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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Chci vědět! 

Evidenční číslo projektu 4047/2020 

Název žadatele BFILM.CZ 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Petr Babinec, Ph.D. 

Datum vyhotovení 22.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Předkladaný seriál Chci vědět má silné zázemí v podobě zkušeného tvůrčího a produkčního týmu v osobách 

producenta Petera Badače a reřiséra Martina Smatany. 

 

Žadatel počítá ve vývoji seriálu s finančním vkladem České televize. Ale uvádí, že seriál má mít stopáž jednoho dílu 

13 minut. Nejde proto zařadit do programového slotu pro večerníček. Vzhledem k cílené skupině předškolních 

diváku by mě zajímalo, jak bude seriál v České televizi uveden a za jakých finančních podmínek se bude ČT podílet 

na jeho vývoji. Případně bych uvítal potvrzení částky od ČT.  

 

Celkový rozpočet na vývoj seriálu je vyšší standart. Jak tvůrci píší, seriál bude vycházet z výtvarného řešení 

krátkého filmu Pouštět draka a já předpokládám, že mají dostatek informací a testů pro realizaci vývoje už za sebou.   

 

Přes výtky k rozpočtu a díky získané podpoře z programu MEDIA věřím, že se podaří krátký film Pouštět draka 

přetvořit v animovaný seriál. 

 Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Přílohy žádosti jsou srozumitelné a neodporují si. 

Za nedostatečný považuji dvou stránkový scénář k 13minutovému dílu. Na první pohled se zdá, že neprošel 

dramaturgem, protože i dramaturgická explikace je spíše motivačním dopisem. Tento poznatek 

v ekonomické analýze nehodnotím.  

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

Seriál získal podporu Media a tím získal pokrytí 38,71% vývoje, spolu s Audiovizuálným  fondem a vlastním 

vkladem producentů mají zajištěno a doloženo 53,3% vývoje. 

 

Rozpočet je nastaven ve vyšším standartu.  

Pokud beru formu scénáře za konečnou, tak mi nesouhlasí s částkou 450 tisíc na překlady a kopírování. 

Jestli by se i několikrát překládalo 26 stránek (za celý scénář seriálu) do dvou jazyků, pak 450 tisíc je 

mnohonásobně více a částka je neobhajitelná. Stejně jako částka 56 tisíc za výrobu a licenci za jeden dvou 

stránkový scénář + 20tis. za dramaturga (pokud je tento scénář v konečné formě). 

 

Projekt má dispozice pro více zdrojové financování. 

 

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

 

Producent sází na koprodukční partnery s jejich vazbou na televize a fondy. Nevyužívá lokální možnosti 

financování a pro mezinárodní prodej chce použít sales agenta. Vzhledem k rozsahu seriálu 13x13 minut 

nebude lehké seriál v takovém malém měřítku na mezinárodních fórech prodat. Plusem může být 

nadnárodní bez dialogová forma vyprávění.   

 

Marketingová představa je poměrně obecná. Nepočítá s využitím dalších formátů (kniha, komiks, aplikace) 

a to i přesto, že dané téma je pro předškoláky důležité a dalo by se s ním pracovat. 

 

Časový harmonogram je zvládnutelný i s přihlédnutím, že se vychází z již vytvořeného krátkého filmu. 

 

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

Seriál vychází z krátkého úspěšného filmu Pouštět draka režiséra Martina Smatany, který bude režírovat i 

seriál Chci vědět.  Ten je dobře obeznámený s výrobní technologií a bude pokračovat v jemu vlastním 

systému. Producentem je Petr Badač, který má zkušenosti s mezinárodními koprodukcemi a na jejich 

zkušenostech staví producentskou strategii. Tento štáb je schopný vyvinout nastavený seriál. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Chci vědět! 

Evidenční číslo projektu 4047/2020 

Název žadatele BFILM.cz 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 1. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je třináctidílný loutkový seriál pro děti Chci vědět!, jehož režisérem a výtvarníkem je 

Martin Smatana, tvůrce mezinárodně úspěšného krátkého filmu Pouštět draka. 

 

Každá ze třinácti epizod se zamýšlí nad autentickými problémy, jež musí řešit dnešní děti a které se týkají 

(nejen) jejich rodinného či školního života (rozvod rodičů, stěhování do nového prostředí, konfrontace se 

zdravotním hendikepem, narození sourozence, nový partner u jednoho z rodičů, dětská „láska“ k učitelce, 

šikana ve škole atd.). Všechny epizody budou natočeny bez dialogů. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Atraktivní formou jsou zpracovány skutečné problémy dětí 

o Edukativní, nenásilně výchovný charakter projektu 

o Originálně koncipovaná výtvarná stránka 

o Složení tvůrčího týmu 

o Vícezdrojové financování (vývoj projektu byl mj. podpořen grantem EU Kreativní Evropa – MEDIA) 

o Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je cca 53 % 

o Potenciál zahraniční koprodukce i distribuce 

o Účast na workshopech (prezentace projektu na MIFA v Annecy) 

o Pečlivě zpracovaná žádost 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o S ohledem na výši rozpočtu je vklad žadatele minimální (cca 2 %) 

o Náklady na literární přípravu scénáře jsou v kontextu dané výzvy výrazně vyšší  

 

Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy. S ohledem na výčet jeho pozitivních stránek ho doporučuji k podpoře. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt Chci vědět! vychází z úspěšného animovaného filmu Pouštět draka (2019), který vypráví o vztahu 

vnuka a jeho dědečka, kteří spolu chodí pouštět draka. Film se zabývá tíživým tématem smrti, přesto je 

schopen vstřícně a bez sentimentu promlouvat k dětem. Vzhledem k tomu, že se tento film stal inspirací i 

pro seriálový projekt Chci vědět!, lze očekávat, že v podobném duchu bude koncipovaný také on. 

  

Cílovou skupinou projektu jsou předškoláci, což je vzhledem k některým tématům, se kterými jsou seriáloví 

hrdinové konfrontováni, trochu překvapující. Každý díl je vlastně odpovědí na jednu otázku, která se týká 

života dětí v rodině nebo ve škole. Tvůrci se přitom nebojí zabývat i tématy, jimž nerozumí nebo rozumět 

nechtějí ani mnozí dospělí (epizoda Dvě mámy je o chlapci, jehož vychovávají dvě lesby). Další epizody 

mají celospolečenské přesahy (ekologicky laděná povídka Les), případně se dotýkají finanční gramotnosti 

(příběh Peníze). 

 

Ze žádosti je zřejmá představa tvůrců o vizuální podobě filmu. Půvabné loutky budou vyrobené z textilních 

materiálů i budou vizuálně odvozeny od filmu Pouštět draka (viz ukázka výtvarného stylu na Vimeu.) 

 

Děj jednotlivých epizod je srozumitelný a soudržný, jednotlivé postavy v rámci každé části a také v kontextu 

celého seriálu do jeho celkového pojetí dobře zapadají. Kladně hodnotím, že tvůrci všechna témata budou 

prozkoumávat jen prostřednictvím obrazu a zvuku, tedy bez dialogů. 

 

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

Režisérem a výtvarníkem je Martin Smatana. Absolvent katedry animace na FAMU v Praze a VŠMU 

v Bratislavě v roce 2019 uvedl krátký loutkový snímek Pouštět draka, který získal více než tři desítky 

festivalových ocenění. Film byl inspirován otázkami, jež si sám režisér v dětství kladl. Projekt Chci vědět! 

tuto výchozí inspiraci rozvíjí o další témata.  

 

Scenáristé Zuzana Dzurindová a Peter Nagy se podíleli na řadě televizních seriálů, včetně animovaného 

seriálu pro děti Websterovi. 

 

V jednání na režisérský post je také Daria Kashcheeva, držitelka Studentského Oscara za experimentální 

loutkový film Dcera. Za film získala řadu dalších ocenění. 

