzeným tématem a chce ukázat ještě jeho jinou tvář. V tom nechť má podporu. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Samo téma vynucené domácí pornografie a následné skandalizace toho, kdo se domníval, že se tím z lásky 

se vším všudy odevzdává svému protějšku, je emocionálně silné, skutečně do jisté míry tabuizované a 

zároveň i skandální. Zohledňuje vliv nových médií, jaké předchozí generace neměly k dispozici buď vůbec a 

nebo jen v samých počátcích, stejně jako nové způsoby školní šikany, která zasahuje ty nejcitlivější oblasti 

citové sebeidentifikace člověka. 

 

Autorka se explicitně hlásí ke společenskému angažmá svého díla, vycházejíc ze skutečného případu 

podobně skandalizované a šikanované patnáctileté dívky, to však už dnes není kauza zdaleka ojedinělá. 

Součástí příběhu Markéty je zároveň, zdá se mi, i snaha o vykreslení mentálního vesmíru dnešních 

dospívajících, k nimž má vzhledem ke svému věku autorka přece jenom blíž než tvůrci starší. Přesto se 

zatím tak úplně nevyhnula určitým motivickým klišé, např. v rozvržení kladných a záporných postav. Cynická 

zhýralost nemusí vždycky souviset jen s bohatstvím a politikou, stejně jako nositeli citové opravdovosti 

nemusí být jen intelektuálové. Také vliv rodiny může být dvojaký a výchova k poctivosti a cti nemusí dnes 

paradoxně být vždy tou nejlepší vstupenkou do dnešních pragmatických společenských vztahů. 

 

V látce je citelné osobní zaujetí i snaha vidět problém z více stran a úhlů a obklopit ho zároveň širším 

obrazem života dnešních dospívajících. Jeho vnější znaky mohou být pro starší vnímatele už sotva 

stravitelné, skrývají však jen v jiném hávu stejné mindráky a touhy, s jakými zápasili nejednou oni sami. 

Projekt je nadějným vkladem do cílů této výzvy. 

 

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

 

Autorčiny předpoklady mohu soudit ponejvíce ze stylizace jednotlivých materiálů žádosti a ty na mě působí 

přesvědčivě jak co do výběru tématu, tak co do jeho podrobnějšího autorského výkladu i prvního náčrtu 

zpracování. Autorská explikace důvěryhodně a s osobním zaujetím naznačuje další směry možného vývoje 

látky, v čemž bude Elišce Kovaříkové nepochybně víc než nápomocen zkušený dramaturg Jiří Dufek. 

Zmińován je už v této fázi také producent Miloš Lochman a firma Moloko jako společnost podílející se na 

vzniku podobně společensky angažovaných a zároveň kinematograficky ambiciózních snímků. 
 

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

 

Téma kyberšikany a sexuálního zneužívání mladistvých prostřednictvím elektronických médií (tzv. sexting) 

začíná být v médiích a publicistice už dost frekventované. Popsány byly i případy sebevražd jako následek 

sextingu, v roce 2017 proběhl i odborný statistický výzkum, který odhalil nemalou rozšířenost sextingu právě 

u dospívajících dětí. Upozorňuje i na jeho možné následky, ale na jejich dopad na emocionalitu a psychiku 

člověka sama čísla už nestačí. Právě to dokáže ale umělecké dílo vyprávěním konkrétního příběhu, který 

zároveň obsáhne více faset pohledu na fenomén, který zajisté není specialitou jen českou. Látka má 

potence artového filmu s festivalovými ambicemi. 

 

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

znaků) 

 

Žádost má předepsané parametry, jen v čestném prohlášení se oproti ostatním materiálům vyskytuje odlišný  

název projektu: Sladkých šestnáct let. Rozpočet i harmonogram odpovídají rozsahu a typu naplánované 

práce, autorka sama bude mít nepochybně zájem  na jejím zdárném a včasném naplnění. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sladkých patnáct let 

Evidenční číslo projektu 4009/2020 
 

Název žadatele Eliška Kovaříková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy  
2020-1-8-25 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 8.10. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu 
Námětem projektu jsou důsledky zneužití technologií ke zveřejnění nejintimnějšího 
soukromí a jeho multiplikace sdílením v zesíťované komunikaci. Námět je rozehrán 
v příběhu pubertální dívky, která se z nedostatku sebedůvěry stane obětí manipulace a 
navedení k natočení sexuálně lascivního videa.  

 
2. Hlavní silné stránky projektu  
Hlavní silnou stránkou projektu je jeho aktuálnost a kontakt příběhu s existujícími 
sociálními problémy, dokonce s jedním z největších ohrožení, s nimiž se mladí lidé dnes 
setkávají. Za příběhem stojí trvalejší zájem scénáristky o prostředí školy, život dětí a 
mladých lidí.  
 
3. Hlavní slabé stránky projektu 
Příběh je výrazně navázán jen na jednu generaci, což snižuje jeho atraktivitu pro širší 
publikum. Ve stávající podobě působí spíše jako teen drama než celovečerní film.  

 
 
4. Konečné hodnocení 

       Projekt k podpoře SFK spíše nedoporučuji.  
 
 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Příběh, který navrhuje scénáristka Eliška Kovaříková, vypovídá o pronikání voyerismu do 
současné kultury každodenního života a o důsledcích situace, kdy člověk nad svým 
zobrazením ztrácí kontrolu. V tomto ohledu je příběh filozoficky i sociologicky 
opodstatněný. Konkrétní rozpracování do příběhu patnáctileté dívky tuto potenciální šíři 
redukuje na individuální trauma, které působí rozšíření sexuálně explicitního videa, 
k němuž se nechala introvertní dívka přesvědčit manipulací. Jako reálný zážitek je podobné 
trauma přirozeně otřesné, ale jako filmové ztvárnění principu panoptikální společnosti je 
příběh příliš soustředný na psychologii oběti.  

Nejlépe napsanou částí podkladů je pravděpodobně scénáristická explikace a dva obrazy. 
Z explikace plyne zajímavý záměr zachytit filmem období dospívání jako rozporuplné období 
zahrnující křehkost a zranitelnost na jedné straně i sexuální cynismus na druhé straně. Toto 
spojení ale není v příběhu příliš dobře realizované, protože je rozložené do postav a hranice 
nejde napříč postavami. Většina záporných postav (syn Politika, Lukáš) jsou jednorozměrní 
cynici, kteří záporné aspekty kumulují: povrchnost, sexuální predátorství, život v přepychu… 
Křehkost a zranitelnost je pak celá situovaná jen do Markéty a jejího světa.  
Motiv s kladivem nefunguje příliš dobře. Výběr pomůcky vyvolává vedle preverznosti spíše 
pocit trapnosti. To by měl být stav hrdinky sdělený příběhem, ne stav čtenáře/diváka.  
Velkým problémem je také potlačení postav z jiných generací. V sestavě postav omezených 
na gymnaziální studenty (takřka) klesá šance získání identifikace širšího publika.  
 
 

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

Tým tvoří scénáristka a dramaturg, který byl jistě jejím pedagogem na FAMU a vedoucím 
školních prací. Existují však pochybnosti o skutečném zájmu dramaturga, v podkladech 
chybí dramaturgická explikace. Scénáristka Eliška Kovaříková dvakrát vyhrála Famufest 
s nejlepším nerealizovaným scénářem. Jako relativně čerstvá absolventka nemá nijak 
zásadní mimoškolní zkušenosti. Jeden její scénář už SFK podpořil a je v realizaci. Autorka 
má odůvodněnou představu, s kým by chtěla projekt případně realizovat (Moloko).  

 
 

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

Téma je společensky urgentní a je aktuální napříč Evropou (i celosvětově). Současně je ale 
na druhou stranu česká společnost tématem poměrně saturována díky dokumentu Víta 
Klusáka V síti. Napojení na existující problém ohrožující naivní uživatele technologií a 
obrazovkových médií z příběhu dělá přínosný vklad. Pro mezinárodní festivaly by byl 
zajímavý, kdyby se podařilo vybudovat skutečnou poetiku dospívání kolidující na druhé 
straně s naprostou absencí naivity. Podle treatmentu k tomu příběh zatím nespěje, ačkoli 
podle explikace k tomu scénáristka chce směřovat.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 
1000 znaků) 

Žádost je úplná a srozumitelná. K větší přesvědčivosti schází slovo dramaturga. Finanční 
požadavky jsou přiměřené, ale charakter projektu nesvědčí o tom, že by mělo jít o kulturně 
náročné dílo. Příběh nemá experimentální ani inovativní povahu. Žadatelka vzhledem ke 
kariérní fázi nemůže mít za sebou příliš bohatou tvorbu, ale přítomnost dramaturga 
identifikovaného s projektem by kredit celého projektu zvyšovala.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Slovanské příběhy 

Evidenční číslo projektu 4012-2020 

Název žadatele Background Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Slovanské příběhy nacházejí inspiraci v knize Boleslawa Lešmiana. To, jak je skrze pohled autora Tomasze 

Mielnika, tento předkládaný projekt představuje, lze usuzovat, že by mohl vzniknout velmi svěží, invenční 

audiovizuální tvar, jak provokující, tak hravý, plný magie, kouzel, nadpřirozenosti, humoru i kulturních 

odkazů. Synopse i treatment nyní více působí jako bohatá literatura, méně zatím jako podklad ke scénáři. 

Přesto by stálo za to projekt podpořit, dát mu šanci překlenout se z tohoto jiného typu vyprávění do řeči 

filmu. Pod vedením dramaturga Víta Poláčka by skutečně mohlo vzniknout dílo, které nemá v naší současné 

kinematografii zrovna srovnání (snad s výjimkou adaptace K. J. Erbena). 

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) 

Na potenciální potíže upozorňuje sám žadatel. Jde o adaptaci (notně imaginativní) literatury, přičemž 

film se bude skládat z vícero povídek. Už převedení jedné z nich do dostatečně působivé, ale i čtivé 

filmové podoby, by v sobě neslo nesnadnou výzvu. Natož propojení rozličných příběhů, kdy bude 

důležité najít klíč, aby dramaturgicky vše spolu souznělo - nerozbilo zbytečně film jen na samostatné 

části, akcentovalo podobné rysy, atmosféru.  

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

 

Projekt se opírá o atraktivní autorské osobnosti. 

 

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

Film by bezpochyby mohl tzv. rozčeřit hladiny tuzemské kinematografie, byla by škoda, kdyby vznikl tvar 

jen výsostně určený pro klubové publikum, na stranu druhou by mohl svou imaginací oslovovat i 

zahraniční publikum. 

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

znaků) 

− Žádost je dobře připravená, v rámci rozpočtu by šlo uvažovat o vyšší částce pro autora scénáře. 

Rozpočet počítá už i s ohodnocením dramaturga. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Slovanské příběhy 

Evidenční číslo projektu 4012/2020 

Název žadatele Background Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 19. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Slovanské příběhy u mne zprvu vzbudily rozpaky. Synopse připomíná dílo krásné literatury, které 

neposkytuje příliš jasnou představu o náplni projektu. Neurčitým, básnickým jazykem jsou popsány také 

hlavní postavy. Hezky se to čte, ale čtenář se ztrácí, získává pocit, že jsou mu utajovány skutečnosti 

nezbytné k tomu, aby se mohl ve fikčním světě a jeho obyvatelích zorientovat. Představitelný pro mě byl 

krátkometrážní experiment, nikoliv celovečerní hraný film. 

 

S pročítáním dalších podkladů jsem se ale na styl projektu, potažmo na styl, jakým jej tvůrci prezentují, začal 

postupně nalaďovat. S tím sílilo mé přesvědčení, že by na podkladu povídek Bolesława Leśmiana mohl 

vzniknout unikátní filmový projekt s mezinárodními ambicemi. 

 

Ke Slovanským příběhům v jejich stávající fázi jinými slovy není snadné si najít cestu, jsou k vlastní škodě 

originální do té míry, až se stávají matoucími, nicméně v nich nacházím zárodek filmu, jaký u nás vznikne 

jen vzácně. Zárodek podmanivého, temně pohádkového příběhu (resp. příběhů) s důvtipnými replikami, 

postavami nesoucími nadčasové myšlenky, funkčním vyprávěcím rámcem, „panslovanským“ přesahem a 

pozoruhodným mytologickým ukotvením. 

 

Právě pro tento příslib doporučuji vývoj scénáře podpořit a umožnit rozpracování projektu do podoby, ve 

které bude, jak věřím, zřetelnější to, co zmiňuje producentský záměr, tedy snaha vytvořit výtvarně bohatý 

svět se subverzivními vsuvkami a prvky vypravěčské sebereflexe (tzn. mix tradičních narativů a postmoderní 

hravosti). Příznivé kritické přijetí režijního debutu Tomasze Mielnika Cesta do Říma a zázemí produkční 

společnosti Background Films posilují naději, že by se to mohlo podařit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 slibuje, byť ještě do větších detailů nerozpracovává osobitou výtvarnou stylizaci, kterou se ostatně 

vyznačoval již první film Tomasze Mielnika. Velká originalita je vlastní také jazykové rovině prvních 

fragmentů scénáře. 

 

Návrat ke slovanským kořenům by měl provázet svěží vypravěčský nadhled. Nepůjde zjevně o přehnaně 

pokornou adaptaci výchozí látky. Příběhy jsou unikátní postavami i fikčním světem, založeným na prolnutí 

slovanského venkova s nadpřirozenem inspirovaným lidovými pověstmi. Současně se zamýšlejí nad 

nadčasovými otázkami a jsou zastřešené univerzálním tématem vše scelující lásky. Vyjadřovací invence by 

se tak ideálně měla setkávat s relativní srozumitelností výsledného vyjádření. 

 

 

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

Slovanské příběhy chápu jako autorský projekt Tomasze Mielnika, autora který v Cestě do Říma prokázal 

nápaditost schopnost „semknout“ film jedinečnou poetikou. Tomu, aby příliš unikal do sféry imaginace, by 

zároveň měl zamezit fakt, že v tomto případě bude vycházet z osvědčené literární předlohy, jejíž podstatu 

se vzhledem k zamýšlené polské koprodukci zřejmě bude snažit zachovat. Podobně lze větší sevřenost 

očekávat s ohledem na zapojení schopného dramaturga Víta Poláčka. Ve společnosti Background Films by 

pak režisér měl nalézt partnera, který mu poskytne dost autorské svobody a zároveň mu projekt pomůže 

„prodat“ nejprve zahraničním produkčním partnerům, posléze vhodné cílové divácké skupině. 

 

 

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

Slovanská mytologie není příliš častým filmovým námětem. Slovanské příběhy přitom mají ambici propojit 

nejen mýty vlastním různým slovanským národům, ale také štáby různých zemí. Pakliže by skutečně vznikly 

čtyři krátké filmy ve čtyřech různých zemích, jejichž národní svéráz a jazyková specifika by byly reflektovány 

(otázkou je, zda ne na úrok sevřenosti celku). Tento mezinárodní přesah každopádně považuji za jeden 

z klíčových aspektů projektů také s ohledem na předpokládané vyšší výrobní náklady. 

 
 
 

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

znaků) 

Coby festivalový umělecký film by měly Slovanské příběhy snazší produkční, potažmo distribuční život, 

pokud si ideálně již ve fázi vývoje podařilo navázat koprodukční spolupráci s dalšími relevantními státy, 

přinejmenším s Polskem. Ze stávajícího popisu není zřejmé, zda záměrné anachronismy umožní natáčení 

v lokacích bez výraznějších úprav, nebo bude potřeba vytvořit nový, svébytný svět, případně jak bude 

řešena podoba postav z trikového hlediska. Finanční náročnost projektu proto nelze náležitě posoudit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Lázně Triumph 

Evidenční číslo projektu 4013/2020 

Název žadatele Jiří Matoušek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 14. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt vytvářený debutujícími spoluscénáristy a budoucím režisérem vyvíjeného filmu vytváří v některých 

prvcích nadreálný svět, v rámci něhož vykrasluje již teď promyšlené filmové obrazy a situace rozvíjející 

motivy různých příznaků identity. I když motivicky a dramaturgicky ne zcela ujasněný, ukazuje projekt na 

možnost výrazné tvůrčí představy o stylisticky zajímavém filmu. Harmonogram počítá s relativně krátkou 

dobou a rozpočet je přiměřený. 

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 má vysoké ambice a je od začátku připravovaný jako film, který by měl být mezinárodně 

srozumitelný (a viditelný), tematicky silný a aktuální a stylisticky inovativní. Oceňuji tyto cíle, přiznám se 

však, že prozatímní materiály představu o jejich naplňování neukazují jednoznačně. Především mně matou 

vyjádření M. Kámeny („Tvoříme klasický, artový scénář. // co to přesně podle autorů znamená klasický 

artový? To jsou velmi široké a mnohoznačné pojmy… // …. Českému současnému filmu takovýto žánr 

naprosto chybí… // jaký žánr? Artový film přeci není žánrová kategorie. Naopak projekt žánr specifikuje 

velmi málo.). Naopak jasnou vizi vidím u spoluscénáristy a budoucího režiséra, který jasně popisuje 

strukturu a funkci světa uvnitř lázní a motivické důrazy při výstavbě postav a situací. Co se týče tématu, 

mám základní pochybnost v tom rozdělování ženského a mužského světa – genderová identita je přece 

mnohem komplikovanější, fluidnější a komplexnější, než takto jednoduše binární. Avšak také si nejsem jistá 

z popisu v treatmentu, jaké črty identity jsou ty, které by měly být filmem promýšlené důrazněji. Reference 

mně také trochu matou. Na jedné straně explikace odkazují k Fellinimu a Bergmanovi, ale mírou stylizace a 

typem situací popsaných v treatmentu se spíš jeví odkazovat např. k L. Bunuelovi (nejvíce Anděl zkázy, 

podobný i dispozicí filmového světa). Na druhou stranu, právě po stránce přemýšlení nad námětem tak, aby 

byl představitelný ve filmových obrazech, se mi zdá treatment silný. Například Abellovo bloudění po lázních 

či sestup do podzemí – zde se ukazují možnosti nadreálného konstruování bohatého filmového světa 

s mnoha oblastmi znakovosti. I když mi treatment ani příliš jasně neukazuje zamýšlenou míru stylizace 

(některé situace se jeví hodně realistické a podle popsání by spíš ukazovaly na veristické ztvárnění, některé 

jsou nepravděpodobné, ale není v nich nadreálný prvek (masérka poplácá dívky po tvářích), jiné směřují až 

k surreálnosti), a domnívám se, že je nutná ještě dramaturgická práce, než začne psaní scénáře, právě ona 

obrazivost v treatmentu, stylistické úvahy a promyšlení světa filmu jsou pro mě přesvědčivými prvky pro to, 

že projekt by už mohl ke scénáři směřovat. 

 

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

 

Pro Jiřího Matouška, čerstvého absolventa FAMU, se jedná o debutantský celovečerní hraný scénář i režii. 
Kromě zkušeností ze školních filmů má za sebou také spolupráce se zkušenými režiséry. Spoluscénáristou je 
výtvarník, což by v případě značné míry stylizace prostředí a budování v některých prvcích nadreálného světa 
filmu mohla být velmi funkční spolupráce ve vztahu k promýšlení poetiky, prostorů ve vztahu k situacím a 
obrazů. 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Pokud by se podařilo naplnit ambice výrazného stylisticky inovativního filmu a tematicky nesklouznout ke klišé 

a stereotypům (k nimž některé situace popsané v treatmentu zatím směřují), byl by projekt obohacením 
domácí a potenciálně i evropské kinematografie, pokud by se podařilo jej vyvíjet v mezinárodním prostředí 
(žadatel zmiňuje kladné vyjádření některých evropských tvůrců – žádný však není jmenován). V popisu 
projektu není zatím uvedený dramaturg – zvláště u debutových projektů je to důležitá pozice už od raného 
vývoje – nicméně rozpočet s dramaturgem počítá. 

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

znaků) 

 

Časový harmonogram je pro vytvoření celovečerního scénáře, jeho konzultace, a zvláště když jde o 

debutantský projekt, hodně napjatý, čas je relativně krátký. Rozpočet je nastavený přiměřeně, jelikož se 

jedná o začínající tvůrce. Autoři zatím nespolupracují s producentem, projekt však již delší dobu promýšlí 

a jeho naplnění je reálné. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Lázně Triumph 

Evidenční číslo projektu 4013/2020 

Název žadatele Jiří Matoušek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 30. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Samotný děj lze jen stěží popsat v několika větách. Nejedná se o klasický příběh s dramatickým 

obloukem a vývojem postav, ambice autorů jsou zcela jiné. Netají se inspirací dílem Petera 

Greenawaye (ale také Felliniho nebo Bergmana), zároveň chtějí navázat na to nejlepší z české Nové 

vlny 60.let. Filmy českých tvůrců ale měly vesměs svá zašifrovaná poselství, u Chytilové se například 

jednalo o rebelství a provokaci v době, která nic takového nedovolovala. Treatment projektu je ale až 

příliš mimo jakoukoliv dobu a místo. Jeho hlavní téma lze jen těžko dešifrovat. Možná by to měla být 

lidská sexualita, ani toto téma ale neuchopuje dostatečně jasně, často se jedná pouze o snahu 

provokovat a šokovat, a to až na hraně pornografie. Zřejmě by se mělo jednat o nějaké podobenství, 

ale těžko říct čeho. Autorům neschází silné výtvarné cítění, a kdyby se žádost týkala podpory pro 

krátký experimentální film, mohly by se o ni ucházet a otestovat své představy ve vhodnějším kratším 

formátu. Celý projekt je pojatý vyloženě kosmopolitně, vlastně by se dalo říct, že v něm prakticky není 

nic českého. Více v něm lze najít odkazy směrem ke španělské kultuře, což možná vychází z toho, že 

jeden z autorů působí momentálně ve Španělsku. Inspirace světovými vzory může zvýšit mezinárodní 

potenciál projektu, ale spíš jen na festivalech zaměřených na náročný autorský film. Zamýšlený scénář 

má být společným dílem dvojice Martin Kámen a Jiří Matoušek. Ani jeden z autorů nemá zatím žádný 

realizovaný celovečerní film, Kámen je absolventem pražské AVU a je známý především jako fotograf, 

Matoušek, jenž by měl snímek také režírovat, čerstvě absolvoval režii na FAMU a snímek by měl být 

jeho celovečerním debutem. Film by měl mít silnou výtvarnou složku a spojení výtvarníka a režiséra je 

z tohoto hlediska adekvátní.  

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Samotný děj lze jen stěží popsat v několika větách. V neobvyklých lázních se setkává řada bizarních 

postav, které odkrývají (během pití opiové vody a sexuálních hrátek) své podivuhodné životní příběhy. 

Hlavní osu tvoří příběh mladíka Abella, jenž hledá svého otce. Až příliš pozdě pozná, že ve 

skutečnosti je to recepční Mark. Abell převezme jeho roli a zůstane v lázních.  

Jedná se o netradiční dílo, klasický příběh s dramatickým obloukem a vývojem postav od něj zřejmě 

nelze ani očekávat. Ambice autorů jsou zcela jiné. Netají se inspirací dílem Petera Greenawaye, 

zároveň chtějí navázat na to nejlepší z české Nové vlny 60.let. V explikaci zmiňují tři režisérské 

osobnosti této doby, Františka Vláčila, Jiřího Menzela a Věru Chytilovou. Ale zatímco u prvních dvou 

byl na prvním místě člověk, buď jeho úděl v dějinách nebo hrabalovské pábitelství, postavy 

předloženého treatmentu jsou abstraktní a nezakořeněné. Nekonvenčním přístupem má námět nejblíž 

k Věře Chytilové, ale i u ní se jednalo o rebelství a provokaci v době, která nic takového nedovolovala. 

Všechny tyto filmy měly svá poselství a odrážely dobu vzniku. Treatment projektu je až příliš mimo 

jakoukoliv dobu a místo. Jeho hlavní téma lze jen těžko dešifrovat. Možná by to měla být lidská 

sexualita, ani toto téma ale neuchopuje dostatečně jasně, často se jedná pouze o snahu provokovat a 

šokovat, a to na hraně pornografie. Zřejmě by se mělo jednat o nějaké podobenství, ale těžko říct 

čeho. Bez toho zůstává projekt pouhou formalistní hříčkou, která neunese metráž celovečerního 

snímku v zamýšlené metráži 120 minut (!). Autorům neschází silné výtvarné cítění, a kdyby se žádost 

týkala podpory pro krátký experimentální film, mohly by se o ni ucházet a otestovat své představy ve 

vhodnějším kratším formátu.   

 

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

 

Scénář má být společným dílem dvojice Martin Kámen a Jiří Matoušek. Kámen je absolventem 

pražské AVU a je známý především jako fotograf. Napsal také divadelní hru Salome brut pro jednoho 

herce a momentálně působí ve Španělsku, kde učí na umělecké škole. Matoušek, jenž by měl snímek 

také režírovat, čerstvě absolvoval režii na FAMU. Snímek by měl být jeho celovečerním debutem. Film 

by měl mít silnou výtvarnou složku a spojení výtvarníka a režiséra je z tohoto hlediska adekvátní. 

V rozpočtu se počítá také s honorářem pro dramaturga, v žádosti ale žadatel žádná jména neuvádí.  

 

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

znaků) 

  

Celý projekt je pojatý vyloženě kosmopolitně, vlastně by se dalo říct, že v něm prakticky není nic 

českého. Více v něm lze najít odkazy směrem ke španělské kultuře, což možná vychází z toho, že 

jeden z autorů působí momentálně ve Španělsku. Záměrem, i když poněkud nejasným, je také to, že 

by projekt mohl být koprodukcí se Španělskem. V projektu je cítit silnou inspiraci dílem Petera 

Greenawaye. Tohle vše může zvýšit mezinárodní potenciál projektu, jenž má ovšem šance uspět 

pouze na festivalech zaměřených na náročný autorský film. V kontextu domácí tvorby by se mohlo 

jednat o jisté formální obohacení, navazující podle autorů na některá díla české Nové vlny.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

 

Zamýšlený scénář má mít dva autory, jako žadatel ale figuruje pouze jeden z nich, režisér Jiří 

Matoušek.  Ani jeden z autorů nemá zatím žádný realizovaný celovečerní film, přesto lze očekávat, že 

první verzi scénáře dokážou v uvedeném časovém horizontu napsat a odevzdat již do 30.března 

2021, jak uvádí v časovém harmonogramu. Finanční strategie je pro tento typ výzvy standartní. 

V rozpočtu figuruje vedle sumy pro (neuvedeného) dramaturga také náklady na překlad scénáře. Ze 

žádosti lze vydedukovat, že se autoři chtějí zřejmě ucházet o udělení podpory také ve Španělsku. 

Není to ale zcela jasné. 
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4Expertní analýza 

 

Název projektu Zítra se bude! 

Evidenční číslo projektu 4016/2020 

Název žadatele Tomáš Hodan 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 4. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

  

Společenskou hodnotu v jistém ohledu projekt má - připomínat naše nedávné dějiny a vládu 

komunistické totality je stále důležité. Kvitovat lze i autorovo rozhodnutí učinit tak fiktivním příběhem, 

posunutým navíc směrem k žánrovému kinu, díky čemu by mohl snímek oslovit mnohem širší okruh 

diváků. Pohled do českých dějin v období nástupu komunistické totality může být zajímavý i 

v mezinárodním kontextu, přinejmenším může oslovit diváky v zemích se stejnou historickou 

zkušeností, má ale i všeobecnější nadčasovou platnost. Samotná realizace těchto dobrých úmyslů ale 

působí poněkud naivně. Autor se sice obhajuje jistou nadsázkou, příběh ovšem rozbíhá jako zcela 

realistický. Velké finále, ve kterém hrdinka vystřílí sovětské důstojníky, působí pak velice nevěrohodně 

a může u diváků vyvolat spíš smích, což rozhodně není záměrem. Tím by podle autora měl být jakýsi 

hold žánru westernu, příběh ale není v tomto duchu od začátku budován. V důsledku toho zůstává 

žánrově neujasněný. Podobně žánrově neujasněné jsou i postavy. Problémem je i děj, který postrádá 

více překvapivých zvratů a originálních nápadů. Pro pamětníky může navíc řada skutečností působit 

nevěrohodně. Tomáš Hodan, jenž se chce u předloženého projektu posléze ujmout také režie, studoval 

Filmovou školu ve Zlíně, natočil řadu dokumentů, dva celovečerní se dostaly také do distribuce. 

Momentálně připravuje svůj celovečerní hraný debut Poslední závod.  

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Zamýšlený scénář má být fiktivním příběhem mladé filmové herečky Lucie Krónové, která se má stát 

hlavní hvězdou zestátněné kinematografie. Když ale komunisté zatknou jejího bratra, jenž odmítá 

kolektivizaci, herečka se vzbouří. Společně s rekvizitářem Evženem využije natáčení spektakulární 

bojové scény a bratra osvobodí. Všichni tři pak prchnou na Západ. Společenskou hodnotu v jistém 

ohledu projekt má - připomínat naše nedávné dějiny a vládu komunistické totality je stále důležité. 

Kvitovat lze i autorovo rozhodnutí učinit tak fiktivním příběhem, posunutým navíc směrem k 

žánrovému kinu, díky čemu by mohl snímek oslovit mnohem širší okruh diváků. Samotná realizace 

těchto dobrých úmyslů ale působí poněkud naivně. Autor se sice obhajuje jistou nadsázkou, příběh 

ovšem rozbíhá jako zcela realistický. Velké finále, ve kterém hrdinka vystřílí sovětské důstojníky, 

působí pak velice nevěrohodně a může u diváků vyvolat spíš smích, což rozhodně není záměrem. Tím 

by podle autora měl být jakýsi hold žánru westernu, příběh ale není v tomto duchu od začátku 

budován. V důsledku toho zůstává žánrově neujasněný. Podobně žánrově neujasněné jsou i postavy. 

Žánr pracuje s jistými archetypy, ty ale u nás z pochopitelných důvodů nemohli nikdy vzniknout. 

Problémem je i děj, který postrádá více překvapivých zvratů a originálních nápadů. Pro pamětníky 

může navíc řada skutečností působit nevěrohodně (vrcholem je natáčení bojové scény o 

osvobozování Prahy, přičemž přes celý „set“ projíždí vůz transportující Luciina bratra k soudu). 

Spolupráce s odbornými konzultanty, s kterou autor počítá, je určitě žádoucí, tím se ale všechny 

problémy látky nevyřeší.   

 

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

Tomáš Hodan (1980), jenž je autorem námětu a chce se u předloženého projektu posléze ujmout také 
režie, studoval Filmovou školu ve Zlíně. Jako režisér a kameraman natočil řadu dokumentů v 
zahraničí. V roce 2006 měl v kinech premiéru celovečerní dokumentární film Půl čtvrté o životě na 
Zakarpatské Ukrajině, v roce 2015 dokument o Karlu Zemanovi. Momentálně připravuje svůj 
celovečerní hraný debut Poslední závod o průkopnících českého lyžování. Vedle dokumentární režie 
má zkušenosti také se psaním scénářů televizních seriálů a také dvou distribučních filmů Marka 
Najbrta Prezident Blaník a Čertí brko. Najbrta si vybral jako dramaturga pro předložený projekt, což je 
dobrá volba.  

 

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

znaků) 

 

Pohled do českých dějin v období nástupu komunistické totality může být zajímavý i v mezinárodním 

kontextu, přinejmenším může oslovit diváky v zemích se stejnou historickou zkušeností, má ale i 

všeobecnější nadčasovou platnost. Prostředí filmového světa atraktivitu projektu zvyšuje. Pozitivem by 

mohl být i posun k žánrové kinematografii, ten by ale měl být důslednější (viz pod 1.). Po formální 

stránce totiž zatím projekt neslibuje žádnou zásadní inovaci, která by zvýšila jeho mezinárodní 

potenciál z aspektu festivalů a následného prodeje. Ambicí autora je posunout českou tvorbu od 

historických příběhů inspirovaných konkrétními osobnostmi více k fikci a žánru, o žádné zásadní 

oživení se ale nejedná. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

 

Žádost je úplná a srozumitelná. Finanční strategie s vlastním vkladem žadatele ve výši 30 000 je 

standartní. Vedle honoráře pro žadatele (150 000) jsou v rozpočtu i položky honorářů pro dramaturga 

(20 000) a odborného konzultanta (10 000). Žadatel má zkušenosti také jako scénárista a projekt je 

schopen dotáhnout do finální fáze. 

 

 



1 Expertní analýza
Název projektu ZÍTRA SE BUDE
Evidenční číslo projektu 4016/2020
Název žadatele Tomáš Hodan
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film
Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 13. října 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Velký návrat mladé herečky na československé filmové plátno, nezadala si 
s nacisty, tudíž má před sebou zářnou budoucnost. Jenomže československou 
kinematografii (jakož i celou zemi) ovládnou komunisté a veškerá filmová produkce 
se začíná podřizovat jejich požadavkům. A hvězdná ambiciózní herečka najednou 
musí volit mezi kariérou a rodinou. Jak se zachová? 

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Suverénně odvyprávěný příběh.
3.      Podvratnost.
4.
5. Hlavní slabé stránky projektu:
6.      Absence přesahu.
7.      
8. Konečné hodnocení:

     Podvratný projekt, který zaslouží buď zadupat do země nebo podpořit a těšit se 
na výsledek. S ohledem na žadatelovu vlastní reflexi nejrůznějších úskalí takto 
pojatého projektu, doporučuji projekt podpořit. 

Udělení podpory                                                          Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     Podobných projektů, které se odehrávají v nedávné historii (protektorát, 40. a 50. 
léta), které pracují se skutečnými postavami a událostmi, ale vyprávějí smyšlený 
příběh, je v naší kinematografii hned několik (např. Protektor, Ve stínu) a všechny 
mají společný problém – absolutně žádný přesah. Většinou se jedná o žánrové 
či scenáristické hříčky, řemeslně velice kvalitní filmy, které se zaklínají právě dobou, 
politickou situací, ale přesah nebo jasně artikulované téma scházejí.  

     Tomáš Hodan svou radikálností, svým těsnějším přimknutím k žánru (western) 
provokuje a přiznává jasnou nadsázku. To by mohlo projekt posunout od výše 
zmíněných filmů spíše k podobně radikálnímu dílu Králíček Jojo. Nebo také ne 
a vznikne pouze jistě atraktivní žánrová taškařice a la parodie Na brigádě (poslední 
„povídka“ z filmu Pražská pětka), což by ovšem byla promarněná příležitost. 
     Nadějí, že tomu tak nemusí být, je prozření hlavní hrdinky, obavou, že tomu tak
může být, je závěr redukovaný na „láska všechno přemůže“. Prostě, jak píše 
autor, je tu zajímavý nápad, který zaujal i řadu producentů, a nyní nastává fáze, kdy 
se z nápadu musí vytěžit silný, nosný příběh, autorka analýzy nesměle dodává 
„s přesahem“! Projekt ten potenciál rozhodně má a neměla by nás zastrašit ani 
předchozí díla žadatele, která inklinovala právě spíše k žánrovým scenáristickým 
hříčkám. 

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

     Složení tvůrčího týmu je dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

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

     Téma může být významné pro současnou českou, případně i evropskou 
kinematografii, viz výše.

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují rozpory ani 
protichůdné informace a umožňují správně posoudit žádost.
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. 
     Žadatel je schopen projekt zrealizovat.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dvě 

Evidenční číslo projektu 4019/2020 

Název žadatele Josef Kokta 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 03.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět předloženého projektu pod názvem „Dvě“ je koncipován jako podklad pro 
artový film.  
Po smrti matky zůstávají dvě dcery. Starší se osamostatnila již dříve, mladší (školního 
věku) by měla být u babičky. Starší sestra se rozhodne k překvapení všech, vzít si 
svoji mladší sestru do pěstounské péče. A tak se obě sestry seznamují blíže. Starší 
na sebe bere odpovědnost za výchovu mladší. Tím si komplikuje život, který do té 
doby prožívala dosti volně. Nechce ale, aby její sestru vychovávala despotická 
babička, která by opakovala všechny chyby předchozí výchovy matkou. Starší sestra 
se snaží vyhnout všem klišé, kterými byl lemován její život. Když se seznámí 
s příjemným mladým mužem, uvědomí si, že mladší sestra by mohla být překážkou 
nejen v nově se vytvářejícím vztahu, ale hlavně v dalším životě. Nechce svou sestru 
opustit a tak řeší dilema. Ovšem ani mladý muž nechce opustit ji, takže se snaží 
vytvořit ovzduší uvnitř této komunity tak, aby všichni mohli komunikovat společně.  
Harmonické soužití se pokoušejí vytvořit nakonec všichni zúčastnění. 
 
Silnou stránkou projektu je to, že se autor snaží náročné psychologické téma 
zpracovat téměř až banálními popisy děje. Důvěřuje při tom tomu, že soustava 
jednoduchých epizod, pod kterými je skryto někde v hloubce každé postavy drama, 
epizod, které jsou sice harmonicky sestaveny pod střechou nikam neplynoucího děje, 
nakonec vytvoří hlubší poslání někde v konci příběhu.  
Slabou stránkou projektu je to, že tato důvěra se neopírá o jasnou dramatickou 
stavbu. I artové dílo funguje jen v případě, že se řídí pravidly pana Aristotela, čili 
dramatickou výstavbou příběhu. Chybí-li kolize a krize, není-li přítomna možnost 
katarze, dílo jako dramatický tvar nefunguje.    
 
 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

Myšlenka námětu není originální. Podobnou cestou se při hledání hlubokých 
psychologických témat ubírali např.: Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, atd. 
Autor specifikuje svůj projekt jako „intimní drama“. Intimního je v projektu dost, i když 
je to skryto pod hladinou viděného. Co se týče dramatu, zůstává autor na půli cesty.  
Protože se v treatmentu i v obou ukázkových obrazech děje jen cosi 
nespecifikovaného kdesi uvnitř protagonistů, nemáme šanci nahlédnout do jejich 
vývoje a psychologických posunů. Příběh, byť popisovaný jen povrchně, dává 
představu vody, která neteče. Děj zůstává na jednom jediném principu, ani postavy, 
ani dramatická linka se nikam nepohnou. Chybí jim impuls. Nemyslím tím onen 
vnitřní, na který autor spoléhá. Kdyby dokázal tento vnitřní boj i snahu o vytvoření 
harmonie vyjádřit skutečnými dramatickými prvky, bylo by dílo a tím i projekt mnohem 
více životaschopný.  
Postavy mají našlápnuto k něčemu, co by se mohlo podobat artovým 
charakteristikám. Děj je srozumitelný, ale nemá v sobě onu podstatu dramatického 
tvaru. Některé scény jsou (snad úmyslně) stavěny a provázeny banalitami.  
Viz: Když Radim uvaří špagety, Tereza řekne: Voní to skvěle ….. fráze milionkrát 
opakovaná ve všech televizních soutěžích kuchařů na světě. Proč ne, kdyby to bylo 
míněno jako symbolická hodnota. Což tady není.   
Scéna z úvodu, kde kdosi rozšlapává šneky, by měla působit jako symbolický obraz. 
Jak ale souvisí s dalším dějem, kde nejsou už symbolické obrazy, není jasné. 
Samozřejmě, kdyby autor vsadil na sice nikam nesměřující děj, ale přitom by dokázal 
vtisknout myšlenkovým pochodům silnou symbolickou hodnotu, bylo by to dílo 
mnohem významnější a mohlo by se přiblížit obtížnému cíli, který si předsevzal.  
 
Projekt nesplňuje tím, že není dostatečně promyšlen vzhledem k cíli, který si autor 
vytýčil, kritéria a cíle výzvy.  

 

 

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

Autor Josef Kokta má nevelké zkušenosti při psaní scénářů nebo dramatických tvarů 
(což film, i když artový – beze sporu je). Není tudíž jasné, jestli by byl zárukou 
úspěšného vývoje předloženého projektu. 

 

 

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

Téma ve zpracování jak je předloženo v tomto projektu, není pro kinematografii ničím 
významné.   

 

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

znaků) 

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

 



1 Expertní analýza
Název projektu DVĚ
Evidenční číslo projektu 4019/2020
Název žadatele Josef Kokta
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film
Číslo výzvy 2020-1-8-25

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 6. října 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Intimní příběh dvou sester, které k sobě po smrti matky musí najít cestu. Starší 
sestra si tu mladší bere do pěstounské péče a najednou se ona sama – 
nepřipravená, věčně utíkající před vztahy – stává „rodičem“. Mladší sestra se zase 
svérázným (i když pochopitelným) způsobem vypořádává se smrtí matky. Křehký 
příběh o postupném sbližování, vyrovnávání se s novou životní situací.

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Fungující předložené obrazy s autentickými dialogy.
3.     
4. Hlavní slabé stránky projektu:
5.      Nepřesvědčivý treatment. Bez dalších materiálů (zejména ukázek dvou obrazů a 

charakteristik postav) vyznívá příběh ploše, ne příliš vystavěně.
6.
7. Konečné hodnocení:

     V této fázi tvorby je celkem pochopitelně treatment to poslední, co autora zajímá. 
Slouží spíše jako osnova na cestě ke scénáři. Z ostatních dokumentů vyplývá, že 
autor je na psaní pečlivě připraven (zajímavé charakteristiky postav, dvě velmi živé 
ukázky) a proto si zaslouží podporu. 

Udělení podpory                                                           Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     Z dodaných materiálů prosvítá křehký příběh, který na první pohled neoslní ničím
překvapivým (ve smyslu zvratů např.), o to však evidentně nejde. Proces sbližování 
sester, ale i vyrovnávání se s novými rolemi, zdá se býti ukazován spíše skrze 
drobné, nenápadné, velmi lidské situace. A v tom tkví síla tohoto projektu.

     Jak již bylo naznačeno, děj v treatmentu je příliš plochý, („hladký“), bez překážek,
(a když se nějaká překážka objeví, tak velmi očekávatelná, např. Karlin zhoršený 
prospěch). A i když o nějaké dramatické zvraty z podstaty příběhu ve filmu nepůjde, 
přesto by si struktura příběhu zasloužila větší péči (viz autorovo zámýšlené 
rozdělení příběhu do 3 aktů, případně dokonce do pěti, dle fází vyrovnávání se se 
smutkem).

     To, co slibuje zajímavý vývoj jsou nastíněné charakteristiky postav, zejména 
hlavní hrdinky Terezy. Svérázná mladá žena je postavena před úkol, který by byl 
obtížný i pro „hotového“ dospělého člověka, co teprve pro nezávislou studentku. 
Tato postava v sobě nese mnohem zajímavější téma (a ne jedno), než autorem 
poněkud vágně formulované téma rodiny a rodinných vztahů.
 
     Na projektu je sympatické osobní zaujetí autora, zejména skrze skutečný příběh 
jeho kamarádky. Také chystané zapojení psychologů svědčí o poctivém přístupu k 
práci na tomto scénáři.

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

     Není důvod pochybovat o schopnostech žadatele dotáhnout první verzi scénáře 
ke zdárnému konci. 

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

     Naznačený příběh skrze svou intimitu, subtilnost a zejména univerzálnost může
zarezonovat jak v české, tak i v evropské kinematografii. 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, a neobsahují rozpory 
ani protichůdné informace. Umožňují žádost správně posoudit.
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Psi k zvratkům 

Evidenční číslo projektu 4020/2020 

Název žadatele Barunka O´Shaughnessy 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 7. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je podpora vývoje první verze scénáře pro hraný celovečerní film, jehož autorkou je 

česko-irská scenáristka a herečka Barunka O’Shaughnessy. Žadatelem je autorka scénáře. 

 

Rozvedená čtyřicetiletá emigrantka se v roce 1985 vrací se svými dvěma dětmi – třináctiletou Sylvou a jejím 

o tři roky starším bratrem – do své vlasti. Děti, které se poprvé dostávají za železnou oponu, čeká soužití 

s babičkou na českém venkově. Osudy Sylvy se propletou s policejním pátráním po několika pohřešovaných 

ženách a s osobou sexuálního zvrhlíka s členskou legitimací KSČ. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Pokus o bezútěšnou reflexi české povahy i života za železnou oponou v polovině 80. let 

o Konkrétní autorčina představa o vizuální stránce filmu 

o Autorčin podíl na oceňovaných zahraničních televizních seriálech 

o Vlastní finanční vklad je vyšší, než je v rámci této Výzvy obvyklé (25 %) 

o Honorář pro autorku je nižší, než je v rámci této Výzvy obvyklé 

 

Hlavní slabé stránky projetu: 

o Vykreslení života v socialismu 80. let je deformováno pohledem „zvenčí“ 

o Jednorozměrně zploštěné charaktery ústředních ženských postav 

o Vedlejší dějová linka se sexuálním zvrhlíkem se zdá být do děje naroubovaná 

o Snové výjevy poněkud narušují soudržnost příběhu 

o Absence dramaturga, jehož konzultace by byly cenné již v této fázi vývoje 

  

Projekt v sobě skrývá slibný potenciál, zatím je však příběh zatížený několika nedostatky. Při čtení materiálů 

jsem velmi váhal, zda projekt doporučit, či ne. Hlavními důvody, proč ho k částečné podpoře nakonec spíše 

doporučuji, je jeho téma a také skutečnost, že by byla škoda, kdyby byl projekt již v počáteční fázi zastaven. 

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) 

Jak vyplývá z autorské explikace, ryze „ženský“ příběh nese silně autobiografické rysy. Na základě vztahu 

Sylvy (alter ego autorky) a její babičky vykresluje události v životě zmatené dospívající dívky. To vše 

přerůstá v obecnější zamyšlení nad postavením ženy ve společnosti, nad přežitými stereotypy, které se 

poté odrážejí ve vztahu k mužům. Z tohoto pohledu je ústřední myšlenka námětu zpracovaná osobitým 

způsobem. 

 

Děj je relativně srozumitelný, soudržný je však již méně. Vyšetřování případů pohřešovaných žen působí 

v kontextu dramatu o vztahu žen z různých generací trochu nesourodě, byť podle autorky má tento motiv 

připomínat pocity dívčího strachu z ohrožení ze strany mužů. Pokud tomu tak má být, je třeba tento motiv 

více propracovat. Soudržnost syrového, místy až naturalistického příběhu rozkližují snové výjevy. 

 

Autorkou zmíněný pokus o „trochu zvrácenou poctu Babičce Boženy Němcové“ je spíše jenom bonmotem. 

Postava babičky je manipulativní zahořklá stařena, která je zdeformovanou komunistickou každodenností a 

jež dává pohrdavě najevo dceři její naprostou „nepoužitelnost“. Nejen její postava je ale takto jednostranně 

vykreslená – v kontrastu s ní její dcera působí jako naprosté budižkničemu, které je svým mužským okolím 

schopno komunikovat jen prostřednictvím sexu. Nejvěrohodněji, jelikož nejplastičtěji, působí postava Sylvy.  

 

Problematické se zdá i vykreslení života na české vesnici v polovině 80. let. Aniž bych chtěl normalizační 

dobu v Československu jakkoli idealizovat, při popisech prostředí v treatmentu jsem měl pocit, že se příběh 

odehrává spíše v nějaké zbídačené sovětské vesnici těsně po skončení války. 

 

Naopak pozitivně hodnotím, že autorka scénáře má vcelku ujasněnou představu o vizuální podobě filmu, 

která má reflektovat Sylvino emocionální rozpoložení. 

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

Autorkou je česko-irská televizní scénáristka a herečka Barunka O’Shaughnessy, jež žije ve Velké Británii. 

Napsala či produkovala několik televizních show. Je spoluautorkou komediálního seriálu Hunderby, který 

získal British Comedy Award, i série Sally4Ever, která obdržela BAFTA za nejlepší komediální scénář. Na 

obou autorka scenáristicky spolupracovala s jejich tvůrkyni a protagonistkou Julií Davisovou. 

 

Profesní zkušenost autorky s těmito proiekty se zdá být dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

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

Látka je svým charakterem spíše lokální, byť v příběhu hraje důležitou roli emigrace do Irska. Téma se zdá 

významné především pro českou společnost, která se ani po třiceti letech se svou komunistickou minulostí 

nedokázala vyrovnat. Potenciálně by proto mohlo oslovit i diváky z dalších socialistických zemí. Zajímavé 

pro svoji „exotičnost“ může být i pro západoevropské publikum. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

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

umožňují žádost správně posoudit. 

 

Žadatelem je autorka scénáře (viz bod č. 2). S ohledem na její dosavadní činnost i na několik ocenění lze 

předpokládat, že bude schopna dokončit první verzi scénáře v souladu s daty, uvedenými v realizačním 

harmonogramu. Časový horizont na to má relativně dostatečný (květen 2021). 

 

Výše finančního zajištění projektu z vlastních zdrojů činí k datu podání žádosti 25 % (50 000 Kč), zbytek je 

předmětem této žádosti. Nejvyšší položku rozpočtu představuje honorář pro scenáristu (100 000 Kč), který 

– v kontextu projektů v rámci této Výzvy – je podprůměrný.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Psi k zvratkům 

Evidenční číslo projektu 4020/2020 

Název žadatele Barunka O‘Shaughnessy 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný flm 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 30. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatelka s výraznými úspěchy na poli britské televizní tvorby se obrací ke svému dětství v socialistickém 

Československu. Protagonistkou jejího příběhu je dospívající Sylvie, jejíž outsiderství ještě prohloubí náhlé 

přesazení z Irska do zdevastované normalizační vesnice. Zde se ocitá vzhledem k matčině lhostejnosti pod 

vlivem autoritativní babičky, která na ní svými historkami přenáší hořkosti uplynulých desetiletí a deformuje 

tím dívčinu utvářející se identitu a vnímání sebe sama jako ženy. Sylviiny obavy a zranitelnost ovlivňuje i 

případ sexuální deviace vyšetřovaný na vesnici. 

Introspektivní potenciál námětu vycházející z nevšední zkušenosti a témata ztráty kontroly žen nad vlastní 

identitou, která autorka postihuje, mohou vést k zajímavé výpovědi. Předkládaný treatment však nevzbuzuje 

dojem výpovědně nosného propojení dějových motivů. Struktura scén zapojující banální pararely se 

společenským kontextem brání soustředěnému vyjádření intimní zkušenosti a zaseknutě upevňuje 

jednostranné projevy a funkce postav. V nedostatečně variovaných a pointovaných „abstrakních skečích“ 

postrádám náznaky poutavé vztahové interakce či alespoň podtextové přítomnosti konfliktu rozviřujícího od 

začátku zakotvené pozice charakterů (nad rámec nepříliš vypovídající nevraživosti matky a dcery). 

Autorka dává v explikaci příběhu ambiciózní rámec, který by při obratném ztvárnění a potřebné koncentraci 

mohl držet pohromadě. Snaha jít divákům naproti konvenčním zapojením sexuálních zločinů (i když autorka 

projekt směřuje primárně do artových kin) podle mě spíš rozptyluje a působí i vzhledem k nakládání s 

dobovými reáliemi a značně umělým zapojením postavy Adlera do řešení situace postav nejméně 

přesvědčivě. Klíčovým východiskem autorky je interpretace skutečnosti zmateným dítětem, k níž postrádám 

dostatečné podněty – redukce reakcí na observaci projektovaných postav z babiččina vyprávění toho moc o 

vnitřní dynamice nevypovídá. Bylo by vhodné rozvést práci s perspektivou Sylvie, zvláště pokud překračuje 

nakládání s dějovými motivy a týká se specifičtější narativní strategie. 

Co se týče dalšího směřování vývoje projektu, žadatelka neposkytuje žádný výhled či představy, s vhodnou 

spoluprací s dramaturgem pro tuto fázi podle podkladů nepočítá. 

Osobní zkušenost autorky a to, co si z ní vzala za poznatky, zaujme a určitě by byla sdělitelná ve vhodném 

tvaru nejen domácímu publiku. Dokázal bych si představit sevřené a pocitově intenzivní intimní drama, 

nynější literární stav látky však neproniká k předivu předkládaných témat a spíše je jako výchozí teze 

upevňuje v nedynamicky působícím rozestavení postav se zapouzdřeným charakterizačním potenciálem. 

Z tohoto důvodu v současné fázi nedoporučuji projekt k podpoře. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Autorka budoucího scénáře se rozhodla vycházet z vlastní osobní zkušenosti i nahlédnout na stav 

normalizační společnosti pohledem zvenčí, optikou dospívající dívky ze Západu, která je nucena se 

konfrontovat ve zjitřeném životním období s periferií reálného socialismu. V této perspektivě je život na 

československé vsi s krachujícím jzd vykreslen jako všudypřítomný marasmus – špína a úpadek, rezignace, 

zánik hodnot, zlomení lidé, týraná zvířata. Dějové prostředí a charaktery s ním spjatých postav podléhají až 

nihilistické optice, jejíž nápor z treatmentu působí až úmorně. Rozumím tomu, že přesazení hrdinky do 

vykořeněného a pro ni ubíjejícího prostředí může v jejím pohledu takto hypertrofovaný obraz (znásobený 

přítomností sexuálního devianta) motivovat. 

Autorce však nejde jen o ztvárnění osobního prožitku, usazuje jej v širším pohledu na člověka (ženu) trpně 

podléhajícího systému a procházející redukcí sebe samotného (na autoritativní hořkost v případě babičky, 

na tělo bez jakékoliv hodnoty v případě Lůdi). To má však za následek, že děje obklopující Sylvinu 

vnucovanou adaptaci nepřekračují základní stereotypy týkající se fungování normalizační moci a zkušenosti 

jedince pod dlouholetou vládou totalitní moci. Typické důsledky kolektivizace, protekce, šikana disidenta, 

úplatkářství – celá řada situací i samotné řešení případu devianta si vystačí s reáliemi, které si většina 

diváků s obdobím automaticky spojuje a vzhledem k frekventovaným filmovým návratům bude postrádat 

hlubší průniky či jejich výraznější fabulační uchopení. Zde vidím výraznou rezervu pohledu „zvenčí“, který 

zveličuje význam toho, co se již dávno usadilo v našem povědomí jako něco samozřejmě a nevzrušivě 

spjatého s normalizační érou. Pokud tento už dle autorky „konvenční“ kontext má sehrát psychosexuální 

funkci, jde o dost přímočaré, významově nerafinované a nepříliš soustředěné vyjádření zakořeňujících obav 

z mužů. Poněkud násilně a zkratkovitě v něm působí i účel příslušníka VB Adlera vůči konečnému prozření 

a jednání matky i dcery, zejména jeho úloha arbitra moudrosti, který oběma postavám ihned dokonale 

rozumí a na rozdíl od nich ví, co potřebují. 

Všechny charaktery treatment uzavírá do jednorozměrné a nevýrazně působící šablony jednání (u Lůdi 

např. hrozí, že vyzní jako sebestředná nymfomanka) a postrádám konfrontace, které by měly potenciál 

bezprostředně osvětlit proces, který postavy do této fáze dovedl. Jejich charakterizace tak výrazně 

přesahuje aktuální možnosti dějového vyjádření, stejně tak i zdánlivost sourozenecké nevraživosti. 

Akcentovaný vztah mezi vnučkou a babičkou může být nosný – toxický a mýtotvorný střet zranitelné, teprve 

se formující identity s identitou ztracenou a nenaplněnou může být sám základem pro silné intimní drama 

bez potřeby rozptylujících přívěsků týkajících se obecného údělu ženy. Vztahová interakce mezi Sylvií a 

babičkou však zůstává jen na epizodní a velmi zkratkovitě vyjádřené rovině, u níž nenacházím posuny ve 

vztahu k procesu vzrůstajícího odcizení dívky - vyznívá jako jednostranná infiltrace dívky roztodivnými 

historkami (z nichž problematiku identity a sdílené mysogynie evokují jen některé) a Sylviiny reakce se 

omezují na projektování postav z babiččiných vyprávění. Psychologickou funkci projekcí navíc narušuje 

samoúčelné efektivní rozostřování hranic mezi realitou a fantazií. Z historek naznačených v treatmentu 

mám trochu pochybnosti, do jaké míry jednoduché příběhy, které neevokují zajímavé pointy, dokáží být na 

takové ploše únosné a samonosné – přeci jen je rozdíl mezi jejich subjektivním zabarvením pro autorku a 

působením na diváka, pro nějž jsou vytrženy ze sítě osobního prožívání. Také mi nepřijde, že by dívčino 

pasivní až netečné vstřebávání babiččiny životní nauky (pokud nebude zvolen výrazně subjektivizovaný 

styl, což se z explikace nezdá) mohlo výrazněji přispívat celkovému dojmu přetlaku, který by měl stát za 

jejím překotně působícím osvobozením. 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Projekt v současné fázi zahrnuje pouze autorku, která má za sebou úctyhodné scenáristické výsledky 

v britské televizní tvorbě (dlouhodobá spolupráce na řadě populárních a oceňovaných komediálních 

seriálů) – tento osobní projekt je pro ni však vykročením novým směrem závažnější výpovědi 

s uměleckou ambicí. S účastí dramaturga autorka pro první verzi scénáře nepočítá a nezmiňuje ji ani 

výhledově – vzhledem k poměrně žádoucímu získání odstupu a tematicky rozbujelým ambicím výpovědi 

bych tuto spolupráci doporučoval. Rovněž plány či představy ohledně zapojení producenta či režiséra 

zůstávají nyní ještě za autorčiným horizontem. 