 

Složení tvůrčího týmu se zdá být dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. Pozitivně hodnotím také 

skutečnost, že všechna zpracovávaná témata jsou konzultována s odborníky z oboru dětské psychologie. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Nenásilně edukativní projekt zpracovává společensky významná témata, kterým se současná česká tvorba 

spíše vyhýbá. Látka má svým tématem i zpracováními zahraniční přesah. Jelikož seriál bude celý natočen 

bez dialogů a témata jednotlivých epizod jsou nadčasová a univerzální napříč celým západním světem, má 

projekt velmi solidní mezinárodní distribuční potenciál. 

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

znaků) 

Informace obsažené v pečlivě zpracované žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují žádné rozpory ani 

protichůdné informace a umožňují tedy žádost správně posoudit.  

 

Žadatelem je produkční společnost BFILM.cz, která se od roku 2017 zaměřuje na výrobu hraných a 

animovaných filmů a televizních seriálů „s potenciálem mezinárodního přesahu a evropské koprodukce“. 

Společnost uvedla do distribuce krátké animované filmy Sh_t Happens a Pouštět draka, které se úspěšně 

promítaly na prestižních mezinárodních festivalech. Ve výrobě má mj. celovečerní animovaný film Srdce 

Veže. Profil společnosti i její možnosti zvolenému cíli odpovídají. Vzhledem ke své dosavadní činnosti by 

žadatel měl být – zejména v předpokládané součinnosti s Českou televizí – schopen projekt realizovat. 

 

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba testu, náklady na literární přípravu scénáře jsou – 

ve srovnání s podobnými projekty v rámci této výzvy – několikanásobně vyšší, než je obvyklé. 

 

Finanční pokrytí v této fázi vývoje zajišťuje především grant EU z programu Kreativní Evropa – MEDIA (cca 

39 %) a slovenský Audiovizuálny fond (cca 13 %). V jednání je spolupráce s Českou televizí a RTVS, 

nestvrzuje ji však žádné LOI. Vklad žadatele činí pouze 2 %, zbytek je předmětem této žádosti (cca 21 % = 

850 000 Kč). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Chci vědět! 

Evidenční číslo projektu 4047/2020 

Název žadatele BFILM.cz 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 5. 11. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Důsledně připravený projekt je obsahově obohacující pro cílové dětské publikum, má silný výchovný a 

hodnotový rozměr, který je však netezovitě komunikovaný přes srozumitelné situace a motivy.  

 

Zvláště oceňuji zpracování i nejednoduchých témat týkající se inkluzivity a tolerance, která jsou zpracována 

srozumitelně.  

 

Vizuální stránka rozvíjí originální koncepci loutkového světa.  

 

Seriál je připravovaný výraznými mladými tvůrci – tvůrčí tým sestává z autorů a autorek s rozsáhlými 

zkušenostmi i mezinárodním renomé.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Předkládaný projekt našel funkční klíč, jak dětem zprostředkovat přemýšlení o náročných problematických 

situacích. Jeho výchovný a vzdělávací rozměr je silný, avšak jednotlivé díly nejsou tezovité, nabízí vždy 

jasně čitelnou a ne neběžnou situaci, která je ve svém vyznění srozumitelná a pozitivním vyústěním 

rozřešení podporuje. I témata jako rozvod anebo (hodnota za) peníze jsou díky zvolení jednoho motivu 

(obsahového i vizuálního), který situaci jasně rozřeší (kalendář setkávání se spokojenými rodiči, 

pokladnička), nastoleny srozumitelně a konstruktivně. Oceňuji, že je mezi tématy i stejnopohlavný pár. 

Zatímco ve světové popkultuře je tento motiv přítomný jako už spíše něco samozřejmého (z desítek 

příkladů mohu zmínit třeba populární sitcom Modern family), v českém audiovizuálním prostředí se tento 

motiv vyskytuje jen zřídka. Tento srozumitelný způsob, jak inkluzi takovéto podoby rodiny komunikovat již 

dětem, je společensky přínosný. Podobně oceňuji téma znakové řeči.  

Jak je zjevné z teaseru, výtvarná podoba je vymyšlena. Oceňuji originální podobu loutek a vytváření 

prostředí z běžných materiálů, které rozeznáváme podle jejich textury. Díky zvoleným materiálům je z filmu 

až haptický pocit, což z něj vytváří silně vtahující zážitek. 

 

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

Seriál připravuje nesmírně silný tým – z hlediska zkušeností, předchozí tvorby i mezinárodní viditelnosti a 

úspěchů. Scénáristka i scénárista mají zkušenosti s televizní tvorbou na Slovensku a režisér a režisérka 

patří mezi zcela nevýraznější postavy současného českého animovaného filmu. Nebylo přiloženo CV 

dramaturgyně. Nicméně na jejím přístupu, zjevném z explikace, oceňuji, že všechna témata má v plánu 

konzultovat s dětskými psychology – což bude důležité i proto, že seriál by měl být beze slov. To je jeho 

přednost v tom, že by měl být univerzálně přístupný, ale zároveň bude obtížné najít přesně takové vystižení 

situačních motivů, aby téma jasně a srozumitelné zkomunikovala. 

 

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

Seriál vnímám jako značné obohacení různorodosti české i evropské kinematografie, a to ze dvou důvodů. 
Jednak díky nastoleným tématům, které jsou představovány inkluzivně a vedou ke vnímavosti vůči odlišnostem, 
menšinám či znevýhodněným členům společnosti. A jednak díky jedinečnému výtvarnému ztvárnění i narativní 
strategii (vyprávět skrze situace a srozumitelné zapamatovatelné motivy). 

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

znaků) 

 

Jelikož se jedná o 13 dílný seriál, rozpočet je relativně přiměřený. Oceňuji, že žadatel počítá s účastí na 

mezinárodních workshopech. Není mi zcela jasné, jestli výroba teaseru bude znamenat ještě výrobu 

rozsáhlejšího materiálu, než byl přiložen v žádosti jako moodreel (ale vzhledem k nákladům v rozpočtu 

asi ano – resp. zřejmě se bude jednat o test, jak uvádí popis projektu). Jako vysokou vyhodnocuji 

položku na tiskoviny – i když rozumím, že by se jednalo o spíše luxusně provedené barevné tiskoviny, 

ale i tak je suma 150 tis. hodně nadstandardní. Celkem vysoká je položka za letenky – zde by bylo 

vhodné upřesnění, kdo z tvůrčího a producentského týmu se bude účastnit jakého workshopu, aby bylo 

možno zamýšlené cestovní náklady vyhodnotit. Je vynikající, že od začátku má producent záměr seriál 

vyvíjet a následně realizovat jako koprodukční. Harmonogram vývoje se mijeví realisticky a přiměřeně 

naplánovaný. Producent má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a je zde zárukou kvalitní realizace 

projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      PAKÁRNA – kočky jsou vrženy 

Evidenční číslo projektu      4055  /  2O2O 

Název žadatele       ALKAY ANIMATION PRAGUE  s.r.o.   Petr Horák 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého  kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj animovaného kresleného seriálu 

Číslo výzvy       2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      30.9.2O2O 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

 

     Televizní seriál – 13 x 26 minut – navazuje na úspěšnou předchozí sérii Pakárna.  
 Čtyři pubertální hrdinové před očekávaným koncem světa, na radu kocoura 
 Klapouška,  se vydají hledat Posledního spravedlivého do současného světa. 
 
     Rozpočet vývoje  2,141.872 Kč s požadavkem na příspěvek Fondu 1 milion Kč. 
Práce na kompletním vývoji včetně natočení storyboardu, má být ukončeno 30.6.2022 
 
     Vzhledem k promyšleným úvahám producenta a vysokému profesnímu kreditu 
filmové společnosti  Alkay Animation Prague s.r.o., s reálným předpokladem  
zafinancování výsledného projektu , 
 
D O P O R U Č U J I    Fondu přidělit žadateli požadovaný příspěvek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je pečlivě srozumitelně sestavena,má všechny požadované přílohy  a 
obsahuje dostatek informací pro její posouzení . 

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

 

     Rozpočet vývoje 2,141.872 Kč je adekvátní záměrům producenta. Scénář 
585.000Kč, ostatní náklady vývoje 1,430.200Kč, z toho 780.000 Kč výroba 
storyboardu. Výše jednotlivých položek standardní. Adekvátní  příspěvek Fondu  
1 milion Kč tvoří 47% cellového zafinancování. Vlastní vklad žadatele 841.872 Kč 
/ finanční 630.672 Kč a 211.200 Kč kapacitní /  Koproducent 300.000 Kč. 
Na výsledném projektu se bude podílet ČT / Letter of intent – Jan Maxa/ 
 

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

 

     Strategické a další úvahy producenta jsou promyšlené. 
Navržený harmonogram prací je reálně možný./ 1.10.2020  -  30.6.2022 / 

 

 

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

 

     Producent a režisér Petr Horák *1975 založil filmovou společnost Alvay Animation 
Prague s.r.o. v roce 1999.  
Vedle řady reklam a krátkých  filmů režisérů Víta Pancíře, Gábiny Miklenové,Barbory 
Šalamounové, Jiřího Bárty  a Pavla Kouteckého, produkoval film The Talking Parcel. 
Tv seriál Pakárna 13x15 minut, dále večerníčky -  O Kanafáskovi, Tři prasátka, 
a řadu celovečerních animovaných filmů – Čtyřlístek ve službách krále, Lichožrouti, 
Velká dobrodružství Čtyřlístku a další. 
Ve vývoji  Botička režiséra M.Žabky,celovečerní dokument O toulavých kočičkách 
a celovečerní animovaný film rež.Petra Budínského  Srdce věže. 
 
 
Na projektu dále spolupracuje režisér,scenárista, výtvarník a animátor Maroš Končok 
absolvent animace VŠMU Bratislava a dramaturgové Barbora Červenková a Josef 
Viewegh 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pakárna-Kočky jsou vrženy 

Evidenční číslo projektu 4055/2020 

Název žadatele Alkay Animartion Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková  

Datum vyhotovení 23.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

_________________________________________________________________________________________-

- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

Pakárna je animovaný seriál o partě  čtyř středoškoláků, kteří  se  v tomto  novém třináctidílném pokračování  

snaží zabránit konci  světa. Tajemný kocour Klapuška, který je jejich ( zřejmě) neviditelný guru ,jim prozradil, že 

obávaný zánik nenastane, když najdou Posledního spravedlivého.. 

Především mě upoutává ironie, s kterou pojednává autor seriálu Jakub Horák  prostřednictvím  svých postav 

otázky světového i intimního dění, nic pro něj není tabu. Jeho čtřlístek jsou  inteligentní a  bystří teenegři, kteří 

už vědí o světě svoje a jejich komentáře a akce může brát i dospělý za bernou minci. Naopak, ti čtyři kluci (a 

jedna  dívka) podrobují svět dospělých  ostré kritice, podobně jako J.A.Komenský v Labyrintu , strhávají masku 

přetvářky a vystavují nás pohledu na pravý, většinou neutěšený stav věcí. Vše s půvabnou puberťáckou 

naivitou. A také nevinností. 

Charaktery  čtyř jsou pochopitelně různé, mně se nejvíc líbí postava Synáčka. Jeho otec je velmi bohatý, ale tím, 

jak věcně a beze zloby o tom Synáček hovoří,j ak samozřejmě  svoje možnosti využívá, je patrné, že  vůči otci 

není v antagonistickém vztahu, že bere věci, jak jsou,  a nepřičítá sám sobě žádné zásluhy nebo privilegované 

postavení. Druhá nejzdařilejší postava podle mne je Intoš, který svůj  pronikavý  intelekt nestaví nijak na odiv, 

prostě ho využívá a koriguje nápady  ostatních členů party, nebo ho dává do služeb společných  většinou trochu 

pochybných akcí. Je ve společnosti orientovaný správným směrem, ostatní kluci s ním  třídí plasty a demonstrují 

za Tibet,výměnou za rady v akci ALL-Right, hnutí na pomoc bohatým .Intoš je zamilován do dívky Pejsany, která 

hned v prvním díle najde  na ulici ubohého kocourka a ujme se ho. Další dva členové partičky ,Drsan a 

Mekota,nemají v tomto třetím díle podle scénáře tak vyhraněný charakter, je to spíš chór. 

Podle dalších  stručných obsahů  jednotlivých dílů,hledají kluci (a Pejsana).Posledního spravedlivého ve všech 

vrstvách společnosti ,u křesťanů, u environmentálního hnutí Gréty Thumbergové,  u  komunistů, mezi 

fotbalovými chuligány,u mladých konzervativců, v čínských komunitách a absurdněji  víc než jindy i mezi politiky. 

Není nikde. Až na konec,“když přijde kocour“ ,se ukáže, že  tajemný Klapuška bylo to kotě,které Pejsana našla a 

že ona je Posledním spravedlivým právě proto, že se kocourka  ujala. Pěkná a něžná pointa. 

 

 

, 

 

  

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) 

Třetí díl Boháč uchem jehly (přiložený  k žádosti o analýzu) pojednává o tom, že  Poslední spravedlivý se 

může skrývat mezi boháči ,kteří mají všeho dost, dodržují  normy společenského soužití a dokonce zdravě 

jedí.  Partička rekvíruje ve prospěch bohatých majetek chudým, ale akce se zvrhne v opak, propukne vlna 

solidarity,kdy boháči  se ve prospěch chudých zříkají svého majetku a ironicky jediný bohatý, s kterým kluci  

přišli do styku, majitel Radia Magor,byl nepoctivec.  Nejvtipnější  na scénáři jsou „ hlášky“, které  propůjčují 

příběhu  absurdní rámec : máme organizaci,která chudým bere a bohatým- dává-jmenuje se Policie,… 

mluví jen bulharsky s mongolským přízukem, každý bohatý chce peníze,jinak by nebyl bohatý, v Krkonoších 

napadlo takhle sněhu(varianta starého vtipu V.Buriana o psovi, který skáče takhle vysoko) ,dneska o 

informace není zájem, každý si informaci vymyslí jakou chce… 

Díky omylu ředitele Hnízda se do děje připlete  i neonacistická ( a tedy vlastně protiextrémistická) tematika. 

V ploškové animaci( tentokrát zmodernizované) jsou figury seriálu  pojaté ostře a nesentimentálně, ostatně 

jejich originálně stylizované portréty jsou prověřeny už první  sérií. Postavy i jejich vizuálni podoba do  

ironizujícího děje zapadají, spoluvytvářejí  ho a oduševňují.Figury čtyř  teenegerů seriálu  měly u jejich 

vrstevníků úspěch , což hovoří  ve prospěch dalšího pokračování o hledání Posledního spravedlivého. Přes 

všechnu ironii a absurditu obsahují   jádra jednotlivých dílů pravdu  o tom kterém prostředí společnosti, a 

tím je celý seriál  přitažlivý . Jak se vrátit k   brýlím mámení J.A.Komenského a co se stává, když je 

snímáme, tak by se dal celý satirickýn projekt charakterizovat.A tím také splňuje výzvu Fondu 

kinematografie. Plus navíc: zábava,asi větší než u klasika.   

    

 

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

Dramaturg Josef Viewegh i dramaturgyně Barbara Červenková se shodují v několika aspektech:že je třeba 

odlišit víc charaktery čtyř postav,především v dialogu,že je třeba přemluvit hlasy,protože ty minulé 

zestárly,že chce mít seriál akčnější levou stranu . Jakub Horák se zapřísahá jen jednou devízou,a to 

humorem, jehož pomocí se svět udržuje v bdělém stavu a rovnováze. Petr Horák jako producent  na takový 

autorský přístup sází. 