 

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

Námět se osobně vypořádává se společenskými otázkami kontroly žen nad vlastním údělem, jim 

vnucovaných a zakořeněných sebeznevažujících rolí, potlačovaného rozvoje jejich identity. Má potenciál 

oslovit těmito závažnými tématy mezinárodní publikum, pokud by se ve scénáři k otázkám přistoupilo 

soustředěně a intimně skrze konfrontaci dvou ústředních postav a evokaci jedinečné traumatizující 

zkušenosti vykořenění a zranitelného outsiderství. To by však znamenalo slevit z ambicí generalizovat 

úděl ženy a neotupovat problematiku identity explicitně vnášenými motivy sexuálního násilí. Současný 

půdorys bohužel neslibuje víc než jednorozměrně se projevující charaktery a nedostatečně variované 

vztahové interakce, soustředění obětuje perifernímu dění, které může zahraničními divákovi 

v hyperbolické zkratce představit deformační aspekty normalizační éry, domácímu publiku však 

nenabídne víc než stereotypizované reálie. Intimní téma sebezáchovy dívky, zbavované vnucovanými 

předsudky možnosti formovat svůj vlastní příběh, však při žádoucím hlubším uchopení rozměr 

nevšedního náhledu do normalizační každodennosti nepostrádá.  

Naznačená představa o stylu příliš podnětů k inovaci nepřináší – barevné vydělování outsiderské postavy 

a vizuální nálady navázané na rozpoložení postav inklinují k poměrně přímočarým efektům, které jen 

vnějškovými náznaky navozují subjektivní dojmy. Introspektivní rozměr výpovědi setrvává spíše na úrovni 

dějových motivů a z nich odvozovaných významových paralel. 

 

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

znaků) 

Potřebné podklady jsou k žádosti doloženy vyjma čestného prohlášení o osobním finančním vkladu 

žadatelky do projektu. Nesetkal jsem se s protichůdnými informacemi a nic nebránilo žádost náležitě 

posoudit. Celkovou částku projektu navyšují režijní náklady, jejichž vyčíslení na 50 000 Kč vysoce 

převyšuje maximum 7% podílu na rozpočtu projektu. Těmito náklady, jež by spíše vyhovovaly položce 

„ostatní“, se mají krýt pracovní poznávací cesty do ČR – jejich účel a nutnost by mohly být více osvětleny 

(týkají se rešerší či návštěvy míst spjatých s dětstvím autorky?). Potenciál osobní výpovědi a nevšední 

interpretace československých reálií minulé éry by při silnějším zohlednění ve scénáři umožňoval 

posuzovat projekt jako kulturně náročné dílo. Počet realizovaných projektů a kontinuální úspěšné 

spolupráce s britskými televizními společnostmi jsou devizami, které vedou k předpokladu o schopnosti 

autorky dotáhnout první verzi scénáře alespoň ve formě připravené pro spolupráci s dramaturgem a 

případnými dalšími spolupracovníky/konzultanty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dovolená na Mácháči 

Evidenční číslo projektu 4021/2020 

Název žadatele Dominik Kalivoda 

Název dotačního okruhu ̶ Vývoj  českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře  celovečerního hraného 

hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 1.10..2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Prostředí malého města, kde se lidé vzájemně předhánějí, kdo se bude mít lépe, Když potrhlá  paní učitelka, 

dosti netypická ostatně, protože každý rok tráví celé  dva měsíce prázdnin u moře v luxusním resortu, 

vsugeruje svým žáčkům, že dovolená bez moře není dovolená, jmou se dvě rodiny svým dětem předstírat, 

že jsou u moře, ale vlastně jsou na Máchově jezeře . Z této základní situace mají vyplynout humorné situace 

a nesnáze pro oba rodičovské páry. 

Protože se jádro zápletky údajně zakládá na skutečné události, jednalo by se o vhodný námět pro nebožtíky 

Bakaláře a jistě by se to dalo, při dávce řemeslné šikovnosti, zpracovat jako krátká televizní komedie. Kdysi 

se tomu říkalo „kritika maloměšťáctví“. I v tom žánru lze natočit skvělý film – viz Hogo fogo Homolka –  

uvedené kratičké ukázky ze scénáře (s řadou pravopisných chyb) o podobném mistrovství zatím 

nepřesvědčují.  

 

 

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Autor scénáře ve své žádosti dílo prezentuje jako kulturně náročný projekt se zdůvodněním, že  nechce 

natočit komediální řachandu, ale sociální drama s komediálními prvky, což „snižuje komerční aspekt celého 

díla“. Dále podtrhuje možnost, že nicméně zvolil komediální rovinu, i když by námět bylo - dle jeho názoru - 

možno zpracovat i jako thriller. Zdá se, že záměry zde přesahují tvůrčí možnosti. Téma není dosti nosné na 

celovečerní film, postavy jsou charakterizované šablonovitě, připomínají  /neblaze/ „typizované“ 

schematické figury socialistického realismu, mění se jen kulisy. Maloměšťáctví je sice možná věčné, ale 

nemělo by být věčně stejně zobrazováno‘! 

Žadatel je ještě velmi mlád (r.1996) a v projektu se jistě projevuje jeho osobní vztah k látce, jenže prozatím 

ještě poněkud naivní a nezralou formou. Je absolventem Filmové školy Michael a velmi činný 

v nejrůznějších kulturních profesích, kde jistě získá i další potřebné zkušenosti.  

 

 

 

 

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

− Jediným uvedeným spolupracovníkem žadatele je dramaturg  Ivan Trajkoiv, jeho  vyjádření a profesní 

životopis k žádosti přiložen není. Nedokáži tedy posoudit. 

 

 

 

 

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

− Téma nové není, úspěšnost celovečerního zpracování  z přiložených materiálů nelze z předložených 

materiálů předpokládat.  

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a úplné, pokud se týče žadatele. Chybí informace o 

osobě dramaturga. Synopse  je velmi povšechná, charakteristiky postav stručné až k plochosti, scény ze 

scénáře kratičké a nemnoho sdělující. 

Tato stručnost možná nedovoluje případné přednosti projektu dostatečně posoudit a ocenit. Doporučuji 

projekt přepracovat a znovu předložit v komplexnější verzi, zejména s ohledem na to, že žadatel se 

dosud pohyboval ve filmovém prostředí v nejrůznějších rolích /střihač, kameraman, režisér, skript, 

moderátor, fotograf/, je to však jeho první pokus na poli celovečerní hrané scénaristiky. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Dovolená na Mácháči 

Evidenční číslo projektu 4021/2020 

Název žadatele Dominik Kalivoda 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 8. října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět na rodinnou komedii s mravoličným podtextem rozehrává motiv dobře míněné lži, 
jež vymstí jejím iniciátorům, nakonec vede k jejich sympatickému zmoudření.  
 
Nemajetní manželé Veronika a Karel Stehlíkovi chtějí svým dvěma dětem dopřát dovolenou u 
moře. Jejich ratolesti – čtyřletá Anička a sedmiletý Jiřík – po ní touží od chvíle, kdy luxusní 
prázdniny vychvalovala Jiříkova učitelka. Stehlíkovi, jež se potýkají s nezaviněnými 
finančními problémy (Karel se živí jako poctivý a pracovitý truhlář, od svých zákazníků však 
dostává pozdě zaplaceno), přijdou na řešení poté, co se z televizních zpráv dozvědí o nehodě 
kamiónu s nákladem soli. Ta se odehrála poblíž Máchova jezera, jehož voda je tudíž slaná. 
Rodina odcestuje do českého letoviska, kde dospělí před dětmi předstírají, že jsou 
v Chorvatsku… 
 
Příběh z pera debutanta Dominika Kalivody vychází ze značně krkolomné premisy. Není 
totiž pravděpodobné, že sedmiletý školák (pokud není dementní) by rodičovskou šarádu 
neprokoukl hned od začátku. Námět má všechny rysy snaživé, leč naivní prvotiny. Ušlechtilé 
poselství o potřebě rodinné soudržnosti manifestuje polopatickým symbolem růžového 
nafukovacího kruhu, který se objevuje v prologu a epilogu vyprávění. Ani další motivy nejsou 
rozehrány s patřičnou hloubkou a autenticitou. Navzdory autorově upřímné snaze o kritický 
obraz současného českého maloměsta proto projekt nelze doporučit k podpoře.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

„Příběh, který ve scénáři vyprávím, vychází přímo z mého života. Když jsem byl mladý, moc 
dobře jsem si uvědomoval (až mi to někteří nechtějí věřit), jak moc se rodiče snažili, aby nám 
se ségrou splnili, co nám na očích viděli. V žádném případě nás nerozmazlovali, ale chtěli pro 
nás to nejlepší. Koneckonců většina rodičů to tak má. Nicméně tato přehnaná péče související 
s financemi často způsobovala zbytečné hádky odehrávající se za dveřmi ložnice a 
přetvařování se, že se nic neděje, že si jenom nahlas povídají,“ píše autor ve své explikaci. 
 
Naznačený autobiografický impuls však Dominik Kalivoda rozvíjí do vyspekulované 
historky, která spíš než jako příběh ze skutečného života vyznívá jen jako dětinská pohádka. 
Charakteristika pěti hlavních dospělých postav je příliš povrchní, průhled do komplikovaných 
vztahů mezi rodiči a dětmi je banální a „šustí papírem“. Látka nepřináší žádné novum ani do 
polemického obrazu poměrů na současném českém maloměstě (Veronika Stehlíková je 
prodavačka, šikanovaná svou nadřízenou). Jednání pokryteckých sousedů ústřední dospělé 
dvojice – zámožného manželského páru Tomáškových, kteří svým dětem namluví, že jsou na 
dovolené v Itálii, postrádá elementární logiku.  
 
Látka není úplně marná, vyžaduje však zkušeného dramaturga, který by upozornil na její 
slabiny a příběh adekvátně dopracoval. 

 

 

 

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

Autor námětu Dominik Kalivoda, který žádost předkládá, je absolventem všeobecného 
Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli. Podle svého CV „s filmovou a televizní činností začal 
již na základní škole, kde založil školní televizi“. Pracuje v městském rozhlase v Litomyšli, od 
roku 2016 spolupracuje s karlovarským MFF, během studia na vyšší odborné škole vykonával 
praxi v České televizi. Živí se jako režisér a videotvůrce na volné noze. Spolupracuje 
například s bratry Cabany, vytváří videa pro rozličné festivaly (například 4+4 dny v pohybu), 
točí reklamní spoty… 
 
Navzdory bohatým zkušenostem s různými obory literární a filmařské činnosti, má však jeho 
pokus o hraný debut veškeré atributy projektu ambiciózního, lež zatím nedostatečně 
vyprofilovaného začátečníka.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Syžet Kalivodova hraného debutu vzdáleně připomíná osnovu Mádlovy prvotiny Pojedeme 
k moři. V ní je však motiv milosrdné lži traktován mnohem autentičtěji a v Mádlově zručně 
natočeném filmu vedl ke smysluplnému výsledku.  
 
Dovolená na Mácháči má kromě zmíněných nedostatků příliš řídký děj, použitelný spíš 
pro povídku z televizních Bakalářů, než pro celovečerní film. Úvahy o eventuálním 
zpracování této nedotažené látky jsou předčasné a vyzněly by jen jako spekulace. Obávám se 
však, že i při sebelepším provedení jde o látku, která do naší kinematografie nepřinese žádné 
ozvláštění. V ideálním případě vznikne pouhá roztomilá absurdita. 

 
 

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

znaků) 

Z formálního hlediska nelze žádosti nic zásadního vytknout. Chybí v ní však to základní, tj. 
kvalita zvažované látky. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Scény z předmanželského života 

Evidenční číslo projektu 4022/2020 

Název žadatele Ondřej Kopřiva 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 29.IX.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

On je skeptický ateista z Prahy, Ona pozitivní věřící z Moravy. Kvůli svatbě v kostele musejí oba 

absolvovat „předmanželskou výchovu“ u katolického kněze. Na závěr „kurzu“ se rozejdou. V epilogu se 

ale setkávají znovu s novou šancí na vztah. 

V rámci deklarovaného žánru romantické komedie se jedná o poměrně originální nápad, autor má 

navíc za sebou dobrý sběr materiálu, díky kterému působí „přednášky“ kněze věrohodně, a má 

v úmyslu ho ještě rozšiřovat, což lze hodnotit pozitivně. Sympaticky ozvláštněna je i postava 

samotného kněze. Nápad, který se vymyká nenápaditým pokusům o romcom v rámci domácí tvorby, 

není ale zcela využitý a nenaplňuje svůj potenciál. V rámci daného žánru postrádá příběh budované 

napětí pro diváka, zda dva hlavní hrdinové spolu skončí, nebo se rozejdou. Naplno není využitý ani 

kontrast obou hlavních postav, který slibuje neustálé jiskření mezi nimi. Nedostatečně vybudovaný je i 

vývoj jejich vztahu. Samotný děj je v podstatě chudý, chybí více překvapivých zvratů, vše je příliš 

postaveno na dialozích (i když zručně napsaných) – v tomhle ohledu se projekt blíží spíše konverzační 

komedie vhodné pro televizi nebo pro divadlo než pro filmové plátno. Podle předloženého materiálu se 

jedná o spíše lokálně zaměřené dílo, i když autor deklaruje i zahraniční ambice.  

Scenárista Ondřej Kopřiva absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci. Podílel se na scénáři 

internetového seriálu Semestr. Dramaturgem je Michal Reich, absolvent střihu na FAMU, který se 

věnuje také dramaturgii. V autorské explikaci žadatel uvádí, že scénář vyvíjí v úzké spolupráci v týmu s 

producenty Jakubem Jírou (Shore Points) a Markem Novákem (Xova Film), žádné LOI není ale 

přiloženo. Rád by ho nabídl ženské režisérce, neuvádí ale žádné konkrétní jména. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Podle autora se má jednat o romantickou komedii nejen s domácími, ale i se zahraničními ambicemi. 

V rámci tohoto žánru se jedná o poměrně originální nápad, inspirován předmanželskou „výchovou“ 

příštího ženicha a nevěsty, kteří se chtějí sezdat v katolickém kostele. Autor má za sebou dobrý sběr 

materiálu, díky kterému působí „přednášky“ kněze věrohodně, a má v úmyslu ho ještě rozšiřovat, což 

lze hodnotit pozitivně. I když se nejedná v pravém smyslu slova o setkání dvou kultur, pojednává 

projekt o setkání dvou vzdálených světů, jejichž představiteli jsou dva hlavní hrdinové. Originální 

nápad, který se vymyká nenápaditým pokusům o romcom v rámci domácí tvorby, není ale zcela 

využitý a nenaplňuje svůj potenciál. Děj postrádá budované napětí pro diváka, který by měl celou dobu 

zůstávat v napětí, zda dva hlavní hrdinové spolu skončí, nebo se rozejdou. K tomu by bylo ale potřeba 

více překvapivých zvratů, bez nich napětí úplně chybí. Naplno není využitý ani kontrast obou hlavních 

postav, který slibuje neustálé jiskření mezi nimi. Nedostatečně vybudovaný je i vývoj jejich vztahu, 

který by mohl procházet různými dramatickými „kotrmelci“. Nedostatečně vybudovaně působí i vývoj 

hlavních hrdinů: jejich charaktery neprocházejí dostatečným dramatickým vývojem, aby bylo 

zdůvodněno jejich opětovné setkání s možností trvalého vztahu. Samotný děj je v podstatě chudý, 

všechno je příliš postavené na dialozích (i když zručně napsaných) – v tomhle ohledu se projekt blíží 

spíše konverzační komedie vhodné pro televizi nebo pro divadlo než pro filmové plátno.  

 

 

 

 

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

 

Scenárista Ondřej Kopřiva (1988) absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci. Pracuje v Národním 

archivu. Podílel se na scénáři internetového seriálu Semestr, další projekty má zatím pouze ve vývoji. 

Dramaturgem je Michal Reich, absolvent střihu na FAMU, který se věnuje také dramaturgii. 

S Kopřivou pracuje i na dalším připravovaném projektu.  

 

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

znaků) 

 

Podle předloženého materiálu se jedná o spíše lokálně zaměřené dílo, i když autor deklaruje i 

zahraniční ambice. To se týká spíše zpracování zvolené látky, jejíž téma je poměrně univerzální i 

vcelku originální. Žádnou zásadní inovaci v rámci domácí či evropské tvorby projekt ovšem nepřináší.  

 

 

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

1000 znaků) 
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V autorské explikaci žadatel uvádí, že scénář vyvíjí v úzké spolupráci v týmu s producenty Jakubem 
Jírou (Shore Points) a Markem Novákem (Xova Film), žádné LOI není ale přiloženo. Rád by ho nabídl 
ženské režisérce, neuvádí ale žádné konkrétní jména. Do rozpočtu žadatel vkládá vlastních 30 000 
Kč, z čehož by měl být financován honorář dramaturga.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Scény z předmanželského života 

Evidenční číslo projektu 4022-2020 

Název žadatele Ondřej Kopřiva 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 08. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Tomáš, který se svatbám ironicky vysmívá, se na jedné z nich zamiluje do Anežky. Když se zasnoubí, zjistí, 

že jelikož ona chce svatbu v kostele, budou muset absolvovat předmanželskou přípravu. S knězem. 

Absolvují několik sezení, během kterých jdou oba vztahové protiklady emocionálně nadoraz a jejich pouto se 

rozpojí. Naštěstí podle závěrečných indicií pouze dočasně (první tři věty doslovně přepsané ze synopse). 

/// 

Projekt romantické komedie s nádechem lifestylových pouček není povrchní ani bezobsažný, což dílem 

souvisí se systematickým a poučeným přístupem ke konvencím zdrojového žánru. Dokonce i vyloženě 

časopisecké pravdy předkládá treatment s nádechem originality, neboť tak činí prostřednictvím kněze coby 

svérázného kouče osobního seberozvoje. A především je osvěžuje hravou strukturou vyprávění, jež 

nenásilně zvýrazňuje pravdy o protikladech a jejich vzájemném přitahování. Pečlivě zpracovaná žádost 

vychází podle všeho z prožívané generační zkušenosti a slibuje odpozorovaný zážitek, variantu coming of 

age na úrovni vztahového zrání. Lze namítnout/opatrně připustit, že podobný žánrový záměr rozevře naplno 

své silné a slabé stránky teprve při odevzdání pozdějších scenáristických formátů. Doufejme, že úspěšně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Sympaticky nenucená a rétoricky nekřečovitá žádost připomíná, co bychom už dávno měli vědět (a přitom 

často nevíme): totiž, že romantická komedie s nádechem lifestylových mouder nemusí být až tak povrchní, 

a pokud se nad ní někdo automaticky povyšuje, sám sebe ochuzuje. Předložený treatment evokuje sled 

trefných lifestylových článků o vztazích, které i při svém zjednodušení mohou mnohé vypozorovat. Autor 

tuto popularizační rovinu ani nezakrývá a z postavy kněze tvoří poměrně originálního kouče osobního 

seberozvoje. A jakkoli jednotlivé postřehy mohou sem tam znít až příliš povědomě, treatment je osvěžuje 

hravou strukturou, která může zvýraznit pravdy o protikladech a jejich vzájemném přitahování. Budiž 

potěšitelné pročítat se postavami s lidskými chybami, aniž by tyto ubíraly na jejich kladném vyznění. 

Snímek by mohl reprezentovat jakýsi coming of age na úrovni vztahového zrání. Jakožto generační 

souputník autora jsem důvěrně poznával nejen některé situace, nýbrž také jazyk, kterým postavy mluví. I 

proto bych doporučil, aby se autor nepokoušel cílové skupině vždy zavděčit, případně tak činil méně okatě. 

Když v prvním obraze protagonista cituje repliku Jiřího Káry, nemusí dodávat na ujasněnou, že cituje Jiřího 

Káru: replika zůstává výmluvná sama o sobě, kdo nezná její zdroj, nemusí cítit, že kdosi přifukuje generační 

bubliny. Projekt má totiž potenciál oslovovat více než armádu hledajících se třicátníků. 

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

Na autorově treatmentu si vysoce cením jeho vstupního nasazení. V rámci příprav provedl rešerši a přečetl 

několik knih, včetně cizojazyčené příručky, jež mu radí, jak postupovat při tvorbě romantických komedií. Při 

vypisování referenčních titulů nejde po povrchových příkladech a jím zmíněné filmy umí souvisle představit. 

Řečeno lapidárně: ví, co chce, zvládá to definovat a jeho předchozí podíl na seriálu Semestr (2016) slibuje 

přinejmenším solidní výsledek. 

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

Žádost si hravě a ctižádostivě vypůjčila titul jednoho z proslavených filmů Ingmara Bergmana, přínos však 

netřeba hledat na tak vznešených místech. Dosavadní záměr slibuje vnést do tuzemské žánrové produkce 

energii a nápady nastupující generace; respektive té její části, která je s nadhledem poučená aktuálními 

trendy, aniž by na nich byla závislá. Jména v pozadí filmu by pak mohla částečně pomoci, aby dílo v kinech 

neprošlo nepovšimnuté právě těmi, k nimž může adekvátně promlouvat. 

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

znaků) 

Žádost je zpracovaná pečlivě, obsahuje veškeré potřebné náležitosti. Autor již komunikuje s producenty, 

jakkoli v této fázi zatím vedle podpory financuje pouze vlastním vkladem. Kredit žadatele je však poměrně 

značný, i na základě úrovně předložené žádosti lze usuzovat na zdar projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pohovor 

Evidenční číslo projektu 4023/2020 

Název žadatele Karin Venhauer 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 8. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je ženské drama debutující scenáristky Karin Venhauer, absolventky FAMO.  

 

Námět je koncipován jako společensky kritické drama, které řeší otázky postavení žen v současné 

společnosti a na trhu práce, přičemž do kontrastu ke zdejším diskriminačním a sexistickým poměrům staví 

vyspělou a korektní západní společnost, kde hrdinky nakonec „najdou štěstí a lásku“. Rozdělení 

genderových a sociálních rolí je zatím dost schematické a stereotypní a zahraniční srovnání přímočaré a 

tezovité, nicméně samotné téma je dramaticky nosné a společensky potřebné a pojednané s autorským (až 

aktivistickým) zaujetím. 

 

Problém je ve finanční části: v rozpočtu žadatelka násobně přesáhla limit na režijní náklady, ve finančním 

plánu chybí doklad o vkladu žadatele, který je kalkulován, ale současně se deklaruje nulové zajištění. 

 

CV žadatelky – autorky je pojednáno bez specifikace jmenovaných děl, jen se obecně konstatuje, že „působí 

převážně ve filmovém a televizním průmyslu v zahraničí“, takže není vůbec jasné, jaké má konkrétní 

profesionální zkušenosti a výsledky. Žadatelka je jedinou členkou realizačního týmu, chybí dramaturg jako 

klíčová zpětná vazba. Personální zajištění nelze považovat za uspokojivé. 

 

Přes uvedené nedostatky doporučuji projekt k podpoře pro jeho společensky a autorsky angažované 

polemické pojetí, které není v české kinematografii obvyklé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět přináší autorsky a společensky angažované téma a polemický způsob pojednání, což představuje 

hlavní přednost projektu a přínos pro zdejší kinematografii i společenskou debatu. 

Autorka brojí proti systémovým vadám a stereotypům, předložený námět ale stereotypy potvrzuje: ženy jsou 

silné oběti, chlapi jsou zakomplexovaní sexističtí zvrhlíci nebo v lepším případě pohodlní alibisté. Podobně 

autorka exponuje deziluzi z filmového prostředí, kam umisťuje hlavního padoucha a profesi hlavní hrdinky. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy – s výhradou k rozpočtu a finančnímu plánu. 

 

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

Tým tvoří pouze žadatelka – autorka, chybí dramaturg jako důležitá zpětná vazba. V tomto ohledu je 

personální zajištění slabé. 

 

 

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

Angažovaný námět s tématem ženské otázky a společenskou kritikou vyprávěný na evropském půdorysu má 
potenciál zaujmout i v zahraničí a lze předpokládat festivalový oběh filmu. 

 
 
 

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

znaků) 

Žádost je formálně zpracována nepřehledně, ve finanční části jsou věcné vady, kalkulovaná výše 

režijních nákladů násobně přesahuje povolený limit. 

Požadovaná výše podpory je oprávněna kulturní náročností díla. 

Organizační a finanční zajištění projektu není uspokojivé, nicméně je pravděpodobné, že vady jsou dány 

spíše formální nezkušeností s žádostí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pohovor 

Evidenční číslo projektu 4023/2020 

Název žadatele Karin Venhauer 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film  

Číslo výzvy 2020-1-8-25  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 06.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt předložený pod názvem „Pohovor“ je průvodcem faktu, kterého si málokdo všímá, tj. možností 
ženy v naší společnosti uplatnit se podle svých představ a schopností. Sexismus, úplatkářství, 
nevšímavost a diskriminace na trhu práce, to je skutečnost, která dopadá na lidi, kteří chtějí svých cílů 
dosáhnout svou pílí, ale nejvíce se dotýká žen. 
Děj se odehrává mezi roky 2010 a 2020.  
Regina je mladá žena, která se snaží uplatnit na trhu práce nejdříve v České republice. Absolvovala 
filmovou školu, ale setkává se jen s diskriminací a ponižováním. Její kamarádka Milena studuje 
v Londýně a Regině nabídla možnost práce. Regina se rozhodne toto místo přenechat druhé 
kamarádce, Alici, která má velké existenční potíže. Postupem času Regina při hledání práce naráží na 
nezájem Úřadu práce, na nesmyslné podmínky při nabídce práce (vždycky nižší plat, než je slíbeno a 
vesměs přes agenturu). Kvůli práci učitelky na střední škole musí studovat ještě dva roky, aby mohla 
ve školství pracovat. Když chce nastoupit na místo učitelky, ředitel jí sdělí, že může pracovat jen na 
poloviční úvazek. To Regina odmítne. Naváže kontakt s německým line producentem, který jí celou 
dobu slibuje práci, ale chce za to sex. To Regina odmítá a tak se ocitá několikrát ve velmi nepříjemné 
situaci, kdy je ochotna přijmout práci posledního ve štábu, ale většinou je nějak zesměšněna a 
následně o práci přijde. Po mnoha peripetiích, kdy skončí svůj dlouholetý vztah, se jí nakonec povede 
se ve své branži uplatnit. Její kamarádka Milena žije šťastně v Londýně a má tři děti, kamarádka Alice 
žije také v Londýně a začíná podnikat, a kamarádka Lenka se rozhodne odejít do kláštera po té, co její 
maminka zemřela na koronavirus.   
Silnou stránkou projektu je neomšelý a kritický pohled na ušmudlaný český kapitalismus začátku 21. 
století. Autorka si nebere servítky při popisu nadutosti určité vrstvy naší společnosti. I když líčí osudy 
ženské hrdinky a občas se nemazlí s mužskou populací, neustrnula v onom jednostranném pohledu. 
Aroganci lidí, kteří mají sice malou, ale přece jen možnost někoho ponížit, odhaluje zcela bez ohledu 
na to, jestli se jedná o ženu či muže. Dalším velkým vkladem je, že autorka přísně dodržuje 
dramatickou stavbu, neuhýbá do banalit a pojmenovává přesně negativní prvky v lidském chování, 
které vybublávají na povrch ve chvíli, kdy dotyčný cítí pofiderní převahu.  
 