Jakub Horák je spisovatel, jehož kniha ,politická satira Kočky jsou vrženy  ,si v soutěži Magnesia Litera  

vydobyla  nejoblíbenější čtenářský zájem a  prodalo se jí 2O tisíc výtisků. Založil také Hnutí Nevím,které 

vede jeho kocour a v němž řeší dnešní politické problémy. Z toho je vidět,že je na správné straně 

humoru,což uplatnil také ve scénáři k Pakárně.  

Režisér Maroš Končok je zkušený animátor,pracoval v zahraničních produkcích: 

Disney,Grid/Belgie/,Bajkorama/Polsko/. Jako starší animátor má na kontě  práci na Lichožroutech,Kozím 

příběhu  2,Čtřlístku ve službách krále. 

Producent Petr Horák( není bratrem  Jakuba Horáka) založil své studio v r. 1999 a od té doby vyrábí jeden 

nebo dva animované filmy ročně. Spolupracuje např. s J.Bartou, G.Miklínovou, M.Pavlátovou.Produkoval 

Velké dobrodružství Čtyřlístku a Čtyřlístek ve službách krále, Lichožrouty, večerníček O Kanafáskovi a 

další.V současné době  se natáčí   celovečerní animovaný film Křišťáloví únosci a film dokument o Petru 

Sísovi  Sny o toulavých kočkách. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Někteří tvůrci si  myslí (viz výše),že příběhy Pakárny nejsou přitažlivé pro zahraniční publikum, že jde o 
specifický český humor a prostředí. Jistě mají své zkušenosti ,kdežto já nemám  s distribucí žádné 
,přesto si myslím, že seriál nebude zdaleka lokální a že má ambici oslovit  i evropské publikum. 
Vzpomeňme na Mikulášovy patálie,( na př.) je to francouzské, ale i celosvětové. 
Co se týče inovace, to nedovedu posoudit, v animacích se  tolik nevyznám, ale přijde mi to prostě dobré.  

 
 
 
 

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

znaků) 

− Informace jsou v přílohách žádosti o analýzu dostatečné  a posoudila  jsem ji  se vší odpovědností. 

 



Expertní analýza

Název projektu Pakárna – kočky jsou vrženy

Evidenční číslo projektu 4055/2020

Název žadatele ALKAY ANIMATION PRAGUE

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu

Číslo výzvy 2020-1-9-28

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 24. 9. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Satirický seriál o teenagerech, jednoduchá animace ala South park, současnost
2. Odzkoušený koncept, nenáročné zpracování
3. Míjí se s cílovým publikem, humor, zastaralost
4. Konečné hodnocení

- Pakárna - kočky jsou vrženy oživuje partu teenagerů z patnáct let starého seriálu. Parta se
však pouze přesunula v čase a příliš nepřipomíná současné teenagery. Seriál karikuje
současná i již pomalu vyčpělá společenská témata (Tibet, Greta Thunberg, radikální pravice,
vesmírní lidé Ivo Bendy atp.) Je problematické určit, komu je tato satira určena: pro současné
teenagery je část témat neznámá a pro autorovu generaci odkojené Simpsonovými a South
parkem není použitý humor nějak překvapivý. Přestože kniha Kočky jsou vrženy, ze které nová
Pakárna částečně čerpá, zaznamenala úspěch, nedá se předpokládat, že uspěje i ve formátu
animovaného seriálu. Ani původní seriál, ani kniha nejsou natolik výraznými kulturními
fenomény, aby jejich fúze přilákala širší publikum, což je pro satiru podstatný cíl.

Udělení podpory Nedoporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Pakárna není příliš originální. Témata, která si bere na mušku pravděpodobně zastarají dříve,
než bude seriál vysílán.

− Děj ukázkového dílu je jednoduchý a soudržný. Se srozumitelností nebude problém.

− Charaktery jsou již odzkoušeny v původní sérii.

− Teenageři neodpovídají současné generaci. (Mekota v křiváku, absence kultury rapu a dalších
současných atributů…)

− Látka je pro autora osobní.

− Projekt využívá minimalistické vyjadřovací prostředky, což konvenuje se záměrem.

− Vizuální pojetí filmu vychází z již hotového seriálu, je mírně aktualizováno. Je v souladu se
záměrem.

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

− Projekt je po personální stránce zajištěn, hlavní profese - scénárista, režisér/výtvarník jsou ve
svých oborech zkušení, stejně tak dramturgové.

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

− Pakárna je ryze domácí produkt, vývozní potenciál je nízký.

− Z hlediska české kinematografie je Pakárna dalším s příspěvků do zatím ještě ne zcela
saturovaného žánru politicko - společenské satiry.

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

− Informace jsou dostatečné k posouzení žádosti.

− Objem prostředků umožňuje vývoj realizovat.

− Profil a portfolio producentů odpovídají záměru. Není pochyb, že jsou schopni seriál realizovat.
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Tonda jde do školy 

Evidenční číslo projektu 4056/2020 

Název žadatele ALKAY ANIMATION PRAGUE s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 16.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předložená žádost je velmi dobře zpracovaná a zkompletovaná, nechybí žádná příloha. 
 
Týká se vývoje třináctidílného animovaného seriálu (technologie 2D kreslená animace) o 
stopáži 13 x 6 až 8 minut (viz komentář ke stopáži níže); při rozpočtu vývoje 1 250 360 Kč je 
požadována podpora Fondu 600 000 Kč. 
 
Aproximativ nákladů realizace činí 14 300 000 Kč (celkové náklady projektu jsou tudíž 
odhadovány na 15 550 360 Kč). 
 
Udělení podpory tomuto projektu doporučuji v požadované výši. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Údaje v celé žádosti jsou přehledné a srozumitelné. 
 
Během vývoje zamýšlí žadatel finalizovat scénáře všech 13 dílů, vyrobit všechny  
storyboardy, zhotovit animatiky alespoň pro dva díly kvůli určení finální stopáže (což je velmi  
nutné, neboť rozptyl délky nad 25 % u animovaného filmu je příliš vysoká), jednoho ze  
zásadních faktorů celé produkce s obrovským dopadem do perspektivního rozpočtu. 
.  
Dále chce producent vyrobit reálnou animační ukázku v délce 30 až 60 sekund. 
 
Data uvedená v Realizačním harmonogramu se shodují s údaji ve formuláři Žádost, vývoj  
projektu má skončit dne 30.6.2022.  

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

Žadatel k rozumně komponovanému rozpočtu vývoje připojil několik vysvětlujících 
komentářů, které identifikují položky spojené s výše popsanými výrobními kroky (zkráceně 
„ukázkami“). 
 
Rozpočet je sestaven racionálně se smyslem pro úsporu. 
 
Ve formulářích Rozpočtu a Žádosti figuruje celková suma 1 250 360 Kč, ve Finančním plánu  
figuruje celková částka 1 260 360 Kč, z Finančního plánu vyplývá pochopitelně nízký  
potenciál pro diverzifikaci zdrojů v této fázi příprav projektu.  
 
Rozpočet nepokrývá eventuální cesty a účasti na (žadatelem) popsaných zahraničních trzích  
či workshopech. 

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

Ačkoli žadatel v podkladech potvrzuje záměr zůstat majoritním koproducentem (uvažuje o  
pokrytí 52,39 % celkového výrobního rozpočtu), zcela seriózně uvažuje o koprodukci  
s Českou televizí. 
 
Mimoto se rozepisuje o partnerstvích se společnostmi zapojenými do svýchh dřívější projektů  
(jako koproducentů, distributorů či sales-agentů. Konkrétně se zmiňuje (na rozdíl od Žádosti,  
v níž se potvrzuje, že dílo vznikne bez zahraniční účasti) o chorvatském partnerovi  
Filmosaurus Rex ze Zagrebu, dále pak o subjektech ze Slovenska, Belgie, Dánska,  
Německa…. Potenciálních distributorů ze zahraničí uvádí žadatel hned šest (zde lze však  
předpokládat silné slovo českého koproducenta, bude-li jím Česká televize). 
 