Projekt je perfektně připraven k vývoji a žadatelka je schopna dílo 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) 

Ústřední myšlenka předloženého projektu „Pohovor“ je v české dramatické tvorbě 
výjimečná. Nejen tím, že se snaží pojmenovat a řešit problémy spojené se 
zařazováním žen do pracovního procesu, ale také způsobem vyprávění. Nad jistou 
dávku pohledu na čistě ženské otázky, se autorce povedlo dát vyšší poslání tím, že 
zobecnila  společenský jev, ve kterém jsou upřednostňovány ty (podle mého 
názoru) nejhorší lidské vlastnosti (tj. vlezdoprdelství, arogance, netečnost, 
nevšímavost, korupce a tomu všemu podobné) před férovou soutěží při výběru 
spolupracovníků, před znalostmi a pracovitostí i etickým chováním. Autorka téma 
posiluje tím, že kromě těchto základních prvků dává ještě důraz na genderové 
otázky. Kontinuálně tvořená dějová linka dává hodně možností, jak s tématem 
pracovat. Budeme –li uvažovat o tom, že protagonistka na svých bedrech nese tíhu 
celého problému a jejím prostřednictvím se dostáváme do situací ne zrovna 
příjemných, jsem toho názoru, že někdy přeci jen autorka podlehne ženskému 
pohledu (mám na mysli – on to asi tak nemyslel, třeba jsem si to špatně vysvětlila – 
z toho potom vycházející neustálá důvěra i přes jasné znaky podvodu). Podle mne 
by dramatičnosti díla slušelo v několika případech přitvrdit, vytvořit situace drsnější 
a emočně silnější. Je obtížné překonat scénu, ve které vrcholí ubohost chlapa, po 
jehož akci si protagonistka vytahuje tampon, ale autorka má schopnosti tuto 
stránku projektu dotáhnout. A právě tato vyhraněnost a snaha o přesné a konkrétní 
kroky škůdce/škůdců, dávají dílu to, co se dnes v dramatické tvorbě málokdy vidí. 
Děj spěje k nezvratné a očistné katarzi. A tahle katarze má logiku, není tam uměle 
nasazena. 

Charaktery postav odpovídají záměru autorky, plejádu svých postav má dobře 
promyšlenu. Nikdo není navíc a nikdo tam nechybí.  

Projekt používá originální stylistické prvky zvláště ve chvíli, kdy akceptuje současné 
vidění technických prostředků při komunikaci mezi lidmi. V explikaci autorka přesně 
vysvětluje, jak bude s těmito prvky pracovat. Obvykle se stává, že přepis sms 
zprávy nebo tlumočení mailu zbrzdí vyprávěcí rytmus a děj dostává trhliny. Autorka 
tohoto projektu o onom nebezpečí ví, v explikaci se tomu věnuje a hledá cestu, jak 
se těmto trablům vyhnout.  

Předložený projekt naplňuje měrou vrchovatou cíle i kritéria výzvy.      
 
 

 

 

 

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

Autorka projektu Karin Venhauer  je scenáristkou a režisérkou. Tento projekt chce 
realizovat jako svůj celovečerní debut. Podle toho, jak pečlivě vypsala všechny 
okolnosti svého budoucího filmu, je nepochybné, že má jasnou představu, jak bude 
film realizovat.  

Doporučuji jen, aby si vzala na další fázi vývoje a příprav na výrobu filmu, 
dramaturga.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma je významné pro českou kinematografii zvláště svým jasným posláním. 
Autorka nikam neuhýbá, jde přímo za svým cílem ukázat, že ženy se dokážou 
postavit čelem k nepřízni společnosti. Touto myšlenkou je dílo výjimečné 
v současné české dramatické tvorbě.  

Tím, že autorka nezůstává na povrchu, že nesurfuje kdesi kolem hlavní myšlenky, 
má její projekt i zahraniční přesah.   

 

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. Žadatelka je schopna předložený projekt realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Bohyně 

Evidenční číslo projektu 4024/2020 

Název žadatele Damián Vondrášek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 8.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Tomáš Halík se kdysi o Češích vyjádřil jako o „něcistech“: konkrétní náboženskou víru často postrádají, 

spontánně se však vztahují k představě jakéhosi pomyslného vyššího principu, „něčeho nad námi“.  To je 

ovšem velmi široké a vratké pole, na němž se snadno potkají ti, kteří z nejrůznějších důvodů hledají 

duchovní oporu, a ti, kteří jsou ochotni ji poskytovat, často ovšem z jen docela pragmatických a zištných 

důvodů. Stres, neschopnost kritického myšlení a podléhavost nejrůznějším iracionálním teoriím dělá z lidí 

snadné oběti manipulátorů a sektářů. 

 

A právě tohle je téma předkládaného projektu: příběh dobře situované rodiny, kterou postihne neštěstí, jež 

odhalí opotřebovanost jejich vztahu a přinutí je hledat zcela netradiční cesty, jak dál. V tom se manželé Eva 

a Robert diametrálně liší podle svého povahového založení i profesí, právě tím se ale stávají přitažlivou 

kořistí pro esoteričku Kaiu... 

 

Autor nezakrývá kritický postoj k praktikám samozvaných duchovních rádců a guruů, ostatně řada 

konkrétních případů proběhla médii, asi první byl už v 90. letech případ Jana Dvorského alias Parsifala 

Imanuela. Zničené životy, ztracené majetky, doživotní frustrace, to jsou následky některých takových 

kontaktů. Zároveň ale se autor snaží ukázat i na další příčiny podobných katastrof, spočívající v nivelizaci 

duchovního života společnosti, v časté odcizenosti odborné psychologické pomoci i ve všeobecné ztrátě 

vzájemné empatie, kterou naopak nejrůznější léčitelé dovedou zdárně poskytnout. 

 

Autor bazíruje na vyváženosti svého pohledu a autenticitě prostředí, plánuje proto pobyt v příslušných 

komunitách, a zároveň má i určitou představu o obrazové podobě látky, která má zpětně korigovat pouhou 

její literárnost. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

V několika českých filmech se prostředí léčitelů a jejich komunit už objevilo, třeba u Bohdana Slámy či 

Slávka Horáka, nejrůznější manipulátorští „šmejdi“ se na plátně ukázali také. U tohoto projektu se mi zdá, že 

přibývá pohled s ještě větším akcentem na otázku, do jaké mezery v životě jedince i společnosti se to 

všichni tito guruové vlastně vpáčili. Neposkytují leckomu lepší duchovní útěchu než třeba návštěva u 

psychoanalytika nebo faráře? Nežijeme snad i mimo toto prostředí ve světě, který se vysiluje na jedné 

straně odlidštěnou honbou za kariérou a na druhé straně spřádáním nejrůznějších konspiračních teorií? A 

nestala se i politika už dávno jednou velkou manipulativní show? 

 

Myslím, že rozvržení příběhu nejprve pohledem ženské protagonistky  a pak pohledem jejího manžela 

poskytuje vhled do problému ze dvou protichůdných stran, které vrhají i na jeho vyústění ne úplně 

jednoznačný pohled. Sekta vyvede Evu z traumatu ze ztráty dítěte, Robert vyvede Evu ze spárů sekty, oba 

něco získají, oba ale za to taky zaplatí, možná doživotně... 

 

Je pravda, že se příběh pohybuje ve vrstvách vyšší společnosti, která finančně platit může, v malém se ale 

možná dějí ještě horší věci.To už ostatně může být součástí samotného vykreslení prostředí komunity a 

jejích účastníků. Dítě v kómatu a jeho následná smrt jako dějový motor je na hraně snesitelnosti, právě proto 

ale dobrý důvod k excitovanému a až iracionálnímu jednání rodičů. 

 

Projekt se mi zdá tematicky atraktivní, s výrazným společenským angažmá, a odpovídá plně cíli výzvy. 

 

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

 

Žadatel je studentem scenáristiky, má za sebou ale už několik krátkých autorských filmů, které svědčí o 

schopnosti lapidárního vyprávění o tématech, v nichž se prolínají aspekty individuální existence s problémy 

společenskými. Tak je stylizován a explikován také předložený projekt. Jako pokus o nahlédnutí do světa, o 

němž se ví, a zároveň konkrétně moc neví, a ti co vědí, zase o něm raději nemluví. Ostatně, kdo byl vlastně 

Hollandové Šarlatán Jan Mikolášek? Autor má podle předložených materiálů předpoklady rozvinout látku do 

plnohodnotného scénáře. 
 

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

 

Zmíněný Šarlatán otevřel možná třináctou komnatu, na jejíž vlně by se mohl nést i tento projekt. V něm 

ovšem nad ojedinělými iracionálními schopnostmi převládá, zdá se, jasněji zachytitelná a definovatelná 

schopnost manipulativního ovládání lidí a záměrné sugesce. To je asi obecně uchopitelnější fenomén než 

umění určování diagnózy ze vzorku moči. Na druhé straně empatie, kterou zdůrazňuje ve svém přístupu k 

tématu autor, je patrně elementární schopnost právě manipulátorů a nemusí mít vždycky jen nagativní 

pozadí. To jsou záležitosti obecně lidské a nadnárodní, které by spolu s naznačeným vizuálem mohly 

pozdějšímu filmu přinést i nějaký ten zájem mimočeský. 

 

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

znaků) 

 

Rozpočet, finanční plán a harmonogram jsou standardní, žádost obsahuje v dané chvíli všechny náležitosti. 

Autorské texty mají stylistickou přesvědčivost a podávají i celkem jasnou představu o tom, jak žadatel o 

látce přemýšlí a kudy se bude jeho práce na ní dál ubírat. Obrysy příběhu a jeho vyznění jsou dané, ale z 

explikace vyplývá, že je tu stále ještě otevřena možnost dalšího obohacení na základě nově získaných 

zkušeností a informací. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu BOHYNĚ 

Evidenční číslo projektu 4024/2020 

Název žadatele Damián Vondrášek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 27.IX.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jediné dítě dobře situovaného manželského páru se octne v kómatu a hrozí mu smrt. Zoufalá matka se 

navzdory nesouhlasu otce obrátí na samozvanou léčitelku a postupně se stane obětí její sekty. Když 

dítě zemře, otec se pokusí manželku vysvobodit: sám vstoupí do sekty, kde ho něco z jejich praktik 

osloví. Nakonec se mu povede za příslib finanční pomoci sektě vysvobodit z jejích spárů manželku i 

sebe. Projekt přináší nepříliš frekventované a přitom hodně aktuální téma, které má i značný 

společenský význam a mohlo by obohatit domácí tvorbu. Jeho zpracování ale není nijak inovativní. Děj 

je příliš předvídatelný a chybějí mu překvapivější zvraty, díky tomu postrádá větší napětí. Postavy 

rodičů jsou příliš schematické, chybí jim větší dvouznačnost a komplexnost. Větší dvouznačnost chybí 

také celkovému vyznění. Autor deklaruje osobní zkušenost se společenstvím podobným zobrazované 

sektě a plánuje také ještě další sběr materiálu, což je chvályhodné, a s náklady na rešerše se počítá 

také v rozpočtu. Nicméně není zřejmé, zda to zásadně ovlivní celkovou koncepci. Jediným členem 

týmu je autor a režisér Damián Vondrášek, student režie na FAMU, který je zároveň žadatelem a který 

na sebe upozornil svými krátkými snímky. Dle jeho slov má předběžnou dohodu s produkční 

společností Negativ film, které chce scénář nabídnout, LOI ale není přiloženo. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Hlavní téma je nesporně zajímavé, originální a velmi aktuální. V moderní konzumní, na výkon 

orientované a duchovně vyprázdněné společnosti jsou léčitelé a sekty často posledním útočištěm 

zoufalých lidí a jsou čím dál populárnější. Zaujímají místo zdiskreditované církve, která už dávno 

nestíhá. Zpracování je ale příliš tezovité, a to co se týká příběhu i postav. Děj je příliš předvídatelný a 

chybějí mu překvapivější zvraty, díky tomu postrádá větší napětí. Postavy rodičů jsou příliš 

schematické: vrcholový vyhořelý manažer a povrchní majitelka luxusního obchodu, stejně jako 

léčitelka – šarlatánka s touhou po penězích. Chybí jim větší tajemství, dvouznačnost a komplexnost. 

Některé jejich motivace nejsou zcela přesvědčivé, například vztah manželů je koncipován ze začátku 

tak, že by se po smrti dcery spíše rozpadl a muž by pravděpodobně s úlevou vyhledal únikovou cestu 

z něj, než se natolik snažil získat svou ženu zpátky a restartovat ho. Vedlejší postavy členů „sekty“ 

jsou paušalizované a nerozlišené. Větší dvouznačnost chybí také celkovému vyznění, které by mělo 

vyvolávat větší otázky. Zpracování působí jako vhodné spíše pro televizní film, a je postavené příliš na 

dialozích.  Autor, který bude zároveň režisérem, si je toho ale vědom a má poměrně jasnou představu 

o zpracování. Deklaruje také osobní zkušenost se společenstvím podobným zobrazované sektě a 

plánuje také ještě další sběr materiálu, což je chvályhodné. Nicméně není zřejmé, zda to zásadně 

ovlivní celkovou koncepci. 

 

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

 

Jediným členem týmu je autor a režisér Damián Vondrášek, student režie na FAMU, který je zároveň 

žadatelem a který na sebe upozornil svými krátkými snímky.  

 

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

znaků) 

 

Projekt přináší originální, nepříliš frekventované a hodně aktuální téma, které má i značný 

společenský význam. Je také univerzálně srozumitelné, minimálně ve vyspělých, konzumně 

orientovaných zemích. V tematické oblasti může projekt domácí tvorbu obohatit. Jeho zpracování ale 

není nijak inovativní a to limituje jeho mezinárodní potenciál. 

 

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

1000 znaků) 

 

Žadatel do projektu vkládá vlastních 20 000 Kč, které mají být použity na další rešerše, například 

poplatek za účast na kurzech duchovního rozvoje. S žádnými jinými náklady se v rozpočtu nepočítá.  

Dle vlastních slov má žadatel předběžnou dohodu s produkční společností Negativ film, které chce 

scénář nabídnout, LOI ale není přiloženo. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Žofie 

Evidenční číslo projektu 4025/2020 

Název žadatele Tereza Brdečková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 

nebo animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 4. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt historického filmu je příběhem fiktivní postavy Žofie, mladé české vdovy, jejíž největší vášní je 

hudba. Protože se ale jedná o 18.století, může se jí veřejně věnovat pouze částečně, a komponování 

vlastní hudby tají. Když se seznámí s dvojicí cizích šlechticů, její život se změní. Samotný námět 

obsahuje několik prvků, které lze hodnotit pozitivně. Především je to postava hlavní hrdinky a téma 

ženské emancipace. Její příběh zároveň reflektuje, že podíl žen v české hudební kultuře je 

nezanedbatelný, i když dějiny o nich mlčí. Zajímavé je i situování příběhu do doby kolem francouzské 

revoluce, které ho posouvá do širšího dějinného kontextu, a dodává projektu i mezinárodní potenciál. 

Tento moment by ale mohl být dramaticky více využitý. A pak je zde samotná hudba včetně významu, 

jaký v české společnosti té doby hrála. Ta může oslovit diváky všude na světě. Předložený treatment 

ale tenhle slibný potenciál zcela nenaplňuje. Chybí jasný a silný příběh, sevřenější dramatický tvar, 

dramatický konflikt, dramatický vývoj hlavní postavy. Děj je příliš epický a nese spíše znaky literatury. 

Jakoby byl treatment spíše odrazovým můstkem pro vytvoření zajímavé historické knihy, než 

emocionálně působivého filmového dramatu. Ambicí autorky sice je vytvoření „jiného“ obrazu doby a 

obsahový posun od obrozenecké literatury typu F.L.Věk, zpracování ale zůstává stále velmi tradiční. 

Autorka je zkušenou scénáristkou, která se často zaměřuje na osobnosti z dějin české kultury. 

Příspěvek SFK a vlastní vklad žadatele budou vynaloženy pouze na autorský honorář, s dramaturgem, 

odbornými konzultanty nebo jinými výdaji rozpočet nepočítá. O projekt má zájem etablovaná 

producentka Karla Stojáková. Doporučení je vzhledem k výše uvedeným výtkám hraniční. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt historického filmu je příběhem fiktivní postavy Žofie, mladé české vdovy, jejíž největší vášní je 

hudba. Protože se ale jedná o 18.století, může se jí veřejně věnovat pouze částečně, a komponování 

vlastní hudby tají. Když se seznámí s dvojicí cizích šlechticů, její život se změní: odjede s nimi do 

ciziny, kde se jí povede zrealizovat vlastní mši. Pak se ale vrací zpátky domů. Samotný námět 

obsahuje několik prvků, které lze zhodnotit pozitivně. Především je to postava hlavní hrdinky a téma 

ženské emancipace. Její příběh zároveň reflektuje, že podíl žen v české hudební kultuře je 

nezanedbatelný, i když dějiny o nich mlčí. Zajímavé je i situování příběhu do doby kolem francouzské 

revoluce, které ho posouvá do širšího dějinného kontextu. Tento moment by ale mohl být dramaticky 

více využitý. A pak je zde samotná hudba a to, jaký význam v české společnosti té doby hrála. 

Předložený treatment ale tenhle slibný potenciál zcela nenaplňuje. Chybí jasný a silný příběh, 

sevřenější dramatický tvar, dramatický konflikt, dramatický vývoj hlavní postavy. Děj je příliš epický a 

nese spíše znaky literatury. Jakoby byl treatment spíše odrazovým můstkem pro vytvoření zajímavé 

historické knihy, než emocionálně působivého filmového dramatu. Rozepsané dvě ukázky o 

zamýšleném scénáři moc nenapoví. Bylo by vhodnější prezentovat dramaticky vyhrocenější scény, 

kde by bylo jasnější jednání hlavních postav, jejich postoje, způsob mluvy.  

 

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

 

Autorka původního námětu a treatmentu Tereza Brdečková je zkušenou scénáristkou. V této profesi je 

podepsaná pod řadou dokumentů nebo šestidílným dramatickým seriálem Bohéma (režie Robert 

Sedláček). Byla také spoluscénáristkou snímků Toyen, jenž vznikl podle její stejnojmenné biografie 

(režie Jan Němec) a Donšajni (režie Jiří Menzel). Ve svých prací se často zaměřuje na kapitoly a 

osobnosti z dějin české kultury, kam zapadá i předložený projekt. V strategii vývoje nepočítá se 

žádným dramaturgem (i když ten by byl k výše uvedeným problémům treatmentu žádoucí), ani dalšími 

spolupracovníky – nebo se o nich přinejmenším v žádosti nikde nezmiňuje. O projekt má ale zájem 

etablovaná producentka Karla Stojáková (LOI), pro kterou žadatelka napsala scénář Anežka, jenž je 

ve fázi dalšího vývoje. Projekt by mohl být koprodukcí s Francií, ve výhledu je producent Joel Farge, 

se kterým žadatelka už v minulosti spolupracovala. 

 

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

znaků) 

 

Látka je svou podstatou mezinárodní: malé české dějiny zasazuje do širšího evropského kontextu 

v době francouzské revoluce. Dalším silným univerzálním i nadčasovým elementem je postava hlavní 

hrdinky a její snaha o jistou emancipaci. Silným prvkem, jenž může oslovit diváky všude na světě, je 

také samotná hudba. Ambicí autorky sice je vytvoření „jiného“ obrazu doby a obsahový posun od 

obrozenecké literatury typu F.L.Věk, zpracování ale stále zůstává velmi tradiční a málo odvážné. Po 

formální stránce předložený materiál žádné zásadní oživení neslibuje. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

 

Žádost je řádně vyplněna, neobsahuje žádné protichůdné informace a lze ji správně posoudit. (Zarazí 

ovšem množství překlepů v předloženém treatmentu, což je na úrovni žádosti o udělení grantu 

naprosto neobvyklé.) Žadatel napsal už několik scénářů a je schopen i tento projekt dotáhnout do 

finální podoby. Do projektu vkládá vlastních 17 000, ty společně s očekávaným příspěvkem SFK 

v standartní výši 150 000 budou vynaloženy pouze na jeho honorář 167 000. S dramaturgem, 

odbornými konzultanty nebo jinými výdaji rozpočet nepočítá. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Žofie 

Evidenční číslo projektu 4025/2020 

Název žadatele Tereza Brdečková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Literární příprava, která v rámci žádosti předchází fázi psaní první verze scénáře, je v podání Terezy 

Brdečkové velmi dobře zformulovaná. Nejen synopse, ale i následný treatment dávají tušit, že projekt, tedy 

látka, do níž by se autorka ráda pustila, skýtá nejen atraktivní děj, ale i několik dílčích nosných motivů. Ač 

dobou, v níž se příběh odehrává, ukotveno v minulosti, s ohledem na problematiku žen ve společnosti, 

zejména jejich aktivním zapojením například v umění nebo ve vedení firem či v politice, je Žofie vlastně 

nebývale aktuální. 

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) 

Komentář z první strany rozšířím snad jen o pár postřehů. Předně si myslím, že námět Žofie se může v 

podání Terezy Brdečkové proměnit do scénáře živého - hodně totiž, soudím dle treatmentu, budou 

důležité jednotlivé dialogy a sepsání situací, skrze něž budeme moci proniknout hlouběji do tématu filmu. 

Dle zkušenosti s jinou tvorbou TB ve mně panuje optimismus, že postavy se nestanou pouhými figurami. 

Už právě treamtent je v tomto směru překvapivě v souladu.  

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

 

Autorka je zkušená a rozhodně jde o dobře personálně zajištěný projekt. 

 

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

Může jít o funkční propojení atraktivního diváckého filmu s uměleckými ambicemi/přesahem. Objevuje a 

popisuje historické ne zrovna známé kapitoly, současně je svým vyzněním aktuální. A soudím, že 

bude moci oslovit i diváky mimo náš region. 

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

znaků) 

− Žádost je srozumitelná, v pořádku, k finačnímu plánu či rozpočtu nemám připomínek. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Třicátý sedmý kilometr 

Evidenční číslo projektu 4026/2020 

Název žadatele Aliaksandr Stelchanka 

Název dotačního okruhu 1. Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře hraného filmu nebo 

animovaného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 2.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 Ve vojenském městě, označeném jen silniční vzdáleností  (odtud název Třicátý sedmý kilometr) žije 

penzionovaný důstojník se svou dcerou Sonyou. Provozuje malý smíšený obchod, vychoval dceru 

v patriarchálním duchu. Ta mu vede domácnost a pomáhá mu poté, co se její matka s otcem rozvedla a 

odešla do jiného (civilního?) města. Sedmnáctiletá Sonya pracuje v nemocnici a chtěla by studovat. Má 

známost s Glebem (18), kterého čeká slibně zajištěná vojenská budoucnost. Sonya se setká s dezertérem, 

Chce mu pomoci a sama se tím dostane do problémů. Vzchopí se k odporu a nalezne opět cestu ke své 

matce.. a snad i k příštímu samostatnému životu. 

Silnou stránkou projektu je sám námět, obraz z běloruské reality, který nám připomíná, v jak blahobytné a 

vnitřně svobodné společnosti žijeme. Z přiložených krátkých ukázek scénáře mnoho nevyplývá; téma je 

rozhodně slibné a při náležitě kvalitním zpracování by mohlo dát vznik zajímavému a společensky 

užitečnému filmu. 

  

 

 

 

 

 

 

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) 

. 

Autor se hlásí k svému okouzlení magickým realismem, obě ukázky scénáře hovoří spíše o realismu 

popisném. Realita postkomunistických zemí je už ovšem pro současného diváka čirou exotikou. Ze 

společenského hlediska jde o velice žádoucí projekt, který si zaslouží plnou podporu a jemuž lze jen přát co 

nejlepší realizaci. 

 

Děj je  srozumitelný a soudržný, postavy jsou zhruba charakterizovány a zapadají do celkového pojetí 

filmu,jistě bude třeba jejich konkrétní dotažení v konečné podobě scénáře, 

V projektu se silně projevuje autorova osobní angažovanost v daném tématu a bytostná obeznámrnost 

s látkou. To lze jednoznačně pokládat za silnou stránku projektu, do jaké míry a na jaké stylistické úrovni se 

ho podaří realizovat, to se teprve uvidí. Z přiložených fotografií je patrné o zajímavé vizuální pojetí. Projekt 

bezpochyby naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

 

 

 

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

Autor je  Bělorus, student FAMU, žije už deset letv v Česku . Politické dění v Bělorusku aktivně postihlo 

jeho i jeho rodinu a je jen přirozené,že se u,mělecky angažuje ve snaze přiblížit Evropě mentalitu a 

problémy svého rodného kraje.  Jednalo by se o jeho první celovečerní scénář a také o režijní debut v této 

metráži. Má za sebou režii tří krátkých filmů, jeho bakalářská práce Dezertér  O témana podobné téma se 

se setkala s příznivým přijetím. 

O projekt projevila zájem produkční společnost MasterFilm (Dagmar Sedláčková), která mu přislíbila 

spolupráci.   

 

 

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

Téma má rozhodně a jednoznačně společenský význam pro současnou českou východo- i západo  

evropskou kinematografii, lze jenom doufat, že projekt dosáhne i žádoucí umělecké úrovně. 

 

 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti  jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory či protichůdné informace,  

umožňují žádost správně posoudit.  

Žadatel je patrně schopen takový projekt zrealizovat a měl by dostat šanci, aby to dokázal. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Remek/Remake 

Evidenční číslo projektu 4027-2020 

Název žadatele Martin Dušek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 08. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Vladimír Remek, jak první český, tak první neamerický a nesovětský kosmonaut, není prototypem smělého 

hrdiny a vzoru neutuchající ctižádosti. Jeho vzestup a životní peripetie se vyznačují setrvalou vnitřní 

nejistotou, rodinnými traumaty a omezeními, jež na něj i coby prominenta uvalovalo společenské zřízení. 

Život po kosmické cestě spočíval v naplňování předepsaných politických rituálů i snaze se jim vzepřít.  

/// 

Neautorizovaný životopisný film. Autorsky suverénně vystavěné dílo vyniká sevřenou strukturou a příslibem 

hravých realizačních nápadů, mnohdy na úrovni prchavých pohledů některé z postav nebo jejich přítomnosti 

uprostřed výstřední (a přitom podivně trefné) situace. Vyspěle napsaný treatment a kredit žadatele zasluhují 

podporu. Na druhou stranu bych upozornil na krajnosti autorova přístupu. Ironické pozorování je místy velmi 

kruté; tím spíše, že autorský nadhled nebude pohlížet na cynického manipulátora, nýbrž mířit na nenápadně 

zranitelnou postavu kosmonauta, co nemá vyřešené některé zásadní psychosociální otázky. Proti 

demytizaci nelze v obecné rovině cokoli namítat, neměla by však vést k bezohlednosti vůči dosud žijícímu (a 

připomínám, že některé scény jsou velmi intimní). Autor příliš nepočítá s účastí a zájmem Vladimíra Remka 

podílet se na projektu, což je vzhledem k tónu treatmentu dosti racionální úvaha. K žádosti náleží vyjádření 

advokátní kanceláře, která doporučuje projekt realizovat i bez autorizace. Autor této analýzy váže 

doporučení podpořit žádost výhradně na zhodnocení umělecké úrovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Žádost pokládám za mimořádně autorsky vyspělou a hodnou podpory. Vyniká sevřenou strukturou, hravými 

a originálními nápady – například rámování scény u Gubareva doma po vzoru sovětského televizního 

seriálu –, jakož i názorovou vyhraněností a péčí o postavy (zdaleka nejen titulního protagonistu). Již na 

úrovni tohoto vstupního treatmentu lze natrefit na obrazy, které v náznaku budí silné, naléhavé emoce 

(zmíním hádku Remkových uprostřed filmařské komunity a „Gottwaldovo“ ohlédnutí). Na druhou stranu 

bych hodně rozporoval autorskou explikaci, když hovoří o mixu „ironického pozorování a empatického 

vhledu“. Toho druhého se dočkáme – a to velmi stopově – jedině v pasáži úniku Remka s milenkou, jinak 

převažuje ironie, která má až krutý ráz, míří totiž nikoli na cynického zloducha, nýbrž slabého jedince, 

neschopného bránit se svému okolí. Remek je označen za „průměrného člověka bez výrazného charakteru 

a bez autentické vnitřní identity“, „naivní a úporný“, „křečovitý a ostýchavý“, s dívkou na diskotéce je jeho 

konverzace „trochu neohrabaná“, při sexu s vietnamskou delegátkou je (světe, div se) „trochu neohrabaný“. 

Autor zamýšlí, jak sám říká, demytizovat, což vnímám v obecné rovině za příkladný postoj, bohužel nezná 

míru a zarputile sráží protagonistu. Místy tato urputnost hraničí až s parodií: když natáčí Remek spot pro 

reklamní agenturu, tak „se nechá manipulovat a poddává se režii“. Celkem by ke srovnání prospělo 

zhlédnout nějaké dokumenty o politických kampaních, třeba záznamy z první přímé volby prezidenta roku 

2013, jíž se mimochodem Remek podle synopse nakonec nezúčastnil, neboť „Rusové si to nepřejí“. Jestli 

hodlají tvůrci do dění vnášet i tyto kontexty, bylo by záslužné se opřít o ověřitelné informace. Pokládám 

tvůrčí um za natolik velký, že by byla škoda jej přepjatými a neuváženými výroky deklasovat.  