Producent nezapomíná ani na záměr prezentace projektu na věhlasných (koprodukčních)  
trzích, ač jejich přehled je střílen trochu „od boku“ (AFM v Santa Monice asi není zrovna to  
pravé místo, datem konání 2. až 7.11.2021 vhodné) – pokud vše pandemie nezměnila – pro  
prezentaci českého třináctidílného animovaného seriálu, pod „Cannes 2021“ si lze spíše  
představit MIP TV či MIPCOM v roce 2021 než akce při „velkém“ Festival de Cannes, ostatní  
cíle (Berlinale, Annecy) jsou mimo debatu. 

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

Producentská společnost  ALKAY ANIMATION PRAGUE s.r.o. byla založena roku 1999, v  
jejím vedení figurují zkušení Petr Horák a Stanislav Lhotský, firma je velmi dobře technicky  
vybavená a podílela se na velkém objemu animované produkce, především zakázkové,  
zejména výrobě animovaných seriálů pro Českou televizi. 
 
I v tomto případě dokázali její producenti sestavit kreativní štáb z nejlepších českých  
profesionálů na poli animované tvorby. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tonda jde do školy 

Evidenční číslo projektu 4056/2020 

Název žadatele Alkay Animation Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 5. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je animovaný naučný seriál pro děti Tonda jde do školy, jehož scenáristou, 

režisérem a výtvarníkem je Pavel Koutský. 

 

Třináctidílný seriál určený pro děti ve věku 6 až 12 let by měl v malých divácích vzbudit zájem o školní 

předměty i o vzdělávání jako takové. Jeho titulní protagonista je prvňáček, který během let postupně 

poznává, že škola nemusí být ani nuda, ani mučírna, ale úžasné dobrodružství. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Edukativní rozměr projektu 

o Vyváženost vzdělávacích a hravých prvků 

o Personální zajištění projektu 

o Vlastní finanční vklad žadatele je cca 52 % 
o Plánovaná prezentace projektu příští rok na klíčových festivalech (Annecy, Berlinale, Cannes aj.)  

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Výše požadovaného grantu je cca 48 % 

o Absence vícezdrojového financování v této fázi vývoje 

 

Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy, jeho největším nedostatkem je rezignace na vícezdrojové financování 

v této fázi vývoje, které znamená, že by podpora SFK měla pokrýt bezmála polovinu rozpočtu. Přitom jde o 

projekt s velkým koprodukčním potenciálem – především pro Českou televizi. S její připadnou účastí však 

žadatel počítá až ve fázi výroby. Projekt vzhledem k jeho edukativnímu charakteru a renomé jeho autora 

k podpoře doporučuji, ale ne 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) 

Otázce vzdělávání se Pavel Koutský věnoval již v mezinárodně úspěšné kreslené grotesce Curriculum vitae 

(1986), ve které vtipně vylíčil, co všechno se člověk musí naučit během školní docházky na všech stupních 

vzdělání. Třináctidílný seriál na ni navazuje – soustředí se na předměty, které se vyučují na základní škole 

(s výjimkou tělesné výchovy). 

 

Před malým titulním hrdinou se v každém díle otvírá jakási zahrada specializovaná na jeden předmět, do 

které Tonda vstoupí a zažije v ní různé minipříběhy přibližující ve zkratce klíčové momenty daného oboru 

(například Isaac Newton je „osvícen“ dopadem jablka na hlavu apod.). Vzhledem k tomu, že je edukativní 

projekt postaven na metodě „škola hrou“, pointa posledního dílu, že je vypravěčem seriálu J. A. Komenský, 

není až tak překvapivá. 

 

Ústřední myšlenka námětu je díky výtvarnému stylu zpracována osobitým způsobem, děj se zdá poměrně 

srozumitelný (postupuje se od jednoduššího ke složitějšímu). Soudě podle scénáře jednoho z dílů se ale 

zdá – zejména s ohledem na průměrnou sedmiminutovou plochu každého dílu – že hrozí, že by jednotlivé 

části mohly být možná trochu předimenzované nápady. Z krátkých synopsí jednotlivých dílů také není příliš 

znát dospívání postavy, která má v závěru školu opouštět jako mladý muž. 

 

Vizuální podoba filmu, jak ji představují výtvarné návrhy, nese stopy klasického rukopisu autora. Expresivní 

a dynamické kresby představují Tondu jako školáka, jenž s úsměvem prochází všemožnými vzorečky, daty, 

rovnicemi, symboly, nákresy aj. a setkává se přitom s různými slavnými vědci, umělci atd.  

 

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

Scenáristou, režisérem a výtvarníkem je Pavel Koutský, jenž patří k nejznámějším tuzemským animátorům. 

Propagátor tzv. totální animace zaujal již svým absolventským filmem Navštivte Prahu z roku 1983. Jeho 

filmy získaly řadu domácích i mezinárodních cen: snímek Curriculum vitae (1987 – viz bod č. 1) vyhrál na 

Berlinale Zlatého medvěda a film Média (1999) obdržel tamtéž Stříbrného medvěda a Cenu FIPRESCI na 

festivalu v Annecy. Seriál Dějiny udatného českého národa zase získal cenu Trilobit. 

 

Vzhledem k výše uvedenému je jméno Pavla Koutského dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

Osobní vztah k dané látce je vytvořený především zkušenostmi autora ze studia na gymnáziu. 

 

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

Filmy Pavla Koutského jsou úspěšné i za hranicemi České republiky. Téma nového projektu je univerzálně 

srozumitelné, stejně jako výtvarný styl režisérových filmů. Projekt tedy potenciálně má zahraniční přesah. 
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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, byť v případě explikací možná trochu lakonické. 

Neobsahují rozpory ani protichůdné informace, a umožňují žádost správně posoudit.  

 

Žadatelem je studio Alkay Animation Prague s.r.o., jež bylo založeno roku 1999. Je to moderní počítačovou 

technologií vybavené studio, jež se specializuje na animaci. Podílelo se na realizaci několika celovečerních 

animovaných filmů (Lichožrouti + dva filmy s protagonisty Čtyřlístku), seriálů i řady krátkých filmů.  

 

V případě filmu Lichožrouti a seriálu Pakárna bylo studio Alkay rovněž koproducentem, v případě filmu 

Velké dobrodružství Čtyřlístku jeho výrobcem. Ve své vlastní produkci studio vyrobilo cca deset krátkých 

animovaných filmů. Lze tedy konstatovat, že profil společnosti i její možnosti zvolenému cíli odpovídají, byť 

filmy o Čtyřlístku nebyly příliš dobře přijaty.  

 

V této fázi výroby plánuje žadatel mimo jiné vyrobit animatiky pro dva vybrané díly a také animační ukázku.  

Nejvyššími položky v rozpočtu představuje výroba storyboardu (zahrnuje téměř třetinu rozpočtu). Náklady 

na literární přípravu scénáře jsou – v kontextu jiných žádostí v rámci této Výzvy – relativně nízké. 

 

Žadatel v této fázi vývoje neuvažuje o vstupu dalšího koproducenta či investora. V důsledku toho náklady 

projektu pokrývá jen vstup žadatele (52 %), zbytek je předmětem této žádosti (48 % = 600 000 Kč). Absenci 

vícezdrojového financování v této fázi vývoje považuji za největší nedostatek projektu (o koprodukční 

spolupráci s ČT a s chorvatskou společnost Filmosaurus Rex žadatel uvažuje až ve fázi výroby, předběžná 

jednání však nestvrzuje žádné LOI). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tonda jde do školy 

Evidenční číslo projektu 4056/2020 

Název žadatele Alkay Animation Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 2.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Dle autorských i dramaturgických explikací lze soudit, že jeden z klíčových záměrů projektu se opírá o to, že 

vzdělání, škola nemusí být vůbec nuda, naopak spíše světem plným dobrodružstvím. Klíčů, jak dospět ke 

tvaru animovaného seriálu, jenž by děti “popostrkoval” k učení, resp. by jim ukázal, že každá z oblastí 

vzdělávaní stojí za to, se nabízí hned několik. Předložený materiál je sice na samém začátku vývoje, na 

stranu druhou máme-li jej už nyní v konkurenci s jinými projekty posuzovat, vykazuje Tonda jde do školy už 

nyní směr, který si zvolil ten nejvágnější způsob uchopení. Dramaturgická koncepce je natolik rozvolněná a 

koncept natolik prvoplánový, že v této chvíli by projekt neměl být ještě podpořen a naopak by se mělo 

doporučit, aby žadatelé zvážili, zda k onomu “klíči” nepřistoupit z jiné perspektivy. 