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

Profesní životopis scenáristy je úctyhodný a spolu s treatmentem slibuje inspirativní výsledek, nehledě na 

skutečnost, že širší štáb projektu dosud není určen nebo rozkryt. Film bude podle všeho neautorizovaný 

(vzhledem ke kousavě ironickému ladění logicky). Autor si současně nechal od advokátní kanceláře 

vyhotovit potvrzení, podle něhož lze projekt realizovat i bez Remkova souhlasu. Chci zdůraznit, že 

doporučení udělení podpory se z mé strany neváže na tuto otázku, jíž nejsem schopen odborně posoudit. 

Pokládám nicméně za nedomyšlenou úvahu autora v autorské explikaci, že Remek proti veřejně dostupným 

informacím „nikdy neprotestoval“. Což zase tolik neznamená, ostatně některé intimnější aspekty jeho života 

tematizoval bulvární tisk a vzhledem k jeho pozici předlistopadového prominenta by takové protestování 

mohlo rychle připomínat dlouhý zápas v bahně. Sám autor o Remkovi tvrdí, že je „pragmatický“. 

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

Autor zdůrazňuje nadále aktuální problematiku kosmických letů a výzkumu vesmíru, přinejmenším 

v některých regionech by však mohl hořký příběh obstát i bez vztažení k současnosti, jednoduše zaujmout 

sám o sobě. Jakkoli jsou reálie a lokální detaily velmi specifické, osobnost Vladimíra Remka má určité 

zobecňující rysy. Lze předpokládat, že úspěšná realizace by pro tuzemskou kinematografii znamenala 

událost velkého významu a vítané, vzrušené debaty. 

 

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

znaků) 
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Žádost je zpracována pečlivě, srozumitelně a s patřičnými náležitostmi. Kredit žadatele je značný. Jedná se 

o velmi ambiciózní projekt: autor by rád „oslovil více producentů najednou a vyslechl si jejich představy o 

tom, jaký realizační model zvolit...“ Dosavadní práce naznačuje oprávněnost tohoto sebevědomí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Remek/Remake 

Evidenční číslo projektu 4027/2020 

Název žadatele Martin Dušek 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 7.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt hraného filmu, který se věnuje životu prvního československého kosmounauta Vladimíra Remka od 

jeho přípravy na cestu do vesmíru až po jeho polistopadové aktivity. Jak autor projektu sám píše, jedná se o 

neautorizovaný životopisný film. Snímek se snaží Remka spíše demýtizovat, v typicky českém přístupu k 

zobrazování našich slavných a naší historie, poukazovat na lidské a nízké stránky nikoliv na dosažené 

úspěchy a jejich symbolickou hodnotu. Takový přístup odpovídá předchozí tvorbě žadatele a bude působit 

kontroverzně, ale uz předloženého projektu první verze scénáře je vidět, že projekt má potenciál 

celovečerního filmu, tedy existuje zde dramatický oblouk, což často snímkům o slavných lidech chybí.. 

Postava Vladimíra Remka v tomto pojetí má drama a od chvíle kdy se objeví Remkova milenka a druhá 

žena získává Remek i  humánní rozměr, lidskost a tím i porozumění a přízeň alespoň části diváků.  

Projekt má zjevné silné i slabé stránky. Postava Vladimíra Remka je zajímavá a projekt dokládá, že je 

možné ji zpracovat pro film. Není nutné točit filmy aby glorifikovaly slavné české osobnosti, ale jedná se o 

živé reální lidi a tedy je třeba brát na tento fakt ohled jak z právního tak čistě lidského hlediska. 

Předkládaný projekt považuji za zajímavý, dobře promyšlený a vzbuzující řadu otázek, a proto ho k podoře 

doporučuji. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji (nehodící se vymažte) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt je zajímavý a v explikaci i z předloženého treatmentu  a rozepsaného obrazu je vidět, že bude 

životný a bude mít více rovin. Příběh českého kosmonauta, jeho osobní a oficiální život, v předloženém 

pojetí vzbuzují zájem a po trochu pomalém a strojeném začátku nastupuje dramatická “vzpoura”. 

Předložené texty jsou kvalitně napsané a i když je Dušek, jako obvykle, trochu poťouchlý a kontroverzní je 

z textu cítit jeho osobní zaujetí a empatie vůči hrdinovi, proto se neobávám, že by ho nějak zesměšnil či 

natočil příliš kontroverzně. Více bude možné posoudit ze scénáře a návrhů na realizaci a obsazení. 

 

 

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

Martin Dušek je zkušený jako režisér i scenárista a v předlozeném projektu prokazuje, že má námět velmi 

dobře promyšlený, našel k příběhu klíč a postava Remka nebude plochá ani neživotná. Jako dramaturgy 

Dušek v režijní explikaci uvádí svoji střihačku Janu Vlčkovou a spolurežiséra scenáristu Ondřeje 

Provazníka. Jedná se tedy o již sehraný a zkušený tým. Personální zajištění projektu považuji za 

odpovídající a kvalitní. 

 

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

Biografické snímky jsou nyní u nás populární jak u tvůrců tak i diváků. Tento film by mohl zapadnut do 

trendu ale ho i obohatit o trochu životnější a dramatičtější příběh. Přínos pro evroskou 

kinematografii velký asi nebude, ale to snad není cílem a ostatně nasapný scénář mě může 

usvědčit z opaku. 

 

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

znaků) 

− Hlavním problematickým bodem je a bude, že se jedná o snímek o živém člověku, který k němu nedal 

souhlas. I přes právní potvrzení, to bude působit kontroverze. Nevím, jak moc je možné souhlas získat, 

ale nelze to zcela ignorovat. Projekt je dobře připravený, žádost úplná a dobře napsaná, Organizačně a 

finančně je projekt zajistěn a připraven k realizaci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nový Svět 

Evidenční číslo projektu 4028/2020 

Název žadatele Dominik Dolejší 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film  

Číslo výzvy 2020-1-8-25  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 05.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Nový svět“ je námět s treatmentem na animovaný film v žánru 
postapokalyptické pohádky inspirované vizí ekologické katastrofy.  
Po třetí světové válce se lidstvo rozdělí a ocitne se v několika městech. V lidských 
tělech je mnoho plastů. Protagonista Juno dokáže plasty na svém těle ovládat. Jeho 
život je složitý, protože zároveň má výjimečnou sílu, kterou musí umět ovládat, aby 
neškodil. Jedinci obdarovaní touto silou jsou loveni lovci – androidy. Juno se 
s takovou skupinou setká, použije svojí sílu a několik lovců uvrhne do plastových 
klecí. Juno se stane svědkem přepadení kmene žijícího v Bažinách. Vidí únos jedné 
dívky a rozhodne se ji hledat. Tak se dostane do několika měst jako je město Barbarů 
nebo město robotů. Po cestě tímto postapokalyptickým světem musí splnit tři úkoly. 
 
Silnou stránkou předloženého projektu je poměrně jednoduchá struktura vyprávění na 
podkladě dramatické stavby pohádky. Tím, že si autoři zvolili budoucnost (nikým 
neviděnou), mohou si dovolit pustit fantazii na špacír. Nikdo nemůže říct, že to či ono 
není možné. Možné je všechno. Důležité je, že se nesoustředili jen na technickou 
stránku svého nápadu, ale pokoušejí se přidat do vyprávění také prvek psychologický, 
který je prezentován otázkou protagonisty Juna – kdo je on sám. Jeho cesta 
k prozření je lemována třemi úkoly, které musí splnit. Prvním úkolem je zničit město 
robotů. Druhým úkolem je zbavit se ješitnosti tím, že si usekne ruku. Třetím úkolem 
je, že se obětuje pro dívku, se kterou putuje. Otevře v hoře cestu pro lávu, která 
zaplavuje starý svět. Vše je (slovy autorů) připraveno pro nový svět.  
Slabší stránkou projektu je, že na mnoha místech treatmentu jsou úvahy, které nejsou 
ani pomocí animace filmovatelné.  
   
S ohledem na to, že podobných pokusů o celovečerní animovaný film, který pracuje 
s prvky dobrodružství a pohádky nevzniká v naší kinematografii moc, jsem pro: 

 

 

 

 

 

 

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 je originální jen ve své dramatické podobě. Pokusů vytvořit na 
půdorysu „po třetí světové válce“ bylo vytvořeno ve světě již bezpočet. Záleží potom 
na fantazii autorů, jak s faktem toho, že popisují něco, co není a nebylo, naloží. 
V případě předloženého projektu se autoři spolehli na jakési technické vymoženosti 
v naději, že třetí světová válka je nám hodně vzdálena. Na struktuře, kterou si 
postavili je zajímavé to, že si zvolili pohádkovou formuli tří splněných úkolů, přidali 
k tomu princip hledání vyvolené a nakonec použili nejen sebeobětování protagonisty, 
ale také vizi nového, možná lepšího světa. V rámci této jednoduché stavby se 
pouštějí do odvážných minipříběhů spojených s místy, kterými protagonista prochází. 
Děj je srozumitelný ve chvíli, kdy si čtenář odmyslí některé věty, které jsou 
v treatmentu. Problém je v tom, že to jsou myšlenky nefilmovatelné.  
Např.: cituji:  Před příchodem k hoře vedou dlouhé rozhovory. Čím více informací 
získali, tím méně toho vědí. (jak se dá natočit – bez ohledu na to, že je to animace – 
skutečnost, že „toho vědí méně“). 
Dále: cituji: Pro Juna je výstup těžký, ukazuje se, že je zatížený neřestmi a 
ulpíváním. (jak se dá ukázat, že je zatížen neřestmi a ulpíváním?????) 
Dále cituji velice podobný princip:  V hromadě kamení uvízne Junova ruka. Aby 
mohl jít dál, musí si ruku useknout, musí na ní přestat lpět. Je to součást druhé 
zkoušky, která má Juna zbavit ješitnosti a egocentrismu. (zase zmínka o ulpívání – 
jak se to dá natočit? Plus myšlenka, že se musí zbavit ješitnosti a egocentrismu.) 
Ještě malá poznámka: názvy měst se řídí jasným odkazem na latinu. Proč v tom 
případě použili autoři pro protagonistu jméno JUNO? Juno je ženské jméno a 
v mytologii je to římská bohyně, vládnoucí nad manželstvím nebo zásnubami.  
Charaktery postav zapadají do pojetí filmu, jsou vymyšleny v rámci fantaskního 
světa. Mají svou symbolickou hodnotu a zároveň pomáhají v rozvíjení děje.  
Autoři se v explikaci vyznávají z lásky k animovaným filmům, pocházejícím 
z Japonska. Vzor je v předloženém projektu viditelný. Není ale kopií, je zcela 
samostatně vytvořeným dílem.  
Vizuální představa tohoto projektu určeného pro animovaný film není nikde 
specifikována. Jediným kompasem  k určení toho, jakou představu mají autoři je 
zmínka v explikaci, kde se mluví o tom, že autor (není jasné který, když není 
explikace podepsána a je psána v ich formě) byl a je ovlivněn japonskými 
animovanými filmy.  
Dá se předpokládat, že v další fázi práce na projektu předkladatel angažuje 
výtvarníka i animátora, aby autoři dokázali do scénáře vtělit jen realizovatelné prvky.   
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autory předloženého projektu jsou Dominik Dolejší a Hynek Trojánek. Z této dvojice 
je scenáristicky silnější druhý jmenovaný. Dramaturgyní je Barbora Námerová, ale 
protože od ní není žádná explikace, nedá se určit, jaký vliv bude na projekt mít.  

 

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

Téma by mohlo být významné pro českou kinematografii už jenom proto, že 
celovečerní animovaný film s tématikou postapokalyptického světa u nás nevznikl 
(pokud je mi známo) zatím ani jeden. Pokusy, které nebyly dokončeny, nepočítám. 

Látka má přesah mezinárodní, protože téma samo má mezinárodní potenciál v 
rovině uvažování o světě „po třetí světové válce“.  

 
 
 

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

znaků) 

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

Autoři jsou schopni projekt tak, jak ho představili, realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nový Svět 

Evidenční číslo projektu 4028/2020 

Název žadatele Dominik Dolejší 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první vrze scenáře pro celovečerní film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Žofia Bosáková 

Datum vyhotovení 7.10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námetom (post)apokalyptického celovečerného animovaného diela je putovanie vo svete, v ktorom sa 
prejavuje darwinistická koncepcia. Novodobý bildungsroman (s premyslenými odkazmi) pracuje s víziami 
blízkej budúcnosti, kde archetypálny hlavný hrdina potrebuje premôcť jednu stránku samého seba, aby 
dospel k poznaniu.  
Literárne materiály poukazujú na dobrú znalosť dramatickej výstavby, zmysel pre aktuálne témy a 
schopnosti pracovať s príťažlivými eventualitami konca. 
Za riziko považujem neskúsenosť s celovečerným animovaným formátom a z nej vyplývajúce dôsledky, 
ktoré sú uvedené v príslušných hodnotiacich kritériách.  
Pozitíva projektu v aktuálnej podobe prevažujú nad negatívami a preto odporúčam projekt podporiť po 
zodpovedaní otáznych skutočností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

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

Považujem za nutné, aby vznikali diela o nepríjemných témach, ktoré sa vymykajú zaužívaným 
happyendom a jednoduchým interpretáciám dobra a zla. Nový svet čerpá zo stavu dnešnej civilizácie, 
ktorá sa ocitla opäť na hranici zlomu a vyberá si cestu, ako sa vzťahovať k budúcnosti na spoločenskej i 
individuálnej úrovni. 
Z explikácie je jasný zámer diela, literárne prílohy sa čítali s ľahkosťou, takisto popis predložených scén z 
úvodu a záveru má obrazotvorný potenciál. Dramatická stavba príbehu je jasne čitateľná s dobrou 
možnosťou rozvinuť ju v 1. verzii scenára. Výtvarné referencie k brutalizmu a Miyazakiho tvorbe pôsobili na 
mňa zatiaľ nespojito, a predpokladám, že budú predmetom ďalšej fázy vývoja.  
Ako riziko projektu vnímam jeho zadefinovanie ako rodinného filmu. Dielo výberom apokalyptických 
motívov a ich nejednoznačného vyriešenia smeruje skôr k dospelému divákovi prípadne ku kategórii young 
adult. Mladšie publikum potrebuje v rámci budovania zdravého emocionálneho vývoja pocit zmyslu a 
pozitívnej vízie – aby nad nimi v neskoršom veku dokázalo polemizovať. Bežnou praxou je, že diela so 
zameraním na detského diváka s témami smrti/konca sú konzultované so psychológom, aby sa dospelo k 
primeranej miere stvárnenia a komunikácie témy pre danú vekovú kategóriu. 
 
 
 

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

Na projekte pracuje trojica s relevantnými skúsenosťami naprieč filmovými  profesiami, formátmi a druhmi, 
z ktorých časť prekračovala hranice českej kinematografie tematicky i žánrovo ako Frem, Gottland, Úsvit, 
Terra Nulius. Skúsenosť s celovečerným animovaným formátom chýba, čo v danej zostave môže 
predstavovať istý limit tvorivého tímu. 
 
 

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

Poňatie príbehu je univerzálne zrozumiteľné a dokáže smerovať k európskemu publiku, ktoré vníma 
nevyhnutnú zmenu v uvažovaní, aké sú priority prežitia  v svete, ktorý sa (možno) rúti k apokalypse. Vízia 
Nového sveta je pre náročnejšie publikum, pre ktoré nie je primárnym cieľom na obrazovke zábava. 
Žiadosť by zniesla detailnejšie informácie o technike animácie, ktoré sú už vo vývoji literárnej predlohy 
potrebné a navzájom sa ovplyvňujú. Z aktuálneho stavu projektu nedokážem posúdiť jeho prínos k rozvoju 
českej animovanej sféry. 

 
 
 
 

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

Žiadosť ako celok je vypracovaná zrozumiteľne, požadované literárne prílohy sú odprezentované so 
zanietením. Drobným nedostatkom je chýbajúce potvrdenie o vlastnom vklade žiadateľa. Výška žiadanej 
sumy pre 2 spoluscenáristov a dramaturgičku projektu je oprávnená s primeranou časovou dotáciou na 1 
rok pre 1. verziu scenára. Otáznejšia je formálna stránka - keďže podpora by mala byť určená  pre fyzickú 
osobu žiadateľa.  
Domnievam sa, že pre vývoj scenára celovečerného animovaného projektu, ktorý smeruje k AV 
prevedeniu, je potrebná včasná kooperácia s producentom, realizácia je z technického i časového hľadiska 
náročnejšia ako pri hranom či dokumentárnom diele.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Voyage,Voyage 

Evidenční číslo projektu 4029/2020 

Název žadatele Anna Kryvenko 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2020_1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 7.Září 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Světlana je Ukrajinka z Rpvna, města velkého asi jako Ostrava na  Západní Ukrajině. Je kadeřnice, je jí asi 

32 let a nikdy nebyla v zahraničí. Přitom by se ráda podívala na život, který zná ze západních filmů  a 

televizních seriálů. Zajímá ji všecko: jak tam lidé žijí, jak bydlí, jak se oblékají. Z domova zřejmě nedostala 

přirozený náhled ani nadhled, tak si spřádá sny, většinou nereálné. Pak se rozhodne, že se na ten cizí život 

pojede podívat a zúčastní se autobusového zájezdu do sousedních zemí:  Polska, Česka, Rakouska . 

S tímto rozhodnutím nás seznámí krátká retrospektivní pasáž,  kdy Světlana řeší své plány s matkou a 

kamarádkami v kadeřnictví. Autorka si představuje, že Světlanu ,která je k lidem přátelská, potkávají na 

cestě nejrůznější příhody a setkání, z nichž je patrno, že sama neví ,co chce, a standardní cestovatelské 

zážitky po ní bez odezvy kloužou . V Praze se seznámí s Čechem Martinem, doktorandem na UK ,obor 

ukrajinistika, který patří k levicovým intelektuálům, sympatizuje s anarchisty a má nekonvenční přátelské 

vystupování i aktivity. Martin nabídne Světlaně na otočku výlet do Berlína, kde on  má mnoho přátel, a ke 

svému překvapení Světlana souhlasí. V Berlíně, mezi mládeží a umělci z ní konečně spadne její provinční 

komplex méněcennosti, její já se osvobodí a ona nalezne svou vlastně neznámou identitu. Nicméně vrací se 

domů: my tušíme, že je vnitřně pravděpodobně změněná, ale v tom případě její návrat má smutný 

,nostalgický tón.  Jede prostě zpátky do Rovna! Její cesta  k sobě samé nekončí a jak dopadne ,netušíme. 

Domnívám se, že Anna Kryvenko si slibuje od cestovatelských minipříběhů, kterými Světa prochází, víc, než 

mohou nabídnout .Světa  je v nich důsledně pasivní a nevíme přesně, co si o  nich myslí. Kryvenko se 

spoléhá na  kontrast toho, co vidíme  ,s tím málem co  víme o hrdince: výsledkem je mlžný dojem z  příběhu. 

Nicméně  možná že režisérčiny postřehy z postsocialistických sousedních zemí 

 složí zajímavý cestovní itinerář  a vykreslí působivou dobovou fresku. Měla by mít ostřejší kontury a víc 

odhalit Světino nitro. Tak jako ve scéně, kdy se  Světě zdá, že nežije, a že svět zabydlili jen turisté. Ve scéně 

s řidičem Uberu nevíme např., jestli Světa  mlčí proto, že se jí dotýkají řidičovy poznámky nebo proto že o 

Podkarpatské Rusi nic neví.  

Projekt je ambiciózní, ale  skrývá mnohá úskalí. To největší by se dalo myslím pojmenovat tak, že je otázka, 

jestli mají  zamýšlené obrazy  tu emocionální hodnotu, kterou od nich  režisérka očekává.  

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 námětu má svou originalitu ,osobitý způsob vyprávění nechybí. Ještě jsem se nezmínila 

o intermezzech, které A.Kryvenko nazývá vizuálními  interludiii. Jde o střihové pasáže,  které ze střípků 

z děje nebo z potencionálních možností dějových momentů skládají impresionistický krátký celek,kterým 

Kryvenko míní prostřihávat hlavní dějový proud.Je to rozhodně originální stylistický prostředek ,který má mít 

dojmový efekt, ale podle mne zcizuje příběh , a to i pohled na  režisérčinu  osobnost(přítomnou ve 

filmu,myslím). Vypadá to avantgardně, zajímavě, ale  i promyšleně ,protože některé prvky se v té montáži 

cíleně a programově opakují, ale nadělá to  v příběhu zmatek, jehož efekt je diskutabilní. Alespoň podle 

mne; méně bylo by nejspíš více. Alternativní metody se podle mne nehodí na všecky žánry. Tato road 

movie by chtěla propracovat psychologii a jednotlivé epizody upřesnit,  a ne je odkázat do kategrorie, kterou 

musí teprve ozřejmit experimentální vidění.  

Ještě bych se chtěla zmínit o druhé obrazové ukázce( kromě té s Ubrem) ,kdy sledujeme výklad 

průvodkyně o Krakovu .Přijde mi ta ukázka dlouhá, ilustrovaná nenápadnými a nenápaditými  

drobnostmi(chlapeček chce čůrat),smysl má posléze  v setkání s ukrajinskými dělníky, které „evropští 

turisté“ přehlížejí. 

Charaktery postav do příběhu zapadají, zejména  Martin je věrohodná postava, Světlana je trochu matná. 

Ještě k řidiči Uberu: možná má paní A.Kryvenko  osobní zkušenost, ale  bych neřekla,že někdo v dnešních 

dnech může  označit ještě Podkarpatskou Rus za „ naši“. V dávné minulosti, to ano, bývala „naše“ ,ale po 

tolika děleních států  v současnosti to lze tak nazvat  těžko.  

Projekt naplňuje  kritéria a výzvy FK, jde o pohled na současný středoevropský svět  a lidi v něm,      

 

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

Anna Kryvenko   žádá  o podporu FK  jako fyzická osoba, je si tedy zatím producentem i  autorem i 

budoucím režisérem. Rpzhodně ví, o čem by film chtěla natočit: říká ,že  jejími hlavními tématy jsou  

samota ve městě, přijetí vlastní  národní identity, budoucnost Evropy, iluze o lepším životě, které jsou 

ošidné a přinášejí jen zklamání. Myslím, že všechna témata jsou v projektu skutečně obsažena, alespoň 

podle zatímních informací. Nejdůležitější je otázka proporcí a  toho, aby jednotlivé epizody 

skutečně přinášely to, co si pod tím autorka představuje. Chtělo by to určitě ještě druhé oči, dramaturgickou 

korekci např. 

Anna Kryvenko vystudovala na Ukrajině divadelní režii a alternativní režii na Damu. Je čekatelkou Centra 

audiovizuálních studií na FAMU(? nevím přesně, co to znamená) nicméně její filmy byly promítány na  

festivalech např. v Lipsku, Jihlavě, Švýcarsku, její poslední a nejznámější film Můj neznámý vojín získal 

podporu  Euroimage. A mimo jiné  cenu Special Mention v hlavní soutěži na MF v Zagrebu r.2019.Oceněn 

byl také film Poslechnout horizont, který  si z MF Jihlava odnesl cenu za nejlepší  český experimentální film  

v r. 2015. 

 

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

Látka už  díky osobnosti režisérky není lokální. Je to pohled středoevropského  poutníka s ukrajinskými 

kořeny na svět kolem sebe, který  zahrnuje několik národnostních prostředí: ale podstata společenství je 

všade podobná. Svět je čím dál odcizenější, většinou lhostejný, jen výjimečně slitovný či empatický. 

Co se týče inovace v rámci české nebo evropské tvorby, nemyslím, že by jí film dosáhl. Ale poctivé dílo jistě 

vznikne. Jde ale ještě o  značnou práci. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

To,co je v materiálech uvedeno( jde teprve o žádost na vývoj projektu) je z věcného hlediska srozumitelné  

a poskytuje to dostatek informací pro posouzení žádosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Voyage Voyage 

Evidenční číslo projektu 4029/2020 

Název žadatele Anna Kryvenko 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 06.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt „Voyage Voyage“ je koncipován jako road movie ukrajinské mladé ženy po 
některých městech v Evropě. 
Protagonistka, mladá kadeřnice, se rozhodne zúčastnit se turistického zájezdu do 
několika měst ve střední Evropě. Chce se podívat na svět, který zná jen z časopisů a 
svých snů. A protože je od přírody zvědavá, dostává se do situací, do kterých se 
obvykle turisté nedostávají. Nechtěně se stává účastnicí demonstrace za práva 
homosexuálů v Polsku, tančí na střeše berlínského parkoviště ve společnosti mladých 
umělců z celého světa, vaří a rozdává polévku pro bezdomovce v Praze. Prožívá 
ještě velké množství malých i zábavných setkání s různými lidmi. Např. s dělníky 
z Ukrajiny, kteří budují města v Evropě, s taxikářem, který jí vypráví o podkarpatské 
Rusi. Lidé, kteří se s ní setkají, ji vnímají jako pozorného posluchače a proto se jí 
svěřují se svými sny. Ona se na ně dívá přes jejich účesy, protože tímto pohledem 
dokáže lidi lépe poznávat. Cestování Evropou naruší až setkání s Martinem, který jí 
chce ukázat jiný, než jen její vysněný svět. Protagonistka končí svou cestu Evropou 
na celnici, když se chce vrátit domů. Cestovní kancelář, se kterou začala svou cestu, 
ji nahlásila jako zmizelou. Proto musí čekat na to, co rozhodnou pasové orgány.   
Silnou stránkou projektu je neomšelý námět, který ukazuje vnitřní svět ukrajinské 
dívenky, toužící uvidět to, o čem vždycky snila. Důmyslně stavěný příběh obsáhne 
několik vrstev jejího vnitřního světa. Zároveň autorka ukazuje, jak dívenka vnímá lidi 
v městech, která navštíví. Co si o nich myslí, jak je hodnotí podle chování k ní. Projekt 
v této konstrukci nabízí velké možnosti podívat se na nás, obyvatele Evropy očima 
jinýma, než na jaké jsme zvyklí. Máme šanci vidět se jinak, než jak se vidíme my 
sami.  
Projekt je připraven ke zdárnému zvládnutí další fáze vývoje.  
 

 

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, byť vedena prostřednictvím road movie, je originální. Pohled na 
Evropu očima mladé ukrajinské kadeřnice, prožívající si svůj sen o cestě do 
Evropy, nebyl doposud v české dramatické tvorbě realizován. Autorka využívá 
skutečnosti, že dokáže popsat pocity své protagonistky až do hloubky její duše, 
v neobvyklém dramatickém tvaru. Také to, že její protagonistka není ani agresivní 
ani kontroverzní povahy, pomáhá v hlubším poznávání světa kolem ní. Dokáže 
rychle navázat přátelský kontakt, který autorce poslouží jako odrazový můstek 
k tomu, aby se jí náhodní souputníci svěřili se svými tužbami i představami o světě. 
V tom je největší deviza osobitého přístupu k tématu.  

Děj je srozumitelný a má v sobě všechny prvky, které od dramatického tvaru tohoto 
typu očekáváme. I když jsem zastáncem konce s jasnou perspektivou katarze, 
v tomto případě je otevřený konec dobrým závěrem, protože dává možnost 
zamyslet se nad příběhem i nad tím, jak sami pohlížíme na jiné národy. 
Pozitivismus protagonistky k tomu provokuje.  

Osobní postoj autorky je viditelný z každé scény a z každého slova. Někdy to skoro 
vypadá, že v předloženém projektu bychom mohli najít i autobiografické prvky. To 
ovšem nelze říci s jistotou, protože autor analýzy autorku nezná. Ze svých 
mnohačetných dlouhotrvajících cest na Ukrajinu znám ale mnoho lidí (nejen 
mladých žen) a vím, že autorka do své protagonistky vtiskla onu touhu Ukrajinců 
po poznání světa za hranicemi Ukrajiny.  

 
Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy.    
 

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

Autorka projektu Anna Kryvenko je rodilá Ukrajinka, žijící dlouhodobě v České 
republice. Zná proto problematiku, o které píše, velice dobře.  