 

 

 

 

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) 

Mám-li (ve stručnosti) více rozvést posouzení předložené na prvním listu tohoto formuláře, dovolím si 

znovu akcentovat, že volba perspektivy, s níž se nahlíží na možnost, jak odvyprávět seriálovou formou 

“tvar”, díky němuž by děti nabyly pocitu, že vzdělávání (a tedy i škola) je obohacující, dobrodružnou 

výpravou, je dle mého soudu špatně postavená. Když pominu fakt, že v aktuální podobě jde de facto jen 

o nahodilý sled epizod, kdy každou lze přehodit s jinou, některou klidně vypustit, nebo nějakou doplnit, že 

tedy ani nereflektuje trendy televizní seriality (na kterou jsou však nynější mladí diváci víc a víc navyklí), 

zůstává mi zvláštní pocit “povrchnosti” a až přílišné dramaturgické vágnosti celého projektu. Po přečtení 

stručných synopsí jednotlivých epizod na mě působí projekt tak, že má jít o pouhou mozaiku všelijakých 

pouček nebo klíčových (?) momentů z jednotlivých oblastí (historie, fyzika apod.). Mozaiku dost možná 

postavenou na nápaditém vizuálním pohrávání, na jaké jsme vesměs od pana Koutského zvyklí, ale 

samu o sobě vlastně značně účelovou, bez hlubšího vztahu k tomu, jaký má mít projekt/seriál smysl. 

Celek tedy na mě působí spíše jako taková animátorská exhibice, která sice může jistou část (i dětského) 

publika zaujmout na tu krátkou chvíli, když bude divák před televizní obrazovkou, ale tím její potenciál 

skončí. 

Přijde mi škoda, že se pan Koutský a další členové týmu nezamyslí nad propracovanějším 

dramaturgickým klíčem k tomu, jak uchopit důvod, proč děti školu mnohdy rádi nemají, proč třeba 

nechtějí rozšiřovat své obzory i za hranice těch oborů, které jsou jim bližší. Nic takového projekt dle mého 

nenabídne, protože jen pouhá skládanka (možná obrazově nápaditě, možná i vtipně utvořených) pouček, 

prvků a momentů jednotlivých oborů/předmětů nestačí.  

 

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

Bez výhrad 

 

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

Jak bylo uvedeno v bodě 1, s touto koncepcí seriálu je přínos velmi malý, pro evropskou kinematografii 

prakticky nulový. Nezohledňuje současné (ne módní, nýbrž se bavíme o cca 10-15 posledních letech) 

postupy při seriálovém vyprávění a ani nijak hloubavěji neuchopuje téma, o které se opírá. 
 
 

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

znaků) 

V rámci zafinancování se projekt opírá z poloviny o vklad žadatele/producenta. Co do rozpočtu si lze položit 

otázku, zda by se nedalo případně ušetřit na některých položkách (psaní scénáře), zatímco s ohledem na 

důležitost volby dramaturgického řešení raději nenavýšit finanční ohodnocení dramaturga. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu A little pilot/Malá pilotka 

Evidenční číslo projektu 4057/2020 

Název žadatele Kozelná animace  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Žofia Bosáková 

Datum vyhotovení 29.09. 2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
 
Projekt Malá pilotka napĺňa všetky ciele podpory v tejto výzve, kreatívne aj realizačné. 
 
Drobné nezrovnalosti technického rázu sú uvedené v príslušných hodnotiacich kritériách. 
 
 
Odporúčam podporiť v plnej výške. 
 
 
 

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  

 

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

Žiadosť je vypracovaná dôkladne a kultivovane, obsahuje požadované prílohy a informácie na vytvorenie 
jasnej predstavy o podobe kompletného vývoja: synopsy všetkých dielov, scenár 2. dielu, výtvarné návrhy, 
požadované explikácie a prezentáciu, životopisy, finančný plán a rozpočet, memodealy.  
Vo finančno-realizačnej sa žiada doplniť potvrdenie o vlastnom vklade producenta, ktorý je deklarovaný 
ako zabezpečený. Vo finančnom pláne je vyčíslený vklad koproducenta na 160k CZK no v memo deal 
suma uvedená nie je. Je omylom zaradený do riadku verejnoprávneho TV vstupu. Je potrebné spresniť 
rolu K. Molákovej, kt. je uvedená v Popise projektu (Definice projektu) ako 2. scenáristka, takisto priložený 
jej CV medzi tvorivým tímom, no zmluvný vzťah nie je určený. 

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

Rozpočet projektu je transparentný s adekvátnymi nákladovými položkami a sumami, ktoré sa pohybujú na 
nižšej hranici cenových hladín. Pre zamýšľanú realizáciu je preto dôležitá podpora v plnej výške. 

Finančný plán je realistický, zazmluvnenie a obsadenie hlavných tvorivých profesií vytvára predpoklady 
na viac-strannú koprodukciu, čím budú finančné náklady zdieľané medzi stredo- a východoeurópskymi 
krajinami, ktorých cenové hladiny za úkony sa nachádzajú v podobných cenových intervaloch. 

Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

2- ročná doba je adekvátna na uzavretie kompletného vývoja s požadovanými výstupmi: scenármi 
všetkých 26 častí, storyboardom a ukážkou/testom/znelkou. Takéto nastavenie s jasne určenou cieľovou 
skupinou pripraví projekt plnohodnotne do výroby a súčasne mu zabezpečí pokračovať v účasti na 
etablovaných európskych animovaných fórach a workshopoch, tak ako v prípravnej fáze vývoja. Tým, že 
projekt je rovnocenne cielený na medzinárodné ako aj domáce publikum, jeho vývoj musí byť rovnako 
medzinárodný, čo dokazujú tvorcovia výraznou a kontinuálnou účasťou na industry podujatiach. 26-dielna 
séria s presne definovanou cieľovou skupinou je dobre predajná do zahraničných televízií/VOD platforiem 
ako aj umiestneniu v detských slotoch festivalových okruhoch. 

 
 

Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žiadateľ má bohaté profesionálne skúsenosti s výrobou artových ako aj komerčných animovaných 
projektov.Tvorivý tím dosiahol hodnotné umiestenia na etablovaných medzinárodných podujatiach. Sú 
naplnené všetky predpoklady na vytvorenie úspešného animovaného seriálu, ktorý prekročí domáce 
hranice, tak ako sa to deje už v prípravnej fáze vývoja. 
 
 
 
 
 

 



Expertní analýza

Název projektu A Little Pilot/Malá Pilotka

Evidenční číslo projektu 4057/2020

Název žadatele Kouzelná animace

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického
díla

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného
seriálu

Číslo výzvy 2020-1-9-28

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 30. 9. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Seriál pro předškolní a školní děti, ADHD, cestopisy
2. Zkušený tým, promyšlená strategie, zajímavé téma
3. Komplikované výtvarné zpracování
4. Konečné hodnocení

- Malá Pilotka vypráví různá dobrodružství děvčátka s ADHD. Holčička, která se vrhá
bezmyšlenkovitě na všechny strany a způsobuje drobné katastrofy, to je dramaticky velmi
vděčná látka, která snadno vytváří situace a gagy. Výlety na kouzelném kohoutovi do cizích
krajů umožňují ukázat malý dětem svět. Seriál akcentuje přijetí jinakosti i sama sebe. Ukazuje
svět v různých podobách.