Je jasnou zárukou toho, že projekt zpracuje úspěšně. Nejen svými profesními 
znalostmi je dobře připravena projekt realizovat. Její pohled na téma má všechny 
atributy kvalitního neagresivního díla 
Jen bych doporučil, aby si na další práci se scénářem domluvila dramaturgickou 
spolupráci.  
 

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

Téma je významné pro současnou českou i evropskou kinematografii. A to hlavně 
z toho důvodu, že mnohdy povrchní a přezíravé názory a pohledy na Ukrajince 
(nejen u nás), by mohl tento projekt trochu posunout směrem k pochopení, místo 
pohrdání.  

 

 

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.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Od mája do augusta 

Evidenční číslo projektu 4030/2020 

Název žadatele Martin Repka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 13. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Pětičlenná rodina žije obklopena krajinou, přirozeným plynutím času a činorodostí, jež si tato životní pouť 

nárokuje. Očekávání čtvrtého potomka opět posílí pospolitost a probouzí různé podoby lásky. Porod se 

nicméně nakonec neuskuteční a pouto rodiny musí obstát v bolestivé zkoušce pro četná další probuzení. 

/// 

Předložená žádost zaslouží uznání za nasazení autora, který přistupuje s ambiciózním, poměrně osobním a 

literárně vyspělým treatmentem. I na úrovni dalších materiálů mimořádně pečlivě přibližuje nenápadné 

hrdiny svého příběhu. Rád bych zdůraznil, že jeho tvůrčí pozice byla značně nesnadná, neboť naplněný 

formát treatmentu může pouze částečně předestřít obrazové či zvukové řešení scén, ve kterých zamýšlí 

uplatnit četné, jak sám uvádí, nedějové postupy. Autor umí záměr obhájit rétoricky, bohužel jistá dosavadní 

neurčitost oněch avizovaných neotřelých výrazových prostředků (i na úrovni rozepsaných obrazů) vzbuzuje 

četné otazníky. Potíž při rozhodování o takto nepolapitelné žádosti spočívá v předčasnosti: podpora pro 

celovečerní projekt by měla být schválena za situace, kdy autor teprve dokončuje na FAMU bakalářský film i 

dopisuje bakalářskou práci. Doufám, že po jejich dokončení a dohotovení uspěje autor v budoucí výzvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Posoudit předloženou žádost není vůbec snadné, naopak značně ošemetné. Od prvních řádek treatmentu 

lze vycítit, že autor dýchá spolu se svými postavami, dokáže je v detailní charakteristice nebývale pečlivě 

popsat (zjistíme krom jiného, že otec „kašu varí s hrudkami“). Rozkrývá jejich neviděné tužby, zklamání a 

aspirace (u matky se/sa „v jej povahe objavuje skrytý temperament“), přičemž inspirace nachází ve 

vlastních osobních zápiscích. Prezentuje ambiciózní projekt pro náročné publikum za „užitia nedejových 

postupov“; dosavadní treatment slibuje především specifické nakládání s plynutím času, jeho zpomalování i 

ostré posouvání pomocí elips. Problém přitom spatřuji v tom, že ony pronikavé výrazové prostředky nelze 

v této fázi a u tohoto formátu dostatečně posoudit. Treatment odhaluje cit pro detail a empatii k postavám, 

výraznější obrazové vidění či imponující nakládání s plynutím času však prozatím neprozrazuje. Díl 

pomyslné viny může padnout na ne zcela optimální – pro podobný tvůrčí záměr – formát treatmentu, jenže 

ani rozepsané obrazy v tomto bodě nepřesvědčují. První z nich líčí osedlání koně, a přestože se jedná o 

velmi emocionální moment, audiovizuálně plastický vstupní dojem nepřináší (možná i proto, že je v něm 

mnoho replik postav, málo ovšem atmosférického přiblížení). Věřím, že začínající autor v budoucnu 

realizuje hodnotné dílo, v tomto případě bych se však přimlouval případně počkat na přepracovanou verzi. 

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

Autor se vyznačuje zdravou ctižádostí. Jakkoli je podle přiloženého životopisu teprve nadcházejícím 

absolventem bakalářského programu, plánuje již předloženou práci coby navazující magisterský projekt, má 

jasnou představu o oslovení diváckých či festivalových skupin, a dokonce již dle autorské explikace 

proběhlo úvodní produkční jednání. V žádosti lehce schází vyjádření a postoj sjednaného dramaturga, který 

by hypoteticky (opět se pohybujeme na rovině otazníků a úvah) mohl objasnit, jak zamýšlí s 

materiálem treatmentu pracovat v dalších fázích. Autor i dramaturg podle všeho sdílí kreativní vkus, takže 

by mohli vytvořit účinný tandem. Potíž spočívá v předčasnosti: podpora pro celovečerní projekt má být 

schválena za situace, kdy autor teprve dokončuje bakalářský film i bakalářskou práci. 

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

Autor napsal kvalitní zdůvodnění žádosti coby kulturně náročného projektu, což není příliš časté. V tomto 

případě ještě obohacené o rozměr srovnání s mezinárodní situací. Jeho dokončovaná bakalářská práce, 

věnovaná Albertu Serrovi, vzbuzuje zájem a zamrzí, že v autorské explikaci nejsou uvedeny další 

referenční díla, která by poskytly určitou představu. Žádosti by v další fázi či druhém pokusu prospělo, 

kdyby autor více přiblížil i inspirace tuzemské, nejen současné. Pakliže budou jeho ambice a cílevědomý 

přístup v rovnováze s tvůrčími schopnostmi, odhadl bych, že jeho dílo dosáhne značného ohlasu. A byť 

předložený treatment zatím budí otazníky, držím palce do další práce a věřím ve zdar budoucího úsilí. 

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

znaků) 

Žádost je zpracována pečlivě, srozumitelně a s patřičnými náležitostmi. Kredit debutujícího žadatele by šlo 

částečně odvodit z dosavadních kratších školních prací (bohužel nejsou k dispozici coby součást žádosti).  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hra o světlo 

Evidenční číslo projektu 4031/2020 

Název žadatele Ondřej Cihlář 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 13. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Prosinec 1949, skupina skautů se rozhodla vykonat odvážný, symbolický čin. V pohraničním pásmu chtějí 

od jeptišky převzít Betlémské světlo, aby jej distribuovali do tehdy již ilegálních skautských ubytoven. 

V přestrojení za pionýry se vydávají do pohraničí splnit riskantní úkol; pravé dilema na ně ovšem čeká, 

jakmile Betlémské světlo na cestě zpět nedopatřením zhasne. Musí se rozhodnout, zda světlo uměle zapálit 

a povzbudit nadějí nebo přijmout hořkou pravdu a předat na místě zhaslý kahan. 

/// 

Žádost obsahuje treatment, který se vyznačuje nadprůměrně analytickým přístupem ke konkrétnímu 

historickému období. Autor přináší neotřelý – přitom nikoli lacině opoziční – pohled na pozdní stalinismus, 

plný dosud ještě ne zcela naplněných obav, jakési tušené hrůzy. I motiv milosrdné lži má v dobovém 

kontextu značné intelektuální vyzařování, pobízí přemýšlet a nenásilně analogizovat s fenomény o dost 

současnějšími. Na předloženém tvaru je však prozatím znát, že jeho autor není zavedený filmový scenárista. 

Dění plyne v zapsané podobě poněkud nevzrušivě, i když líčí napínavé události a doslova boj o život. 

K doporučení se nakonec kloním proto, že autor dosavadní skicou a výchozí myšlenkou zaujal intelektuálně, 

k jejímu skutečně uměleckému rozvedení však bude potřebovat výrazné kreativní spolupracovníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Na treatmentu si velmi cením analytického přístupu k látce, zasazené do doby intenzivního bezprostředně 

poúnorového pesimismu všech nekomunistů. I když by prosinec 1949 mohl svádět k senzacechtivosti či 

plakátové tezovitosti, autor obratně obchází podobné nástrahy. Z jeho psaní zaznívá tichá hrůza z toho, co 

se chystá přijít a potřeba vykonat poslední gesto, což bych označil za tuzemsky inovativní přístup k této 

době. I motiv milosrdné lži má v dobovém kontextu velké intelektuální vyzařování, pobízí přemýšlet, soucítit 

i třeba analogizovat s fenomény o dost současnějšími. Nicméně koncem dechu dodávám, že právě kladné 

stránky treatmentu v něčem naznačují i jeho slabiny. Klidné plynutí místy zavání až fádností, autor prozatím 

nezvládá s větším emocionálním vypětím přiblížit scény, které mají vyvolávat obavy či napětí: například 

setkání s pohraničníky před pohraničním pásmem působí suše, až nezúčastněně. Autor tento výjev 

rozepsal do detailního obrazu, jehož levá strana lakonicky popisuje a pravá staví dost stručný dialog 

(vzhledem k nebezpečí, jež jim tam hrozí). Z dosavadní práce se bohužel zdá, že určitá strohost patří 

k autorovu stylu vyjadřování. Intelektuálně umí zaujmout a jeho případnou historickou knihou k tématu bych 

listoval se zájmem, emocionálně však prozatím zůstal ztlumený. 

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

Autor treatmentu předložil rozsáhlý životopis, který svědčí o bohatém profesním životě v kulturní sféře, 

bohužel nikoli na pozici filmového scenáristy. V tom je jistý problém. Zdar projektu se zdá silně záviset na 

usměrňování a dramaturgickém vedení, jakož i na režisérově schopnosti překlopit dosud emocionálně 

dietní obrazy do sugestivní vize. Dramaturgyně by mohla pomoci se žánrovou polohou žádosti, u režiséra je 

rovina přínosu v této fázi těžko odhadnutelná. Bohužel oba tito spolupracovníci jsou dosud vedeni na úrovni 

konzultaci, tudíž jejich představy a argumenty lze pouze odhadovat. Autorská explikace nikoho ze štábu 

nezmíní, v tomto bodě zůstávají přílišné otazníky. Dosud se hodnotí víceméně holá myšlenka. 

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

Tuzemská kinematografie má po desetiletí mimořádně silnou tradici dětských filmů/filmů pro děti, na níž je 

žádoucí inovativním způsobem navazovat. Dokonce přímo v líčeném období (konec čtyřicátých let) vzniklo 

několik dobrodružných filmů s dětskými hrdiny (Na dobré stopě /1948/ nebo Malý partyzán /1950/), k jejichž 

stylu nebo dobové rétorice by se šlo nepřímo vyjádřit. Potenciál mezinárodního ohlasu závisí na 

realizačních schopnostech a budoucí práci na látce. 

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

znaků) 

Žádost je srozumitelná, s veškerými potřebnými náležitostmi. Zdůvodnění projektu coby kulturně náročného 

se zdá velmi svérázné. Kdybychom přijali předloženou argumentaci, je možné takto označit jakýkoli 

nedokončený scénář bez ohledu na další parametry. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Krev jiker 

Evidenční číslo projektu 4032/2020 

Název žadatele Pavel Jurda 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

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

Číslo výzvy 2020-1-8-25 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 05-10-2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Plánovaný filmový príbeh sa má odohrávať na Štedrý deň a večer v rodine zbohatlíka Borisa, 
ktorý chce svojim blízkym urobiť exkluzívne štedrovečerné prekvapenie  a na večeru pozve 
japonského kuchára, ktorý im má ponúknuť japonskú životunebezpečnú rybu fugu. Hlavnou 
postavou tohto príbehu však je dvanásťročná Ema, ktorá sa po celý čas snaží svojej matke, 
neskôr babke a nakoniec komukoľvek oznámiť, že dostala prvú menštruáciu. Keďže sa jej 
nikto nevenuje, vyhľadá na otcovom komputri platený chat, kde je fascinovaná dlhovlasou 
Klarou, svojou novou spoločníčkou. Ďalej sa v treatmente opisujú rodičia mamy Emy, jej 
staršia sestra, ktorá je spolu s manželom v finančných ťažkostiach a majú päťročného 
autistického syna, s ktorým sa na konci filmu Ema rozhodne spoločne otráviť japonskou 
rybou, keďže perspektíva jej života je v tejto rodine nulová. Z jej chatovej dlhovlasej priateľky 
sa vykľuje ukrajinská krátkovlasá mama dvoch detí zarábajúca si na živobitie prostitúciou cez 
internet. Príbeh sa mi javí ako všehochuť rôznych kultúr, nekoherentný, s množstvom klišé 
o živote v súčasnosti, akoby neprirodzene originálny. Nie som si istá ani jeho štýlom a 
žánrom, hoci autor spomína miešanie žánrov, alebo pre akého diváka by mohol byť pútavý. 
Autor udáva, že po napísaní scenáru ho chce ponúknuť producentom. Odporúčala by som, 
aby si zistil záujem producentov o podobný námet vopred. 

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

 
 
Ako som už spomenula, tento námet sa mi zdá preplnený nápadmi, ktorých je příliš 
veľa a akoby nasilu chceli byť spolu a originálne. Ak by od začiatku autor dal najavo, 
že pôjde o niečo ako za vlasy pritiahnutú grotesku o stave súčasného sveta, možno 
by som sa na projekt vedela pozrieť ináč. Ale kdeže si za hlavnú postavu vybral 
dvanásťročné dievča, ktorej problémom je, že sa nemá komu zveriť so svojou prvou 
menštruáciou a rozpráva príbeh z jej perspektívy, neviem, o čo mu vlastne ide. 
Treatment sú len podobné crazy nápady, ktoré mi spoločne nedávajú moc zmysel. Nezdá sa 
mi, že by to bola len vec osobního vkusu. Vízia filmu,ani  jeho vývoja sa vôbec nespomína. 
V danom momente nevidím v tomto projekte perspektívny originálny filmový scenár. 
 
 

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

Pavel Jurda je oceňovaný režisér, scenárista a dramatik. Vo filme hlavne v dokumentárnej 
tvorbe, momentálne píše scenár k celovečernému filmu, ktorý bol podporený SFK. Nijaká iná 
profesia zatiaľ nie je spomínaná ako potvrdená-ani dramaturg, ani možný producent. 

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

	  
 
Z môjho osobného pohľadu sa mi námet a treatment tak ako sú teraz predstavené nezdajú, 
že by mohli obohatiť českú alebo európsku konematografiu, tiež projekt nevidím vo formáte, 
v akom je momentálne predstavovaný ako inovatívny.  
 
 

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

Žiadosť sa mi zdá neúplná a možno predčasná. Autor je úspešný v mnohých oblastiach a 
momentálne píše scenár pre iný filmový projekt podporený SFK. Nevidím urgenciu podpory 
tohto projektu, kdeže sa mi javí zatiaľ len ako neúplný prvý nápad. Autor žiada 150 tisíc, 20  
tisíc uvádza ako vlastný vklad. Tiež uvádza, že vidí projekt ako CZ-SK-UA koprodukciu, 
producenta však ešte neoslovil. Scenár by rád aj sám zrealizoval ako režisér. Uvádza tiež, že 
ide o kultúrne náročné kinematografické dielo, s čím osobne nemôžem súhlasiť. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Skandální Zdena 

Evidenční číslo projektu 4033/2020 

Název žadatele Tomáš Dianiška 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 29. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Vítám záměr zprostředkovat po divadelních také filmovým divákům příběh atletky Zdeny Koubkové, která ve 

třicátých letech podstoupila operativní změnu pohlaví. Nejsem ale přesvědčen, zda je k tomu vhodná právě 

adaptace divadelní hry Transky, body, vteřiny, jak ji představují předložené materiály. 

 

Autor předlohy i připravovaného scénáře sice slibuje nebulvární zpracování ožehavé látky, ale nástin 

příběhu je plný zkratek a zjednodušení, které možná fungovaly v nadsazeném divadelním představení, ale 

v dobovém filmu, z logiky věci pracujícím s větším stupněm realismu, mohou vyznít vulgárně. 

 

Vyprávění by mělo být vedené ve dvou časových rovinách, které se ale nezdají být důmyslněji propojené. 

Výpověď před komisí vyznívá spíše jako umělá záminka k retrospektivnímu epizodickému vyprávění, jako 

ospravedlnění pro slabou kauzalitu mezi scénami.  

 

Záměr vsadit po vzoru sitcomů na krátké epizody s výraznou pointou posiluje obavu z přílišného zploštění 

tématu, vyžadujícího naopak maximálně citlivé zpracování. 

 

Takto odpadá možnost sledovat kontinuální vývoj postav. Vidíme je vždy pouze v určité situaci, zvolené tak, 

aby demonstrovala předsudky společnosti a podtrhovala určitou tezi (lidé nepřijímají odlišnost). Vršení 

vyhrocených momentů ale neumožňuje charakterovou drobnokresbu.  

 

Zvolená struktura tak může vést k jednorozměrnosti Zdeny, definované jejím nejednoznačným pohlavím 

(scény vztahující se k sexualitě a pohlavním orgánům jsou zastoupeny mnohem početněji než scény 

zohledňující psychické aspekty nesouladu mezi genderovou identitou a pohlavím či další problémy, které 

během svého života řešila), i ostatních postav (matka, Kuba). 

 

Jakkoli je příběh nosný a zasloužil by si filmové zpracování, jeho zamýšlené uchopení formou skečovité 

černé komedie nepovažuji za šťastné. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Z popisu projektu není zřejmé, nakolik stylizované by mělo být vyprávění, zda bude určitá vyprávěcí klišé 

nekriticky přejímat, nebo se jim vysmívat. Jak by měl fungovat a k čemu by měl sloužit nesoulad mezi 

„divokou formou a tragickým osudem“? Autor slibuje černou komedii, ale zároveň jsme svědky převážně 

nešťastných událostí, v nichž se protagonistka nachází povětšinou v pozici oběti, se kterou soucítíme (do 

této škatulky bohužel transpostavy spadají velmi často), což pro komedii není ideální výchozí postavení. 

Podobně není zřejmé, jak by se měl z jednotlivých výstupů, propojených předně vyprávěním protagonistky, 

v závěru složit koherentní příběh. 

 

Dialogy postav v prvních rozepsaných obrazech působí jako repliky pro divadelní deklarování, ne jako 

přirozená komunikace dvou lidí.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Skandální Zdena je sice dílo zkušeného dramatika, leč bez předchozích scenáristických zkušeností, což u 

dobového námětu vyprávěno ve více časových liniích budí lehké obavy. Autor jako kdyby spoléhal, že to, co 

fungovalo na divadle, vyzní stejně dobře ve filmu. Ten si ovšem žádá odlišný styl vyprávění. Ve stávajícím 

pojetí by Skandální Zdena fungovala spíše jako zmiňovaný sitcom. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Transpostavy v české mainstreamové kultuře v podstatě neexistují. Také proto je žádoucí vykreslovat je 

tak, aby nedošlo ke stvrzování určitých sexuálních stereotypů a předsudků. Treatment bez náznaků větší 

psychologické hloubky, navíc věnující tolik prostoru představě, že podstatou nesouladu mezi genderovou 

identitou a anatomickým pohlavím jsou penis a vagina a sbližování postav obdobně zakládá na jejich 

sexualitě (ukazování pohlaví, orgasmus, osahávání prsou, růst penisu), zatím neslibuje scénář, který by 

toho byl schopen.  

 

 
 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Žádost splňuje požadovaná kritéria a požadovanou částku považuji za odpovídající pro napsání první 

verze scénáře, resp. pro adaptaci divadelní hry do podoby scénáře. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Skandální Zdena 

Evidenční číslo projektu 4033/2020 

Název žadatele Tomáš Dianiška 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2020-1-8-25 

Číslo výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 12. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt na vývoj scénáře, který je inspirovaný pozapomenutou, ale fascinující epizodou 

z historie českého sportu (a také historie genderové fóbie a xenofobie) – osudem Zdeny Koubkové, které 

byla při narození kvůli genetické deformaci přisouzena ženská identita navzdory tomu, že byla mužem. Jako 

žena se stala atletickou star, ale když vyšel najevo fakt Zdeniny abnormality, stala se štvancem a zrůdou. 

Ačkoli, jak naznačuje treatment, ve skutečnosti společnost jen oficiálně legalizovala opresi, které Zdena 

čelila kvůli své odlišnosti celé dospívání.  

 

Jedná se o neobyčejně silný námět, pro který autor zvolil strukturu osvobozenou od linearity klasické 

biografie i obtěžkanosti kostýmního dramatu. Usiluje o černohumorný obraz společnosti, která ukazuje 

palcem na domnělou zrůdnost jiných, čímž se usvědčuje ze zrůdnosti a krutosti vlastní. Fabule je vystavěná 

kolem „slyšení“, na němž je Zdena oficiálně vyškrtnuta ze sportovních tabulek a exkomunikována ze sportu i 

veřejného života. Skrze tento rámec se pak vyprávění vrací k různým epizodám Zdenina života.  

 

Předností je filmu je trans-téma / genderového šovinismu, v české kinematografii tak potřebné. Aktuálnost 

Zdenina příběhu vytváří silné zázemí pro působivé vyprávění.  

 

Slabinou je velmi nevyhraněná stylizace. Autor poukazuje na snahu vytvořit černohumornou alegorii, 

z treatmentu a rozepsaných scén je ale zřetelné, že se zatím nedokázal přesvědčivě dobrat ke klíči, který by 

mu melodramatický rámec Zdenina života umožnil přetavit v podvratnou satiru o normativnosti a 

zaslepenosti majority.  

 

V tomto ohledu postrádám i v rozpočtu projektu prostředky a prostor pro dramaturgickou konzultaci, která 

bude pro nesmírně složité hledání správného tónu filmového vyprávění klíčová. Potenciál a síla Zdenina 

osudu je neoddiskutovatelná, a i díky kreditu žadatele by mu měla být poskytnuta šance na téhle složité trati 

závodit.  

 

 

 

 

 

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) 

• Synopse je dostatečně hutná a výstižná, byť nedává úplně jasnou představu o žánrové orientaci 

příběhu 

• To samé platí o treatmentu, jehož věcnost se občas nesnadno odlišuje od ironie a černého 

humoru. I na něm je ale cítit, jak autor zápasí o nalezení adekvátního klíče, který by mu umožnil 

zaujmout subjektivní pozici Zdeny a z její perspektivy ironicky svědčit o omezenosti 

(ne)normálního světa, který uvaluje na druhé svoje omezující normy.  

• Struktura vyprávění nabízí zajímavou látku pro filmové zpracování, co bude nutně třeba dořešit 

je divadelnost a stylizace. 

• Autor píše o grotesknosti a sitkomové stylizaci, ty se mu však v dodaných ukázkách nedaří 

naznačit. Předložené úryvky mají spíše dramaticky-popisnou podobu, než že by přesvědčivě 

odkrývaly podstatu nadsázky a grotesky.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

• Autor je uznávanou postavou alternativního divadelního světa a jeho dosavadní tvorba je příslibem 

odvahy a nekonvenčnosti.  

• Samozřejmě přechody dramatiků k filmu jsou vždy problematickou disciplínou, protože účelné 

využití filmového jazyka a odpoutání se od scénické stylizace vytváří zvýšené nároky na tvůrce. O 

to větší pozornost by měla být věnována dramaturgické konzultaci, která zatím v projektu zcela 

chybí.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

• Téma trans-genderu a heteronormativity je stále výraznějším a žádanějším na evropské festivalové 

scéně.  

• Česká kinematografie v tomto ohledu naprosto zaspala dobu a jako by mimoděk přihlížela 

postupující radikalizaci části českého společnosti, která za těmito tématy vidí ideologické 

konstrukty vlastního strachu a omezenosti. Diverzita při zobrazování menšin je tu stále víceméně 

v zárodku.  

• Předkládaný projekt má tak potenciál fungovat jako atraktivní festivalový titul i jako vítaný impulz na 

tuzemské scéně.  

 

 

 

 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

• Rozpočet je realistický, ale chybí v něm prostředky vyčleněné na pozici dramaturga. O její 

důležitosti jsem přesvědčen.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Bedřich Foltýn 

Evidenční číslo projektu 4034/2020 

Název žadatele Jakub Wagner 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 9. října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Bedřich Foltýn je volnou adaptací nedokončeného románu Život a dílo skladatele 
Foltýna z pera Karla Čapka. Děj vyprávění o neúspěšném umělci, na kterého po jeho 
předčasné smrti vzpomínají přátelé i blízcí, je transponován do moderních časů. Mozaika, 
v níž hraje zásadní roli dokumentarista Bohdan (jenž o Foltýnovi natáčí film) se odehrává od 
osmdesátých let minulého století do současnosti. Ambiciózní Foltýn usiluje o inscenaci 
grandiózního představení s prvky opery, moderního tance, výtvarného umění i činoherních 
výstupů. Jeho premiéra však znamená fiasko… 
 
Variace Čapkovy prózy pracuje s kaleidoskopickou strukturou, z níž prostřednictvím svědectví 
Foltýnových kamarádů, jeho manželky Karly a mnoha dalších lidí vyrůstá cosi jako kubistický 
obraz Foltýnovy nejednoznačné osobnosti. Základní otázkou je jeho skutečný charakter: byl to 
umělec, jenž přecenil své možnosti, nebo pouhý netalentovaný mluvka a pozér? 
 
Treatment i charakteristiky hlavních postav slibují duchovní dobrodružství s řadou aktuálních 
odkazů na českou kulturní scénu. „Rozhodnutí adaptovat text Karla Čapka do současnosti mě 
napadlo bezprostředně po dočtení v únoru 2020. Vychází z víc jak půlročních studií 
zabývajících se tematikou umělce v kontextu dnešní společnosti, objevující se v literatuře a 
filmu. Od Thomase Manna, přes Karla Čapka až k Michelu Houellebecqovi a jeho románu 
Mapa a území z roku 2010,“ vysvětluje autor projektu Jakub Wagner. Vzhledem ke 
kvalitám látky a jejímu užitečnému přesahu podporu rozhodně 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) 

Variace na Čapkův román začíná scénou, jež líčí Foltýnův pohřeb, kde sejdou všechny 
klíčové postavy. Tato epizoda je v žádosti podrobně rozepsána (ve druhém, konkrétně 
popsaném obraze vzpomíná na kontroverzního hrdinu jeho první láska Zuzana). Sekvence 
pohřbu, jež předchází úvodním titulkům, je stylizována nápaditě a zručně a předznamenává 
fragmentární ráz celého filmu.  
 
„Bedřich Foltýn v 21. století, pocházející ze střední společenské vrstvy, končí tragicky, 
předčasnou smrtí jako u Čapka. Má stejný dramatický oblouk, a jak je výše popsáno vesměs 
jde o nesnesitelného jedince žijícího v sebeklamu. Ale o jeho smyslu musíme více přemýšlet a 
diskutovat. Neboť v dnešním světě, ve svém okolí vnímám mnoho Foltýnů právě i mezi 
vystudovanými umělci. Mnoho z nich především postrádá to, co Foltýn: jakoukoliv vnitřní 
sebekázeň, kritiku a vědomí vlastní hranice, limitů svých možností,“ upřesňuje Jakub Wagner 
klíčový motiv své látky. 
 
Předložený námět prozrazuje autorův intenzívní zájem o adaptaci klasického textu i jeho 
znalost prostředí, v němž se příběh odehrává. Sympatická je zdrženlivost a pokora, s nimiž 
k látce přistupuje. Wagner si uvědomuje úskalí svého projektu a deklaruje nutnost 
spolupráce s dalšími scenáristy. „Samotné převedení do filmu by pak bylo druhým 
zpracováním příběhu Bedřicha Foltýna po skoro třiceti letech od zatím jediné adaptace z roku 
1993 v režii Pavla Háši,“ podotýká autor. Naznačený seriózní přístup je příslibem vzniku 
kvalitního filmu v nestandardním žánru.  
        

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autor námětu a scénáře Jakub Wagner zrealizoval několik pozoruhodných dokumentů. Patří 
k nim portrét světoznámého architekta Jan Kaplický (2005, medailon slavného českého 
žokeje Váňa (2012), či alarmující svědectví o agentovi Karlovi Köcherovi s názvem Rino – 
Příběh špiona (2016). Působil jako asistent režie na řadě filmů a TV seriálů, v roce 2009 
ztělesnil hlavní roli v celovečerním debutu Dvojka režiséra Jaroslava Fuita.  
 