- Producent počítá s dostatečným časem na literární přípravu a má ucelenou představu o celém
procesu vzniku a distribuce díla.

- Výtvarná stránka je na čtyřleté diváky poněkud komplikovaná.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Děj je v literární podobě srozumitelný a soudržný. Udržet srozumitelnost i v animaci beze slov
bude obtížný úkol, výtvarná podoba Pilotky tomu nepomáhá.

− Obraz je pestrobarevný, vše je prokreslené a probarvené. V důsledku to znamená obtížnější
čtení situací, a to hlavně pro nejmenší diváky.

− Charaktery jsou čitelné, autoři chtějí přesněji vymezit vztah dědečka a Pily.

− Současná podoba projektu (díl Skotsko) málo těží z ADHD, respektive z jeho potenciálu pro
gagy. Pila zatím působí spíše jako běžné živější dítě.

− Projekt využívá vyjadřovací prostředky animovaného filmu, dramaturgie je postavena na
jednoduchém vyprávění v jasně vymezeném časovém rámci.

− Efekt časové komprese (co všechno se dá stihnout, zatímco jsou rodiče v práci) není zatím
dostatečně vygradován. (Pokud by si maminka například jen odskočila k sousedce pro vajíčka a
Pila to mezitím s dědečkem stihla do Skotska a zpět, odpovídalo by to více mysli hyperaktivního
dítěte.)

− Projekt naplňuje kritéria výzvy.

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

− Tým je zkušený a má za sebou dokončené a úspěšné projekty. Lze předpokládat, že vývoj i
výrobu dokáží realizovat v dobré kvalitě.

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

− Producent od počátku počítá i se zahraniční distribucí.

− Projekt má potenciál pro zahraniční distribuci.

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

− Informace v žádosti jsou dostatečné k posouzení projektu.

− Projekt je v navrhovaném rozpočtu realizovatelný.

− Na literární přípravu je dostatek času.

− Profil společnosti odpovídá povaze projektu.

− Žadatel má odpovídající zkušenosti k výrobě projektu.
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Expertní analýza 
 

Název projektu A Little Pilot/Malá Pilotka 

Evidenční číslo projektu 4057/2020 

Název žadatele Kouzelná animace 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 28.09.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Předložený projekt pod názvem „A Little Pilot/Malá Pilotka“, je animovaný seriál 
určený dětem ve věku 3-5  let. Příběh je založen na jakési „road movie“, kterou 
realizuje energická čtyřletá dívenka jménem Pila. Vstupní branou pro cestování po 
celé zeměkouli je pro ni leporelo. Na každé straně je kohout, který se změní v letadlo 
a Pila s jeho pomocí přistává na různých místech světa. Zároveň s ní se do těch míst 
dostává i její dědeček. Pak se Pila setkává s typickými představiteli té které země. Ve 
Skotsku prožije dobrodružství s Nessi, v Austrálii pomáhá domorodcům přivolat déšť, 
v Norsku pomáhá vystrašenému Trolovi, na Islandu chce vidět víly atd. Projekt je 
koncipován na 27 dílů.  
 
Silnou stránkou projektu je dokonalá příprava, pozitivně laděný příběh, laskavý pohled 
na svět. Zároveň s tím nenásilná edukace, která vyvolává spíše radost a touhu 
poznávání než cokoliv jiného.  
 
Slabší stránku projektu řeší dramaturgyně ve své explikaci, takže lze předpokládat, že 
v další fázi přípravy a později výroby, bude tato stránka projektu vyřešena.   
 
Projekt je velmi dobře připraven a zároveň předkladatel je schopen realizovat 
všechno tak, jak je prezentováno. 
 
Z těchto důvodů: 
 

 

 

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. Je to viditelné už na protagonistce. Autorky si vybraly 
jako průvodce dívenku s lehkou diagnózou ve spektru hyperaktivity. Takto vybraná 
charakteristika není náhodná, dává protagonistce punc zvídavosti, živelnosti a tím i 
možnosti rozvíjet příběhy obsažené v každém dílu podle klíče, který si autorky 
vybraly pro své vyprávění. Ten spočívá v jakémsi „náhodném“ výběru témat a 
prostředí. Aby se protagonistce „nic špatného nestalo“, daly jí autorky báječného 
průvodce – jejího dědečka. Ten se snaží aktivity děvčátka krotit, ale vzhledem 
k pohyblivosti protagonistky, se mu daří chránit jí jen tak, aby nenarušil její geny 
zvídavosti. V tom je velký vklad projektu.  
Autorky nevsadily na polopatistickou formu edukace, nemoralizují ani se nesnaží 
někoho poučovat. Příběhy, ve kterých proplouvá protagonistka různými situacemi 
bez pohromy, dávají pohled na svět prizmatem laskavého humoru, přátelského 
chování a v náznaku něčeho neznámého najdou vždycky to pozitivní. Nezastrašují 
ani protagonistku ani diváka. Jejich pohled na svět prostřednictvím malé hrdinky není 
ničím ohraničen, nemá kontury něčeho konečného. Má to logiku v tom, že dětská 
zvídavost je kořením každého života, bez kterého není možný jakýkoliv pozitivní 
rozvoj. Myšlenky, které projekt obsahuje, nejsou nijak hlučné ani hřmotné. Jsou 
zároveň zpracovány se vkusem a jasnou vizí toho, že svět je dobré místo, kde se dá 
žít. Snaha protagonistky vždycky pomáhat, je třešničkou na dortu tohoto projektu. 
Děj všech dílů seriálu je srozumitelný. Díly na sebe navazují nejen hlavní postavou a 
postavou jejího dědečka, ale také vnitřním obsahem. Zvědavost vyburcovaná snahou 
někomu pomoci, vede k putování po různých místech na zeměkouli a i do míst, kde 
bychom to nečekali, dokáže vnést pozitivní řešení úkolu, který si protagonistka 
předsevzala.  
Autorky se téměř shodně vyjádřily, že tímto projektem si plní své sny, jež je 
doprovázely dětstvím. Nádavkem k tomu přidaly velkou míru lásky k životu. 
Představa o vizuálním zpracování filmu je viditelná nejen v pečlivě propracované 
ukázce scénáře, ale také v ukázkách výtvarného řešení. V něm jsou postavy děje 
zvýrazněny tak, aby charakterizovaly nejen vnější podobu, ale také aby odpovídaly 
jejich vnitřnímu, řekněme duchovnímu, rozměru.  
 
Projekt naplňuje plnou měrou kritéria i cíle výzvy.  
 

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

Dramaturgyně projektu Anna Vášová využívá svou mnohaletou zkušenost a do 
projektu přinesla jasnou koncepci dalšího vývoje. Nejdříve dotvoří scénáře prvních 
dvou dílů s výtvarnicí a režisérkou seriálu tak, aby bylo možno se rozhodnout, zda 
v další fázi použijí vypravěče. Další prohloubení charakterů a vzájemných vztahů 
mezi protagonistkou a jejím dědečkem. Tam je rozhodující posun v tom, jak 
koncipovat další díly.  

Autorka námětu a zároveň výtvarnice a režisérka projektu Eliška Chytková se až 
překvapivě shodla s autorkou scénáře Marcelou Žgančíkovou na tom, jak 
postupovat v jejich společném díle. Podstatou jejich společné tvůrčí práce je cit pro 
tvorbu, určenou dětem. Není náhoda, že mají zmapován svět dětí, které jsou 
hyperaktivní a které mají touhu neustále poznávat nové a nové věci. Tento vklad 
do projektu je na výsost důležitý.    

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Téma je významné pro českou a potažmo i evropskou kinematografii. Význam je dán 
strukturou vyprávění, cílovou skupinou i laskavostí, s jakou postavy dějů vystupují. 
Není zde ani náznak adorace násilí, což je v celosvětové tvorbě koření hodnoty 
šafránu.  