Zkušená je i spoluautorka scénáře (se zaměřením na dialogy) Kristina Nedvědová. Do její 
scenáristické filmografie patří výpravné retro Zlatý podraz (2018) a unikátní dokument 
Central Bus Station (2018). Ve svém režijním debutu Sněží! (2019) rozehrála melancholický 
příběh o hledání ženské identity. Další spoluautor scénáře Tomáš Janáček dokončuje svá 
studia katedry režie na pražské FAMU. Pracoval jako asistent Davida Jařaba ve Studiu 
Hrdinů, podílí se na dramaturgii festivalu Zlatý voči. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Bedřich Foltýn by do současné české kinematografie mohl vnést určité novum – v 
„paradokumentární“ struktuře vyprávění i ve způsobu jejího obrazového ztvárnění, kterou si 
představuji jako maximálně autentickou (což znamená opak snímků mainstreamově 
nakašírovaných). Karel Čapek, jehož románem je projekt inspirován, je klasik mezinárodně 
známý a uznávaný. Právě tohoto faktu by proto mohla využít eventuální propagace filmu 
v zahraničí. 
 
Téma ambiciózního pseudoumělce a jeho role v kulturním provozu je nadčasové a platné 
v jakýchkoli režimech. Velmi nosné je zejména v současné postmoderní éře, pro niž je 
charakteristická inflace informací a mísení uměleckých žánrů, ale i ztráta tradičních hodnot a 
osvědčených jistot. Film má proto předpoklady k úspěchu i mimo hranice ČR, dovedu si 
představit i jeho prezentaci na některém z prestižních festivalů. 

 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Žádost je kvalitně zpracovaná, autorské zázemí je seriózní, finanční požadavky (140.000,-- 
Kč) jsou rozumné. Kromě dalších dvou scenáristů, bych na místě autora uvažoval rovněž o 
zkušeném dramaturgovi. Při realizaci bych trval na maximální civilnosti: samotný příběh i 
prostředí, v němž se vesměs odehrává, jsou totiž dostatečně efektní a vkládání dalších efektů 
(například při snímání) proto považuji za nadbytečné. Klíčový pro úspěšnou realizaci bude 
samozřejmě casting: možná by stálo za úvahu obsadit tuto paradokumentární mozaiku 
neokoukanými herci, což by přispělo k jejímu autentickému vyznění.   
 
Projekt Jakuba Wagnera si však podporu bezesporu zaslouží: vzhledem k autorově 
odvaze, naléhavému obsahu i jeho nápaditému zpracování.     
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Expertní analýza 
 

Název projektu Bílá nemoc 

Evidenční číslo projektu 4035/2020 

Název žadatele Klára Skřenková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný 
nebo animovaný film  

Číslo výzvy 2020-1-8-25 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 07.10.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
 
Autorka budúceho scenára a zároveň producentja Klára Skřenková je inšpirovaná 
stejnomennou drámou Karla Čapka z roku 1937, Bílá nemoc, a chce ju adaptovať do filmu 
a zaktualizovať. Adaptácia drámy by mala vyhovovať dnešnému modernému divákovi. 
Žánrovo jej chce dať formu štylizovanej dystopickej drámy odohrávajúcej sa v neurčitom a 
nekonkrétnom čase. Komornosť príbehu aj postavy by chela zachovať, ale pritom zdôrazniť 
úlohu ženských postáv a pripísať určité postavy nové, ako napríklad mladú novinárku, ktorá 
bude spojkou v prostredí vyspkej politiky.Jej snahou bude vytvoriť pútavé a vizuálne zujímavé 
dielo. Väčšina príbehu sa bude odohrávať v uzavretých priestoroch, hoci budú existovať 
i scény vonkajšie, napr.davy skandujúce za vojnu a Dr.Galén udupaný k smrti. Príbeh je 
o nešpecifikovanom Štáte, kde sa vytratí demokracia a ktorého predstavitelia a národ 
zakladajú svoju budúcnosť na vojnách a získavaní nových území, na ktoré majú podľa nich 
právo. Začne sa šíriť biela nemoc, hľadá sa na ňu liek a zároveň ide o neustály boj o mier , 
ktorý reprezentuje doktor Galén. Tento staro-nový príbeh by v našej súčasnosti mohol 
nadobudnúť extra zaujímavú dimenziu, záleží od toho, akým smerom autorka scenára a jej 
spoluautori príbeh ďalšj spracujú a zauktualizujú. Dielo K.Čapka je voľné k adaptácii 
s podmienkou úctivého zaobchádzania s dielom. Žiadateľka je ešte študentkou, ale jej 
stratégia postupu nielen vývoja scenára, ale celkovo vývoja projektu sú veľmi logicky 
a profesionálne vypracované. K projektu je pripojený  aj architekt, ktorý má spolu so 
scenáristkou pracovať na vizuálnej prezentácii, ktorú budú ponúkať potenciálnym 
koproducentom. Projekt je v mojich očiach kultúrne náročným kinematografickým dielom (v 
žiadosti nie) a bude zaujímavé uvidieť drámu K.Čapka očami mladých tvorcov súčasnosti. 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 
 
Treatment je napísaný pútavo a zauktualizovaný časovo postavou mladej novinářky, ktorá 
pracuje pre cenzurovanú štátnu televíziu fungujúcu ako nástroj propagandy. Na začiatku 
treatmentu autorka uvádza, že Štát, totalitná distópia, je inšpirovaný bývalým 
Československom a tiež obdobím tzv.normalizácie, čo sa mi zdá materiál dostatočne bohatý 
na doplnenie príbehu rôznymi detailami komunistických a totalitných praktík. O osemdesiat 
rokov neskôr sa v svete nič nezmenilo, vojny a zabíjanie pokračujú a pokračujú aj rôzne 
pandémie, vracajú sa na ľudstvo dokonca častejšie. Čo je pre nás poučením? Že jednotlivec, 
alebo možno jednotlivci bojujúci za mier neuspejú, že sme ako ľudia neschopní žiť v mieri a 
neschopní spojiť sily a bojovať spoločne proti chorobám? Adaptácia drámy K.Čapka sa mi 
v súčasnosti zdá ako adekvátna, navyše v situácii ak sa od vydania knihy žiaden ďaľší film 
okrem filmu Huga Haasa nenatočil. Zdá sa, že autorka má príbeh podrobne naštudovaný a 
snaží sa ho vo svojom filmovom príbehu zaktualizovať na súčasnosť, aj keď bez menovania  
konrétnych reálií. Vo svojej explikácii má tiež konkrétnu víziu a spoločne s architektom 
Františkom Weberom saj u chystá vyvíjať spoločne s vývojom scenára, Súhlasím s autorkou, 
že ju ako aj je spolupracovníkov čaká ešte dlhá tvorivá práca, ale som presvedčená, že je na 
dobrej ceste. 
 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Autorka má k scenáru a celkovému projektu veľmi proaktívny postoj, čo sa počíta a malo by 
byť v podstate súčasťou každej žiadosti, aspoň podľa môjho názoru. Pozerá sa na písanie 
scenára nielen ako takého, ale má i konkrétnu víziu ďaľšieho jeho vývinu a použitia v praxi. 
Je síce ešte študentka, ale precízne zakomponovala svoj projekt do svojej reality a verím 
tomu, že s pomocou pedagógov ako Petr Oukropec a s ďaľšími scenáristami a dramaturgom 
sa jej projekt podarí realizovať. Víziu vytvára už teraz spoločne s architektom Weberom, 
takéto načasovanie sa mi tiež javí ako veľmi vodné. 
	

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 
800 znaků) 

 
Nová filmová adaptácia Bílej nemoci po vyše osemdesiatich rokoch sa mi zdá ako zaujímavý 
krok nielen preto, že pripomenie klasiku českej literatúry, ale aj preto, že žijeme vo svete 
v akom žijeme a možno bude film inšpiráciou pre zamyslenie sa nad stavom nás ľudí. Je to 
zároveň výzva, ktorá má podľa mňa veľký potenciál. V prípade úspešnej adaptácia vo forme 
scenára a filmu má tiež potenciál medzinárodný  Je bezpochyby dôležité aj v našich časoch 
poukazovať na totalitárne režimy, pandémie a rôzne iné neduhy, kterým porozumie divák na 
celom svete. Ak som tomu dobre porozumela, autorka chce na to použiť moderné vizuálne 
koncepty. 
 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: 
max. 1000 znaků) 
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Informácie v žiadosti sú podané profesionálne a dostatočne, presvedčujú ma ako 
posudzovateľa o tom, že projekt je ponímaný seriózne a má potenciál byť úspešne 
dokončený, mám na mysli aj to, že verím tomu, že scenár bude neskôr úspešne premenený 
na film. Možno je to aj tým, že žiadateľka je aj producentkou. Jasne vymenúva postupné 
kroky a časový harmonogram realizácie. K písaniu scenára si chce prizvať ďaľších 
profesionálov. Finančné prostriedky, ktoré by získala tiež logicky prerozdeľuje medzi seba, 
ďaľšieho scenáristu, dramaturga. Potvrdený je aj architekt k výrobe vizuálnej prezentácie 
a autorka sa hneď sa aj ďalej nad prezentáciou zamýšľa a vymenuváva MFF KV a Torino 
Film Lab.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Bílá nemoc 

Evidenční číslo projektu 4035/2020 

Název žadatele Klára Skřenková 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 8. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je podpora vývoje první verze scénáře pro celovečerní hraný film Bílá nemoc, jehož 

autorkou je studentka oboru produkce na FAMU Klára Skřenková. Žadatelem je autorka scénáře.  

 

Dystopické drama o záhadné pandemii, která decimuje obyvatelstvo v prosperující společnosti ovládané 

militantním Maršálem, je zmodernizovanou verzí protiválečného divadelního dramatu Karla Čapka z roku 

1937.  

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Pokus o aktualizaci nadčasové látky 

o Příběh je nahlížen pohledem nové postavy (televizní novinářka) 

o Záměr přihlásit projekt do Torino Film Lab 

o Honorář pro autorku a jejího potenciálního kolegu je nižší, než je v rámci této Výzvy obvyklé 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Zaktualizované pojetí zatím nepřináší zásadnější nový pohled na klasickou látku (inovace se týkají hlavně 

přepracování některých postav + připsání jedné zcela nové)  

o Odsunutí doktora Galéna na pozici vedlejší postavy jde proti duchu předlohy 

o Inspirace normalizačním Československem se nezdá adekvátně dotažena 

o Složení tvůrčího týmu není zatím známo (druhý scenárista, dramaturg) 

 

Žadatelka v autorské explikaci píše, že bude hledat do týmu druhého scenáristu. V této chvíli proto není 

možné posoudit, zda bude schopna projekt dopracovat do zamýšlené podoby, neboť tu může přítomnost 

dalšího scenáristy v budoucnosti ještě zásadně ovlivnit (žadatelka zároveň zmiňuje možnost přepracovat 

scénář i do formátu televizní minisérie). 

 

Sama žadatelka píše, že nechce projekt uspěchat. Proto by s případnou podporou od SFK bylo vhodnější 

počkat až do chvíle, až se tyto otázky vyjasní. I proto projekt v tuto chvíli zatím podpořit spíše nedoporučuji. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Z aktualizované verze Čapkova „podobenství o válce a míru“ je zcela zřejmá paralela mezi bílou nemocí a 

covidem-19. Neodehrává se v žádné konkrétně pojmenované zemi ani v nijak blíže specifikované době, ale 

v „alternativní historii“. 

 

Hlavní inovací v důvěrně známém příběhu je akcent na ženské postavy, které mají v Čapkově hře i v její 

filmové adaptaci z roku 1937 pouze okrajovou roli (Maršálova dcera). Nově vytvořenou – a zároveň hlavní 

postavou zaktualizované verze – je mladá televizní novinářka, jež odhalí, že proti zhoubné nemoci existuje 

lék, který vynalezl pacifistický doktor Galén (z něj se naopak stala postava vedlejší). 

 

Žurnalistka je přítelkyní Maršálovy dcery, a právě na novinářčině postavě je demonstrována proměna 

naivně loajální stoupenkyně státního zřízení v ženu, jež se přikloní na stranu humanisticky smýšlejícího 

doktora Galéna. Posílena a přepracována je postava Maršálovy dcery. V nové verzi má – jako následovnice 

svého otce – dohled nad médii, pracuje jako vrchní státní cenzorka. (Přepracovány, anebo do jedné osoby 

sloučeny jsou i některé další vedlejší postavy.) 

 

Důrazem na roli médií a jejich cenzuru se otvírá prostor pro hledání nových paralel, ty ale ve stávajícím 

treatmentu zůstávají zatím spíše nedotaženy. V době fake news, hoaxů či trollingu by právě tento motiv 

přitom mohl být mnohem víc vytěžen. Stejně jako skutečnost, že Stát, v němž se příběh odehrává, má být 

inspirován normalizačním Československem (to však ve skutečnosti neohrožovalo své sousední země). 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Scenáristkou, budoucí producentkou a žadatelkou zároveň je nezávislá filmová produkční Klára Skřenková. 

Po studiích filmové vědy na King’s College v Londýně pracovala jako PR manažerka filmových a kulturních 

projektů. Od roku 2016 studuje na FAMU obor produkce. Jako asistentka produkce se podílela na filmech 

Chata na prodej, Skleněný pokoj či Cesta do nemožna. Nová verze Bílé nemoci by měla být jejím budoucím 

magisterským projektem na FAMU.  

 

Vzhledem k tomu, že projekt Bílá nemoc má být zároveň jejím scenáristickým debutem a že v době podání 

žádosti nebylo – s výjimkou architekta Františka Webera – známé složení tvůrčího týmu (žadatelka chce 

hledat druhého scenáristu a dramaturga), nelze v tuto chvíli posoudit, zda je právě složení tvůrčího týmu 

dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Divadelní drama Karla Čapka celosvětově proslulo jako dílo varující před nastupujícím fašismem. Aktuální 

zůstává dodnes nejen kvůli celosvětovému nárustu nacionalismu, ale i s ohledem na pandemii koronaviru. 

Čapkův příběh má svým tématem mimořádný zahraniční přesah, což by v budoucnosti mohlo pomoci učinit 

atraktivní pro zahraniční publikum i jeho novou verzi, která je předmětem této žádosti. 

 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují rozpory a umožňují tedy žádost správně 

posoudit. Žádost obsahuje dva jen velmi krátké rozepsané obrazy, z nichž není dostatečně jasná práce 

s dialogem. 

 

Žadatelem je autorka scénáře a zároveň producentka Klára Skřenková (viz bod č. 2). V „popisu projektu“ 

žadatelka předkládaný projekt neoznačila za kulturně náročné kinematografické dílo (je to záměr, anebo 

omyl?). 

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je cca 19 %, zbytek je předmětem této žádosti. 

Nejvyšší položku v rozpočtu představuje honorář pro scenáristku a jejího potenciálního kolegu (2x 50 000 

Kč + 10 000 Kč licence = 120 000 Kč), který je – v kontextu podobných projektů v rámci této Výzvy – 

podprůměrný. V rozpočtu se počítá s naopak nadstandardní výší honoráře pro dramaturga (40 000 Kč). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Černá krev 

Evidenční číslo projektu 4036/2020 

Název žadatele Beata Parkanová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 8. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je druhý film scenáristky a režisérky Beaty Parkanové, který je zcela odlišný od její 

úspěšné niterné prvotiny ze současnosti Chvilky: tentokrát jde o adaptaci historického románu A. 

Koenigsmarka, který se odehrává v 18. století a na základě skutečného případu tematizuje otázky 

společenské manipulace a osobní odpovědnosti. Námět má sílu expresivního dramatu z rodu Kladiva na 

čarodějnice.  

 

Z hlediska zamýšleného pojetí vyznívá velmi přesvědčivě dramaturgický komentář Ondřeje Zacha, zatímco 

autorská explikace je dost neurčitá, což následně vyvolává otázku po autorčině motivaci a po rozdělení rolí. 

 

Každopádně intenzivní zapojení dramaturga, který je iniciátorem projektu, stejně jako zapojení výtvarníka J. 

Vlčka a plánované konzultace s historiky ukazují na systematickou přípravu a jsou jistě dalšímu vývoji ku 

prospěchu. Tento širší tým také ozřejmuje o něco vyšší a členitější rozpočet než bývá u scenáristického 

vývoje obvyklé. 

 

Celkově jde o projekt s nevšedním žánrovým a společenským potenciálem, se silným personálním zázemím 

a s ambiciózním záměrem, který zasluhuje podporu. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Klíčovou otázkou, na kterou projekt neposkytuje odpověď, je míra historizace či aktualizace námětu, čili zda 

se půjde spíše cestou historické rekonstrukce, nebo cestou společenské alegorie. 

V treatmentu se naznačuje sklon ke stylizaci, která „pomůže svobodné práci s minulostí“, což je při vší 
obecnosti cesta k modernímu historickému filmu. 

Jde o námět, který vyžaduje důkladnou dramatickou stavbu a ostré tahy, žádný impresionismus. 

Je tu velký, ale v žádosti nezmíněný vzor - Kladivo na čarodějnice, kde strohý expresivní styl pojednání 

zafungoval jako anatomie totalitních praktik. 

Je otázkou, jak si s tím poradí autorka, která se prosadila v žánru současného psychologického a 

pocitového mikrorealismus. 

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění je silné a představuje záruku úspěšné realizace projektu, byť se nutně vnucuje 

otázka, zda autorka je tím nejvhodnějším kandidátem pro tento námět. 

.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt má potenciál svým tématem a konceptem zaujmout i v mezinárodním, resp. evropském prostoru. 
V rámci české kinematografie by mohl projekt vyniknout žánrem dobového filmu a svým aktualizovaným 
společenským obsahem 

 
 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Realizační strategie je promyšlená, byť na straně autorky zatím dost nejistá.  

Rozpočet i finanční plán odpovídají povaze projektu a jeho náročné přípravě. 

Nadlimitní požadavek na podporu je oprávněn kulturní náročností projektu. 

Nesrovnalosti jsou ve finančním plánu: chybí doklad o krytí deklarovaných zdrojů - ostatních zdrojů a 

vlastního vkladu producenta, není jasné, čím je kryto deklarované zajištění ve výši 6% (tento údaj navíc 

nesedí s uvedenými položkami). 

Žadatelka má dobrý kredit a lze předpokládat, že je schopna projekt úspěšně realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Medvědi 

Evidenční číslo projektu 4037-2020 

Název žadatele Beata Parkánová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern  

Datum vyhotovení 5.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Medvědi je povídkový hraný film, který jednotlivé povídky propojuje tématem "jakési potlačované touhy   po 

sdílení s druhým člověkem a zároveň strachem z blízkého setkání a dotyku člověka s člověkem, ve vnější 

podobě pak povídky spojuje jakýsi moment nečekaného narušení" (citováno z autorské explikace).  

V první povídce Pohřeb jdou 78letá Růžena s vnučkou Emu na pohřeb Růženčina manžela. Po skončení 

obřadu potká dávnou kamarádku, s níž se radostně uvítá a konečně se rozpláče. Ema se ptá, zda s nimi 

kamarádka půjde na pohřební hostinu: ne, všechno už si řekly. 

Ve druhé povídce Svíčková otec žádá dceru, aby přišla na oběd během vánoc a potkala se s bratrem, s 

nímž dlouhá léta nemluví. Je to jeho jediné vánoční přání. Dcera nakonec kývne. Otec shání  vše na 

svíčkovou, těší se, ale náhle mu praskne žaludeční vřed a musí do nemocnice. Dcera za ním přijde do 

nemocnice a on stále mluví o té svíčkové, kterou tak pečlivě chystal. Pak jde sama k němu domů, kde jí 

čeká setkání s bratrem po letech. 

V povídce Krkavec štáb filmařů natáčí scénu ze starobince, kde se herci mísí se skutečnými důchodci. Při 

natáčení se z vedlejšího pokoje ozvou příšerné skřeky. Režisér rozzuřeně zastaví klapku. Ukáže se, že ve 

vedlejším pokoji leží nemohoucí žena, která hlasitě reaguje na lidi, které slyší ve vedlejším pokoji. Jediné, co 

jí uklidní, je když jí někdo bude držet za ruku. Ve štábu ale na tohle nikdo nemá čas. Poprosí tedy místní 

pečovatelku. Režisér otřesen tímto zážitkem po natáčení vyjeví konečně své city dívce, s níž okolo sebe do 

té doby ostýchavě kroužili.   

V povídce Mimino Magdalena fotí kolekci šperků u moře. V noci se s fotografem vrací zpět domů, v autě si 

vypráví, nastane atmosféra blízkosti a něhy. Přespí doma a pak jede na chalupu, kde jí překvapí Marie s 

půlročním miminem v náručí. Stráví spolu odpoledne, je jim dobře, slíbí si, že se zítra určitě zase uvidí. Brzo 

ráno Magdalena se tiše vytratí z domu.   

V závěrečné povídce Přeju si, abys byla šťastná se ona vytratí z pokoje, kde spala se svým přítelem a 

seznámí se před domem s neznámým mužem. Něco mezi nimi proběhne, ale než se to stačí víc rozjet, 

otevře dveře domu její přítel, který se probudil a začal jí shánět. Kouzlo je zrušeno, ona se vrací do lože ke 

svému příteli. 

 

Za silnou stránku projektu považuji odvahu, s níž se autorka vydala směrem k povídkovému filmu. 

Povídkový film musí mít velmi silný důvod, aby umělecky i divácky obstál. Musí ho spojovat něco silného, 

filmové povídky samy o sobě nestačí. Silná tematická linka (Nová strašidla), vyhraněný způsob vyprávění 

(Kafe a cigára),  autor (Perličky na dně - Hrabal) nebo filmová poetika (Amorres Peros). Autorka jde za svým 



 

 

Strana 2 

 

 

obrazem světa, v němž se lidé neustále k sobě přibližují a vzápětí vzdalují. Lekají se zřejmě náhlé 

odpovědnosti za druhého, které je daní za sblížení.  

 

Otázkou je, jak se takovou silnou ambici podaří naplnit. U některých povídek jsem na rozpacích, zda v nich 

společné téma "potlačovaná touha po sdílení s druhým člověkem a zároveň strach z blízkého setkání"  

zaznělo. Nebo třeba zaznělo, ale bylo spíš zvnějška tlačené. Těžkým údělem povídkového filmu je, že 

kromě společného spojujícího rámce musí být jednotlivé povídky samonosné a silné. Každá povídka musí 

mít pointu, vnější dějovou nebo vnitřní pocitovou. To zde bohužel příliš neplatí. Povídky Mimino a Přeju si, 

abys byla šťastná dle  mého názoru trpí neurčitostí toho, co mají vyjádřit, a jsou pro mne bez pointy. Něco v 

nich je, něco se stane, i když nevím pořádně co. A to je málo. Jde samozřejmě o treatment a v rámci 

scénáře může dojít k velkému posunu, ale jisté riziko tu vidím. 

 

I když mám k projektu značné výhrady, tak se mi jinak jeví, že má velký potenciál. Autorka zde navazuje 

svým způsobem na svůj film Chvilky, je vidět, že  koncepčně rozvíjí vlastní umělecké vidění světa. Proto 

projekt doporučuji k udělení podpory. 

 

 

    

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

Řekl bych, že ústřední myšlenka filmu je originální. Tato oscilace mezi vzájemným sbližováním a 

vzdalováním je pro mne objevné téma a zřejmě i fenomén dnešní doby. Je to způsob prožívání 

mezilidských vztahů v době, kdy díky sociálním sítím o sobě mnoho víme, ale o to víc zalézáme do svých 

ulit. 

 

Problém povídkového cyklu je v tom, že divák si těžko nachází cestu k postavám i k jednotlivým 

minipříběhům, protože není možné ani postavy, ani příběhy více rozvinout tak, aby jim divák rozuměl a aby 

se s nimi emočně propojil. Místo toho filmové povídky musí nabídnout něco jiného, jinou kvalitu, která 

spočívá v údernosti, v ostrém vypointování, v silných scénách, v působivém  formálním a výrazovém 

zpracování. To není případ tohoto projektu. Jednotlivé příběhy se spíše dotýkají něčeho uvnitř postav,  

něčeho jemného a niterného, co mezi postavami probíhá. To by samo o sobě nebylo problémem, kdyby 

příběhy byly vystavěny na emotivně silných situacích. Ale to zde tak není. Naopak se zdá, že autorka se 
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emotivním situacím vyhýbá, sází na všední situace, v nichž se má cosi podstatného zatřpytit.  Dle mého 

pouze povídky Krkavec a Svíčková splňují nároky povídkového filmu: jsou silné a mají jasnou pointu.  

 

Hodně povídkových filmů pracuje s motivy, postavami nebo místy, které se ať už logicky nebo náhodně 

prolínají jednotlivými příběhy. Povídkový film je vždycky šance na tato nečekaná prolnutí, která tomu dávají 

velké kouzlo a přidanou hodnotu. Škoda, že se v tomto projektu s tímto nepracuje.  

 

   

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Autorka Beata Parkánová má za sebou pozoruhodný film Chvilky (scénář a režie) o tom, zda nedostatek 

asertivity je vhodnou životní cestou. V jistém ohledu projekt Medvědi navazuje na tento film důrazem na to, 

že to podstatné není vidět, protože se odehrává uvnitř hrdinů. My vidíme jen všední životní provoz a to 

podstatné nám často uniká. V tom je autorka konsekventní a důsledná, jde za svým konceptem vidění 

světa. Autorka je dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

    Každý kvalitní povídkový film je do jisté míry inovací, pokusem. Proto se mi projekt jeví jako přínosný z 

hlediska jak české, tak i evropské kinematografie. 

 
 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informace v projektu jsou úplné a srozumitelné, projekt je realizovatelný v rámci daného rozpočtu. 

Žadatel je schopen projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Medvědi 

Evidenční číslo projektu 4037/2020 

Název žadatele Beata Parkanová 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 5.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Beata Parkanová zaujala už jako studentka tvůrčího psaní na Soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého 

sbírkou textů Moje vtipný peklo (2005) a zdálo se, že literatura bude jejím příštím oborem. Dnes je především 

filmovou režisérkou, důraz kladený na literární východisko leží však i nadále v základu jejího usilování. A 

myslím, že je i důvodem toho, proč se režírování sama ujala, ačkoli na FAMU vystudovala dramaturgii a 

scenáristiku. Slovo, jakkoli přibližné a neurčité, je u ní vždycky cestou do nitra postav a jejich vztahů, z 

nepřesného a často disparátního výraziva se rodí přesná charakterizace povah, jejich nároků i skrytých tužeb. 

Zachovat takový jeho smysl i ve filmu může asi jen sama autorka. 

 

Tohle všechno předvedla Parkanová ve svém celovečerním debutu Chvilky (2018), teď překvapivě přichází s 

povídkovou pentalogií, kterou se podle svých slov chce odpoutat od dosavadního světa rodinných vztahů. 

Není to tak docela pravda, rodina, ať reálná, či teprve třeba budoucí, podvědomě sněná, tu pořád funguje 

jako důležitý časoprostor všech příběhů. Ale přece jen je to už jiná fáze lidské existence, než na kterou se 

Beata Parkanová zaměřuje teď. Teď jí jde o sotva vyjádřitelné emoce a pocity v kardinálních i zcela banálních 

okamžicích života. Zjevují se náhle a překvapivě, vystavují nejistotě dosavadní pravdy, mizí beze stop, anebo 

naopak zanechají jizvy... 

 

Není to žádná buranská řachanda, ani mondénní melodram, nýbrž jemně odpozorované předivo lidských 

vztahů, se smyslem pro sotva zachytitelné zvraty nálad a postojů, které tak ovlivňují lidské jednání. Autorčin 

přístup, vymykající se svou citlivostí převládajícím klišé, stojí rozhodně za podporu při dalším vývoji látky. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty 

si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze 

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 
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Hodnocená kritéria  

 

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

Povídkové projekty bývaly zalepováním starých dluhů, později příležitostí ke kolektivním debutům. A stejně 

jako v literatuře, ani ve filmu se většinou nikdy nesetkávaly a nesetkávají s větším ohlasem. A přesto umění 

miniatury je prubířským kamenem jak literárním, tak filmařským, zvláště v případě útvarů tak nedějových, 

jakou představují právě povídky Beaty Parkanové. Jsme tu na stopě minuciózní problematiky vztahové, 

rozkrývání spíše tušených záchvěvů mysli než zformulovaných a zformulovatelných rozhodnutí a činů. 

 

To je zřejmé pojítko celku, nadto posvěcené všední, ale nebanální autorskou poetikou i tušeným režijním 

gestem. Jen ta medvědí metafora mi nějak nesedí: je v ní obsaženo nenáročné a možná i spíše vyhýbavé 

soužití, ale také vybuzená agrese, tu tady však skoro nikde nevidím. Jednotlivé povídky chápu jako součást 

jakéhosi leporela lidských situací a záblesků emocí a postojů, v nichž se vyjevují tajené souvislosti a skryté 

aspekty existencí, ty jsou však takřka v úplné opozici k jakékoli dnešní okázale dramatické i 

charakterologické exkluzivitě. 

 

V tom spatřuji kontinuitu autorčina nazírání a usilování, její neochotu podléhat jakýmkoli módám a jít si za 

svou vizí. Domnívám se, že právě v tomto smyslu projekt plně vyhovuje kritériím a cílům výzvy. 

 

2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Autorka má hned několik projektů v realizaci a ve vývoji, ale je si zřejmě dobře vědoma, na co stačí. K ruce 

má dramaturga, se kterým si rozumí, který respektuje její originalitu a zároveň jí poskytuje potřebnou tvůrčí 

odezvu a reflexi. Recenze na její prvotinu Chvilky se domáhaly větší dramatičnosti i rozhodnosti v jednání 

protagonistky, v tom se ale podle mého soudu o dost míjely s tím, jak právě tohle dovedl nakonec film 

metaforicky a nepolopaticky vyjádřit. Doufám, že i nad další látkou si Parkanová zachová svůj osobitý vid, 

který při tom nepostrádá ani humor a sebeironii. 
 

3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Odhadovat přínos projektu je v daném okamžiku předčasné, dá se pouze konstatovat, že téma lidských 

vztahů, jejich konvencí i nečekaných zvratů je věčné. Na rozdíl od dramaticky konstruovaných příběhů se 

však většinou odehrává jaksi mimoděk, bezděky, v nejistotě výhledů a dopadů a v dlouhé perspektivě 

zpětného pochopení a uvědomění. Domnívám se, že to je to cenné a obecné mezi řádky náčrtů jednotlivých 

povídek, co by si měla autorka v dalším procesu vývoje doslova hýčkat. 

 

4 Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Rozpočet i harmonogram jsou na obvyklé úrovni, autorka prokázala už jako spisovatelka a scenáristka 

dostatek schopností k realizaci projektu. Žádost obsahuje všechny náležitosti potřebné k posouzení, i když 

sám její předmět je teprve ve stádiu zrodu a vzhledem k autorčině poetice i ve značně neurčitém stavu. 

Udělená podpora je otázka důvěry a samozřejmě také víry ve smysl podobně divácky neambicózních, ale 

lidsky důležitých filmů, které zároveň spolu s jinými uměleckými kreacemi trasují ducha a mentalitu doby. Už 

vyjádřený zájem producenta, třeba jen nezávazný, je známkou vědomí o potřebnosti podobných ryze 

autorských projektů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sen o říši krásy 

Evidenční číslo projektu 4038/2020 

Název žadatele Jakub Čermák 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 8.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Námet filmu rozpráva príbeh vládcu fiktívnej ríše posadnutého krásou a jeho zvrhnutie a nahradenie novým 

vládcom, ktorého krédom je naopak škaredosť a podivnosť, len aby sa príbehovým zvratom starý vládca 

opäť vrátil na trón. Príbehom autor vytvára queer atmosféru a estetiku filmu a alegoricky má ambíciu 

rezonovať so spoločensky aktuálnou témou prehnanej fascinácie krásou. Hlavnou silnou stránkou projektu je 

snaha realizovať výrazný queer film a tým obohatiť českú kinematografiu ako vyváženie k početnej prevahe 

realistických drám. Autor je bezpochyby v žánri queer skúsený aj kritikou uznávaný, v oblasti divadla. 

Celkový dojem z predloženej žiadosti a dokumentov je však taký, že snaha priniesť inováciu do českej 

kinematografie sa v tejto predlohe celkom nenaplnila, skôr naopak pôsobí silne teatrálnym dojmom a aj po 

príbehovej stránke sa projekt skôr ponáša na diela patriace do filmových dejín. Nakoniec, pôvodný text bol 

napísaný v roku 1904, a napriek jeho progresívnosti na tú dobu sa autorovi žiadosti nepodarilo 

vyabstrahovať v čom by mal byť relevantný pre dnešok. Hlavnou slabinou žiadosti je absencia dramaturga a 

snáď aj skúseného spolu-scenáristu s preukázateľnými úspechmi, ktorí by boli zábezpekou pre SFKMG, že 

sa projekt úspešne dokončí a scenár bude mať potrebné kvality, aby vzniklo zaujímavé kinematografické 

dielo. Z tohto dôvodu žiadosť nemôžem podporiť, aj keď plne súhlasím a vítam snahu autora priniesť námet 

a realizovať kvalitný, inovatívny queer film a dúfam, že sa mu to v budúcnosti podarí. 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1st Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Scenár vzniká na motívy existujúceho poetického textu zo začiatku 20 storočia. Nie je celkom jasné zo 

žiadosti, do akej miery ide len o inšpiráciu, či o adaptáciu. V žiadosti je v tomto ohľade rozpor, pretože 

niekde je spomenuté preexistujúce dielo, avšak v kolónkach pre tento účel vyhradených žiadateľ jasne 

vyznačil, že ide o autorský text a nie adaptáciu. Akokoľvek fandím divokým nápadom, originalite, inakosti a 

odvahe v umeleckom prejave, ústredná myšlienka námetu mi akosi uniká a dej sa mi síce zdá zrozumiteľný, 

ale akoby k ničomu nesmeroval. Autor sa chce dotknúť témy fyzickej krásy a tomu akú neprimeranú 

dôležitosť v spoločnosti má, alebo mala (lebo autor vlastne hovorí, že to už je preč). Vyobrazenie témy sa 

však javí vysoko štylizované a obávam sa, že pôvodná téma nie je divákovi pre mieru štylizácie jasne 

odkomunikovaná. V prvom rade je celkový dojem mimoriadne teatrálny, nie celkom vhodný pre médium 

naratívneho kina dlhometrážneho formátu. Na druhej strane to nie je ani dostatočnou mierou experiment, 

samotný príbeh je v podstate banálne jednoduchý a spôsob rozprávania tiež. Oceňujem konzistentnosť v 

umeleckej tvorbe žiadateľa, ako divadelného režiséra. Autor deklaruje svoj zámer po rokoch pôsobenia v 

divadle prejsť na kino a využiť výrazové prvky filmu. Nezdá sa ale, že si na radikálnu zmenu výrazových 

prostriedkov a média vo svojej tvorbe zvolil správny námet.   

 

 

2nd Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žiadateľ okrem seba, ako scenáristu a budúceho režiséra projektu, v žiadosti slovom spomenul možnosť 

prizvať spolu-scenáristu (nebol však menovaný) a pravdepodobnosť, že projekt produkčne zastreší v 

budúcnosti producent Michal Kráčmer z Analog Vision. Aby však žiadosť pôsobila dôveryhodnejšie, 

tvorivý tím by vyžadoval scenáristu s preukázateľnou skúsenosťou v oblasti dlhometrážnych kino filmov a 

najmä skúseného dramaturga, ktorý by bol zárukou, že vznikne scenár vyhovujúci požiadavkám 

moderného filmového jazyka. Výber producenta sa však javí správny vzhľadom k téme filmu, čiže takáto 

spolupráca je perspektívna v budúcnosti. V tejto chvíli však producent podľa informácií v žiadosti priamo 

na projekte neparticipuje a nemá do projektu priamy tvorivý vklad. 

3rd Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Samotná téma úlohy krásy v spoločnosti, či prehnaná fascinácia krásou, má svoj význam. Problém vidím skôr vo 
forme, akú autor volí pre jej spracovanie. Najmä teda v miere teatrálnosti. Autor možno správne vyčíta 
súčasnej českej kinematografii prehnanú upätosť na realistickosť, avšak ponúka opačný extrém, ktorý sa 
nezdá byť reálne prínosom, alebo inováciou. Príbeh je príliš jednoduchý, aby priniesol inováciu. Skôr ako 
inováciu niečím pripomína filmy Jeana Cocteaua, Waleriana Borowczika, či v našom kontexte Petra Weigla - 
všetci títo autori však prinášali aj čosi viac (poetiku, sexuálnu revolúciu, operu...). A patrili do istej doby, ktorá 
so súčasnosťou už nemá veľa spoločného. Nakoniec, z dostupných materiálov sa nezdá ani, že by film 
prinášal čokoľvek nové, alebo spoločensky prevratné v súvislosti s LGBT témou/scénou/žánrom. 

4th Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informácie v žiadosti sú zrozumiteľné, ale zdajú sa nepresné. Istý rozpor vzniká v definícii diela, konkrétne 

či ide o adaptáciu, alebo pôvodný scenár. Žiadateľ zdôvodňuje kultúrnu náročnosť diela tým, že je to 

adaptácia, navyše queer textu. A potom píše, že je to pôvodné dielo, že to adaptácia nie je a nikde 

nespomína otázku zabezpečenia práv (aj keď pripúšťam, že môže už ísť o situáciu voľného užitia z dôvodu 
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veku diela, ale aj to treba v žiadosti vysvetliť). Žiadateľ taktiež neuvádza meno dramaturga. Prítomnosť 

dramaturga by silne podporila dôveryhodnosť projektu pri tak zásadne nezvyčajnom autorskom prístupe, v 

kombinácii s relatívnou neskúsenosťou autora v oblasti filmovej scenáristiky. Plánované finančné 

požiadavky na projekt sú v súlade s bežnou praxou. Profil autora zodpovedá zvolenému cieľu, skôr je 

otázka, či zvolený cieľ je správne zvolený pre dlhometrážny filmový debut. Projekt v aktuálnej fáze 

rozpracovanosti nepôsobí presvedčivo, že by mohol vzniknúť kvalitný, inovatívny, umelecky hodnotný 

scenár s dôležitou spoločenskou hodnotou a výpoveďou. Nevylučujem, že ďalšou prácou vie autor uchopiť 

projekt jasnejšie, respektíve jasnejšie svoju víziu odkomunikovať. Aj s ohľadom na fakt, že autor už toto 

dielo v minulosti inscenoval, texty nepôsobia dojmom, že proces autorského uchopenia látky bol dostatočne 

premyslený. Zrejme ešte musí prebehnúť dlhší proces rešerše a uchopenia látky ako filmového materiálu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Člověk zbytečný 

Evidenční číslo projektu 4039/2020 

Název žadatele Michal Hogenauer 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 7. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný scénář Michaela Hogenauera je příslibem díla, které v naší kinematografii dlouhodobě chybí. 

Přináší vizi blízké budoucnosti, která hyperbolicky pracuje se současnými obavami podněcovanými 

argumentací politických kampaní. V přelidněném Česku se koná referendum, na jehož základě si občané 

„sami“ zvolí likvidaci společnosti neprospěšných osob a ty samotné jsou pozitivně motivovány k tomu se 

podřídit svému údělu. To vše se odehrává v perspektivě Teodorika, ambiciózního nováčka premiérova týmu 

a klíčového tvůrce kampaně, pro nějž je důležité jen vítězství bez ohledu na následky. 

Jasné paralely se současnými poklesky české politické scény a jejich využití v absurdně mrazivé nadsázce 

svědčí o autorově jasně přiznané angažované pozici. Opoziční stanovisko vůči současné vládě předurčuje 

celkové dějové směřování i jednoznačné hodnotové pozice postav, z nichž sympatie jsou na ženských 

„protihráčkách“ – neohrožené novinářce a Teodorikově manželce – nositelce tolerance a harmonie. I když 

jsou charaktery aktérů výstižně a detailně vyjádřené, jejich předurčené atributy jsou jim poněkud těsné. 

Z treatmentu se mi zdá, že lineárně vyprávěný příběh stojí v prvním plánu vyprávění a neměl by být jen 

rámcem, jenž by pouze doplňoval kontext procedurálního ztvárnění kampaní o autorova přehledně 

rozdělená stanoviska. 

Kriticky angažovaná díla s politickou tematikou, nejde-li o stereotypní ponory do sféry organizovaného 

zločinu, nejsou pro naše filmaře atraktivním způsobem přístupu k současné problematice. Rozdělená 

společnost samozřejmě může generovat adekvátní díla vyjadřující jasně adresný postoj a jejich podporu 

bych rozhodně nevnímal jako problematickou, jsou-li podložena patrným argumentačním základem. 

Bezprostřední reflexe bez zobecňujícího a objektivizujícího odstupu byla klíčová v érách společenského 

napětí a nepokoje (kontestační filmy 60./70.let, Nový německý film) a není důvod, proč by nedokázala 

podnětně rezonovat i v současných podmínkách eskalující nedůvěry související s pokročilými formami 

manipulace s veřejným míněním. U žadatele je patrné, že nehodlá i přes přímočaré paralely vytvářet 

opoziční pamflet, agitku či krátkodechou satiru. Zajímají ho potenciální důsledky současné politické kultury a 

především mechanismů komunikace, které v kampaních rozvíjí jejich vysílatelé ke svému prospěchu a na 

úkor skutečných zájmů obyvatel odsouzených k obavám a nejistotě. Volí si i kvůli provokativní údernosti své 

varovné vize dva extrémní body (dystopická realita selhávajícího systému, dystopické naplnění 

zkonstruované utopie v podobě všeobecně přijatelného řešení - průmyslové likvidace jedinců), v jejichž 

rozpětí hodlá aplikovat mediální a přesvědčovací strategie dneška. Zatím zůstává otázkou, zda důkladné 

ztvárnění procesu těmito prostředky dopadne přesvědčivě a nabídne divákům poutavý i znepokojivý rozměr 

(což je určitě možné – viz Komasův film Hejter naléhavě pronikající do digitálních dílen nebezpečných 

dezinformací). I vzhledem k autorově opoře v důkladné znalosti pro zvolený záměr zásadního díla Petera 

Watkinse a naplánované rešerši manipulativních praktik mediální komunikace bych záměru projevil důvěru. 

Udělení podpory Doporučuji  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

V rozpracování ambiciózního námětu na první pohled vidím značné rezervy. Hyperbola těžící z konkrétních 

narážek na současný režim a jeho „démonizování“ příliš podléhá nyní všudypřítomné opoziční rétorice, 

postavy zastávají v dějové konstrukci jasný účel a svým charakterem se nikterak nevymykají předurčené 

hodnotové pozici, v jejímž vyjádření je rovnítko mezi zvolenou funkcí a povahopisem. I moralitně působící 

Teorodikova cesta, v jejímž závěru přichází kvůli svým sebestředným ambicím o vše a uvědomuje si to 

příliš pozdě, je nepříliš originální model zápletky. Sofistikovanější přístup k přerodu postavy by jistě přispěl 

vyšší údernosti a přesvědčivosti výpovědi, přínosný by byl rovněž pro předpokládanou výstavbu děje. 

Středobodem příběhu jsou dvě politické kampaně ukázané v celém svém procesu a je otázkou, do jaké 

míry je taková struktura divácky vděčná. Nebylo by pak nosnější druhou z nich více posunout, konfrontovat 

ji bezprostředněji s měnícími se hodnotami a projevující se hodnotovou krizí hrdiny? Prozření nemusí přijít 

najednou pod tíhou okolností a lítosti, kdy se vše obrací proti němu – určitě by dramaticky fungovalo lépe, 

kdyby se jeho zatím potlačované pochybnosti a vnitřní konflikty projevovaly už během příprav druhé 

kampaně, ne až s jejími následky. Tím by druhá kampaň, provokativnější obsahově, ale podobná té první 

v prostředcích a výpovědní funkci, mohla být poutavěji gradována vstupem individuálnějšího rozměru. 

Nepřijde mi úplně moudré přesytit závěr ztrátami a zvraty v Teodorikově životě, v podobě jakéhosi trestu 

prozřetelnosti, tomu by napomohlo právě dramaturgicky promyšlenější rozvržení s ohledem na průbežnou 

vnitřní dynamiku jeho postavy. 

I když treatment rozehrává konflikt značně tezovitě a spoléhá na přímočarou satirickou nadsázku, beru 

v potaz záměr autora v souladu se zmíněnými inspiracemi a plánovaným výzkumem. Výrazný potenciál 

vidím právě v žadatelově dlouhodobém zájmu o dílo a jedinečné narativní postupy Petera Watkinse, jehož 

provokativní tvůrčí uplatnění technik mediální manipulace hodlá autor aplikovat a aktualizovat v současném 

kontextu české, potažmo evropské politické a společenské situace. Stejně jako britský režisér si jako 

východisko volí až absurdně hyperbolizované události posouvající problémy dneška do extrémní roviny – to 

je však rámec pro transformaci pravděpodobného, spjatého s reálnými obavami a argumentací současných 

politických kampaní, v něco z nyní platných etických hledisek naprosto nepřijatelného a nepředstavitelného. 

Právě v postihnutí této transformace tkví jádro výpovědi i plánovaného vývoje – využít současných 

mediálních a přesvědčovacích praktik ke konstrukci společenského směřování k sebedestrukci v intencích 

současných fungujících pravidel politické hry a komunikace. Z explikace slibující mnohozdrojovou 

hloubkovou rešerši i z předloženého obrazu ze scénáře lze očekávat, že cílem je dosáhnout vyprávění 

stimulujícího na více rovinách – např. co se týče reflektovaného pohybu vize společenského blaha na tenké 

hraně utopie a dystopie a zneklidňující konfrontace důvěrně známých komunikačních rysů fiktivní kampaně 

s její celkovou strategií, vymykající se dnešním měřítkům etiky a akceptovatelnosti. Důležité je, že autor 

nehodlá přistupovat k vypjaté metafoře současnosti se vší vážností, která by jen nahrávala doslovným 

paralelám se současným děním. Díky jeho směřování k černohumornému a absurdnímu nádechu by i 

doslovnost odkazů mohla být přirozenou součástí celkového provokativního ladění, jehož cílem není krotké 

zobecnění. 

Podaří-li se autorovi flexibilně uplatnit nabyté analytické poznatky ze své diplomové práce, mohlo by 

vzniknout dílo vymykající se narativní komplexností i ambiciózním pokusem pronikavě (a s hodnotou pro 

budoucí generace) postihnout a otisknout specifické společenské klima současnosti prostřednictvím 

kritického zapojení procesů a reakcí, které ho utvářejí. S vědomím určitého risku navrhuji takový počin 

podpořit. 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Michael Hogenauer je typem cílevědomého autorského tvůrce s výrazným rozhledem v současnosti a 

historii světové kinematografie (díky zkušenostem z festivalové dramaturgie). Zatím je u něj spíše zřejmé 

dovedné a nesamoúčelné aplikování inspirací tvůrčími vzory, nicméně jeho osobitost se projevuje v 

kontinuálním zájmu o témata indoktrinace, frustrací a povrchní civilizovanosti současného jedince, 

rozehrávaná v absurdně pravděpodobných situacích. Příslibem důvěry u předloženého projektu je 

navázání na tuto problematiku v hlubším ponoru se zohledněním z ní plynoucích narativních impulsů i 

přiblížení se oblasti propagačních forem, jež konvenuje s jeho zkušenostmi. Práce s nadsázkou a 

provokativním humorem přesahující dosavadní pohyb v jemné grotesknosti, stejně jako předpoklad 

dynamického stylu vyprávění však bude vstupem na nové pole. Pro první verzi literárního scénáře si 

nebere k ruce dramaturga a toto rozhodnutí více neobjasňuje, ani co se týče výhledu možné spolupráce 

v následujících fázích. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Téma aktuální společenské a politické reality je v naší hrané kinematografii již dlouhodobě okrajovou 

záležitostí a každý příspěvek nabízející rozměr reflexe i angažovaného gesta je cenný. Projekt i svým 

postojem vyjadřuje náladu ve společnosti a současně zakořeněné obavy z nejisté budoucnosti a 

bezhlavého návratu ke zdánlivě překonané rétorice temných epizod moderní civilizace. Vyjádřit 

prostřednictvím prokovativných metaforických konfrontací eticky a zdravým rozumem neusměrňovaný 

prostor manipulačních technik a jejich důsledků považuji za podnětný příspěvek, jenž může rozvířit 

společenskou debatu. Treatment výrazně stojí na odrazu lokálních reálií (především vize státu vedeného 

jako průmyslový podnik) a komunikačně se zaměřuje spíše na publikum českých voličů, přiživování 

současných kampaní strachem a populistickým protěžováním egoistických zájmů na úkor solidarity je 

nicméně téma s evropským přesahem. Pozadí referenda, jímž si obyvatelstvo s příslibem blaha samo 

pod sebou podřezává větev a vydává se dobrovolně všanc cizím zájmům, nepostrádá konotace 

s Brexitem, který představuje výmlůvný precedens pro autorem nastolenou dystopickou nadsázku. Ta 

navíc konvenuje se současným trendem obracet se k hrozbám a výzvám blízké budoucnosti, jež pramení 

ze současné globální nejistoty. Pokud se podaří indoktrinační funkce mediální komunikace přesvědčivě 

zakomponovat a přiblížit se jejich narativním využitím Watkinsově údernosti, viděl bych v projektu 

potenciál oslovit i mezinárodní festivalové publikum. 

 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

− Žádost obsahuje všechny přílohy nutné k dostatečnému posouzení, jedinou formální nesrovnalostí je 

výše zajištění projektu, která ve formuláři žádosti činí 10% a ve finančím plánu je přitom uveden finanční 

vklad žadatele 16.67%. V popisu projektu autor neposkytuje komentáře, např. co se týče nadprůměrné 

částky za samotný vývoj scénáře, nicméně z explikace vyplývá, že výraznou součástí tvůrčího procesu 

budou důkladné rešerše, které samozřejmě předpokládají intenzivnější nasazení. Vzhledem 

k přesvědčivosti dosavadního směřování autora a soustředění, s jakým vytváří filmové studie 

společensky náročných témat, předpokládám velké šance na realizaci scénáře, jenž by mohl najít svého 

producenta. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Všechno špatně 

Evidenční číslo projektu 4050-2020 

Název žadatele Roman Svatoš 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Ačkoliv nás název už dopředu informuje, přesto... při čtení stručného děje i treatmentu toto vršení jedné  

“zlomysnosti Osudu” směrem k titulní postavě začíná nejen otupovat čtenářovu (divákovu) mysl, ale 

především až přespříliš zavání účelovým počínáním scenáristy. Zejména, pokud má film (byť skrze 

společenskou satiru) nějak reflektovat aktuální kapitalismus, vlastně dobu, nás a naše hledání štěstí. Téma 

samozřejmě je to moc abstraktní, v podání Romana Svatoše se konkretizuje, zosobňuje jej narcistní bohatý 

Miroslav, kterému se všechno postupně začne hroutit. Ale i přes onu snahu odstoupit od abstraktnosti 

směrem k “zemi”, zůstává zatím látka jaksi neživá - Miroslav a vůbec i další postavy s ním jsou jen 

Svatošovy figurky na šachovnici. Nenabyl jsem dojmu, proč jim fandit, nebo proč je sledovat. Odkud se pak 

vezmou divákovy emoce? Bude si škodolibě libovat nad tím, jak Miroslav padá k zemi?  

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Proč to nepřiznat, výsledný verdikt Nedoporučuji má své opodstatnění i díky srovnání s řadou jiných 

předkládaných projektů. I onou vylučovací metodou jsem tedy dospěl do bodu, že právě Všechno 

špatně v mých očích (a skrze ono srovnání) není (zatím?) látkou vhodnou k podpoře. Nepopírám, že 

by výsledek mohl být divácky atraktivní, ale ocenil bych, kdyby už z treatmentu bylo lépe patrné, kdo 

Miroslav je, odkud má vzejít náš zájem o tuto postavu, abychom jeho další a další “nezdar” nevnímali 

jen jako hru scenáristy, nýbrž třeba jako reakci karmy. Uvědomuji si, že teprve až práce na scénáři 

začne leckteré motivy do/vykreslovat, přesto většina jiných treatmentů už má v sobě onu plasticitu a 

důraz na několik detailů, jež napomáhají uvěřitelnosti. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Bez komentáře 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zatím těžko soudit. 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

− Formálně je žádost v pořádku. Rozpočet počítá i s ohodnocením (byť docela symbolickým) práce 

dramaturga/gů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Všechno špatně 

Evidenční číslo projektu 4050/2020 

Název žadatele Roman Svatoš 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo 

animovaný film 

Číslo výzvy 2020-1-8-25 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 7. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je podpora vývoje první verze scénáře pro hraný celovečerní film Všechno špatně, 

jehož autorem je Roman Svatoš. Žadatelem je autor scénáře. 

 

Bohatému a amorálnímu podnikateli, který byl doposud zaslepen jen sebou samotným, se po úrazu začne 

během krátké doby hroutit celý jeho soukromý i profesní život. Začne navštěvovat psychiatra a zamýšlet se 

nad problémy, které dosud přehlížel. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Pokus o reflexi úpadku morálních hodnot v současné společnosti 

o Zvažovaná spolupráce s dramaturgem v této fázi vývoje 

 

Hlavní slabé stránky projetu: 

o Modelová typizace postav i situací, do nichž se dostávají 

o Přehnaná kumulace problémů v životě protagonisty  

o Zjednodušeně mravokárný charakter příběhu 

o Poněkud alibistické zakončení příběhu 

o Maximálně možná výše požadované podpory (150 000 Kč = 93 % nákladů) 

 

Podle Výzvy může být intenzita veřejné podpory výjimečně zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu 

v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla. Tím ale daný projekt – s ohledem na 

jeho popsané scenáristické nedostatky – není. Udělení podpory nedoporučuji. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Ústřední myšlenka námětu se nezdá být zpracovaná příliš osobitým způsobem. Spíše než o autorem 

zamýšlenou satiru současného kapitalismu jde o zjednodušenou moralitu o bezcharakterním egoistickém 

jedinci.  

 

Děj je srozumitelný (možná až příliš) a relativně soudržný (dosti neústrojně však působí snové sekvence). 

V nepravděpodobné míře kumuluje zásadní životní zvraty a problémy (psychický kolaps protagonisty, 

hrozba rozvodu s nevěrnou manželkou, vyhazov syna ze školy následovaný útěkem z domova, nechtěné 

těhotenství sedmnáctileté dcery…). Z ukončení příběhu se autor poněkud „vylhal“ automobilovou nehodou. 

 

V žádosti se uvádí, že dílo je „satira postavená na pečlivě promyšlené psychologii postav“. Na základě 

treatmentu se však zdá, že postavy příběhu jsou příliš modelové, a že jejich charakterizace se pohybuje 

pouze ve dvou kontrastních polohách – amorální zbohatlíci nebo nevyzrálí rozervanci. 

 

Protagonistou je arogantní narcis, vyžívající se v luxusu zviditelněném banalitami typu kaviár, šampaňské, 

golf atd. Manželka je divadelní herečka, syn rozpolcený „hulič“ marihuany, dcera otěhotní se sprejerem, 

kterého zatkne policie atd. Že takoví jedinci existují v reálném životě automaticky neznamená, že budou 

autenticky působit i ve filmovém příběhu. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Začínající scenárista Roman Svatoš vystudoval Střední školu aplikované kybernetiky obor multimediální 

grafika. Je filmovým samoukem. Doposud napsal scénář celovečerního kriminálního filmu a pilotní díl ke 

komediálnímu seriálu, ani jeden projekt však nebyl realizován. 

 

Vzhledem k tomu, že jde o debutanta není možné posoudit, zda je dostatečnou zárukou úspěšného vývoje 

projektu.  

 

V autorské explikaci je zmíněna osoba dramaturga, rozpočet počítá s honoráři pro dva dramaturgy. Žádná 

konkrétní jména však v žádosti uvedena nejsou. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Dané téma vzhledem k jeho modelovosti pro současnou českou, ani evropskou kinematografii významné 

příliš není. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují žádné rozpory ani protichůdné informace a 

umožňují tedy žádost správně posoudit. 

 

Žadatelem je autor scénáře (viz bod č. 2). S ohledem na to, že jde o filmového samouka a debutanta, nelze 

na základě jeho dosavadní činnosti objektivně posoudit, zda bude schopen dokončit v uspokojivé podobě 

první verzi scénáře v souladu s daty, která uvádí v realizačním harmonogramu. Časový prostor na to autor 

ale má dostatečný. 

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti činí pouze 7 %, zbytek je předmětem této žádosti. 

Nejvyšší položku rozpočtu představuje honorář pro scenáristu (150 000 Kč), který – v kontextu projektů 

v rámci této Výzvy – nijak nepřesahuje průměr. V rozpočtu se počítá i s honorářem pro dva dramaturgy (viz 

bod č. 2). 

 

Požadovaná výše podpory (93 %) není v souladu s maximální intenzitou veřejné podpory, jež je stanovena 

v rámci této Výzvy. 
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