  

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

znaků) 

Projekt je připraven na vysoké profesionální úrovni. Organizačně i finančně je dobře 
zabezpečen. Všechny informace uvedené v žádosti jsou srozumitelné a proto je 
možno je správně posoudit.  

Profil společnosti je zárukou, že projekt dokáže žadatel realizovat tak, jak slibuje.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Plešouni 

Evidenční číslo projektu 4063/2020 

Název žadatele COFILM 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 2.10.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- výborný, užitečný edukativní projekt, který nerezignuje na kvalitní obsah a výtvarné pojetí 
- projekt se účastní mezinárodního workshopu 
- projekt je zaštítěn mezinárodní organizací 

 
Hlavní slabé stránky 

- producent bez zkušenosti s animovaným filmem, potažmo seriálem 
- vysoký rozpočet 
- nepříliš realistický finanční plán 

 
Mladá produkční společnost žádá o dotaci na vývoj kombinovaného seriálu (hraný a animace) ověřené 
talentované mladé tvůrkyně, který se zabývá tématem rakoviny a zábavnou, dětsky přijatelnou formou 
vysvětluje proces léčení této nemoci. Projekt je po obsahové stránce velmi pečlivě připraven. Projekt je od 
začátku koncipován jako mezinárodní projekt, což odpovídá jeho obsahu a zároveň zvyšuje potenciál 
mezinárodní distribuce. Rozpočet na vývoj projektu je vyšší, akcentuje nároky zahraničních 
spolupracovníků, lze ho považovat za odůvodněný. Požadovaná dotace tvoří nízký podíl na nákladech, její 
celková výše odpovídá běžné částce. Finanční plán v tuto chvíli působí značně nereálně, vysoké 
koprodukční a sponzorské vstupy nejsou podloženy žádným dokumentem. Distribuce směřuje v ČR pouze 
k on-line uvedení (otázkou je proč, televizní uvedení je podle mě reálné), pro zahraniční distribuce je 
osloven world sales. Harmonogram projektu považuji především z pohledu zajištění financování a následné 
distribuce za zbytečně napjatý.  
 

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

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

Žádost je jasná, srozumitelná, pro posouzení dostatečná.  
 
Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. Projekt je 
mezinárodní koprodukcí, koproducenti jsou potvrzeni LOI, ovšem bez garantovaného finančního vstupu. 
Projekt je komplexním dílem, většina financí z vývoje bude vynaložena v zahraničí. 
 
Projekt se účastní CEE Animation Workshop. Projekt vzniká pod záštitou SIOPE (The European Society 
for Pediatric Oncology). 
 
Žádost obsahuje drobné nesrovnalosti, které považuji spíše za nepozornosti, ale je třeba na ně 
upozornit. S autorkou projektu je uzavřena opční smlouva (trochu netradičně za 1 Kč na 12 měsíců), 
v žádosti je uvedeno, že smlouva má platnost pouze do 27.2.2020, tedy po dobu jednoho měsíce. 
Rozpočtový formulář chybně uvádí jinou celkovou položku ve sloupcích A a B, ačkoli projektu nebyla 
udělena podpora v rámci literárního vývoje, navíc sloupec B (celkový rozpočet na vývoj) je nižší než 
sloupec A.  
 
Žadatel (zřejmě z důvodu koronavirových opatření) nemá zájem o osobní prezentaci projektu, 
doporučuji nesrovnalosti uvedené v analýze, vysvětlit před jednáním Rady písemně.  
 

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

Celkový rozpočet je vyšší, vzhledem k mezinárodní koprodukci ovšem odůvodněný. Požadovaná dotace 
tvoří nízký podíl na nákladech projektu, její absolutní částka odpovídá výši dotace vzhledem k vyhlášené 
výzvě. 
 
Honorář za scénář je vyšší, odpovídá však nárokům zahraničního scénáristy. Není mi jasné, proč je 
licence ke scénáři rozpočtována pouze u jednoho dílu. Scénář k avizovanému TV Special není 
rozpočtován. Rozpočtováni jsou 3 dramaturgové, v žádosti jsou zmiňovány pouze 2 osoby pro tuto 
pozici. Vzhledem k délce vývoje (leden – červen 2021) jsou paušální honoráře spíše vyšší. 
 
Finanční plán počítá kromě zdrojů Fondu s vysokým zahraničním koprodukčním vkladem (zatím ničím 
nepotvzen), vysokým sponzorským vkladem (bez potvrzení, navíc v současné době značně rizikový 
zdroj financování) a vlastním vkladem. Žadatel v žádosti zmiňuje crowfundingovou kampaň, která je pro 
tento projekt jistě dobrým zdrojem podpory, ve finančním plánu však není potenciální finanční zdroj 
tohoto typu uveden. Doporučuji doplnit žádost o dokumenty zaručující finanční plnění podle finančního 
plánu. Projektu by pomohlo, možná i finančně, spojení s některou s českých nadací zabývající se léčbou 
rakoviny.  
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Velmi sympatický projekt, který by si zasloužil spatřit světlo světa. Od začátku je projekt veden jako 
mezinárodní, což zvyšuje jeho zahraniční potenciál. Po výtvarné stránce je projekt velmi atraktivní pro 
cílovou skupinu, zároveň umožňuje vysvětlit složitá témata přijatelným způsobem. Kombinace hrané 
části a animace je dobrou zvolenou formou. Čistě animovaná část je v projektu dominantní, projekt lze 
považovat za animovaný seriál a odpovídá obsahu výzvy.  
 
Uvedený TV Special není nikde v přiložených dokumentech blíže specifikován, jeho stopáž je uváděna 
v různých dokumentech různě (od 25 do 60 minut)- Myslím, že by bylo v tuto chvíli vhodné se zaměřit na 
vývoj seriálu, který je již evidentně ve fázi vývoje a speciální díl pro televizní vysílání, který je pouze ve 
fázi námětu, nechat na pozdější dobu. Rozpočet je takto víceméně koncipován.  
 
Není jasné, jaká ukázka by měla během vývoje vzniknout, když k žádosti je přiložen odkaz na již 
existující trailer, který je pro prezentaci projektu dostatečný.  
 
Otázkou je, proč se Česká televize staví negativně k televiznímu vysílání projektu. Chápu, že projekt je 
přímo cílen na skupinu lidí, která se problémem rakoviny zabývá, nicméně projekt má nepochybně i 
potenciál klasické televizní distribuce. Nepohybuji se ve skupině, které se problém léčby rakoviny 
bezprostředně týká, a přesto mě obsah seriál velmi zaujal a určitě bych byla ráda, aby ho viděly i mé 
děti. To, že je nutné, aby projekt byl on-line a zdarma k dispozici v každý okamžik je samozřejmě 
neodiskutovatelné a jednání s potenciálními distributory nezjednodušuje.  
 
Mezinárodní world sales je potvrzen, LOI přiloženo. 
 
Harmonogram vývoje považuji za zbytečně napjatý, myslím, že by si projekt zasloužil větší časový 
horizont pro realizaci.  

 

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

Autorka i tvůrčí tým je zárukou úspěšné realizace projektu. Producentská společnost je na trhu mladá a 
bez předchozích zkušeností s animovaným filmem, resp. seriálem, nicméně zkušenosti producentů jsou 
pro realizaci projektu dostatečné.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Plešouni 

Evidenční číslo projektu 4063/2020 

Název žadatele COFILM 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 29.09.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Předložený projekt „Plešouni“ je animovaný seriál, kombinovaný s prvky hraného 
filmu. Ve třinácti epizodách vypráví o chlapci, který má rakovinu. Pomocí kouzelného 
autíčka se dostává do svého těla a v každé epizodě se seznamuje s tím, co všechno 
se děje ve chvíli, kdy probíhá léčba. Názornou personifikací sleduje chování tumoru a 
vývoj v rámci léčby. Protagonistovi pomáhá v orientaci také kapitán Chemo. Ten 
likviduje rakovinné buňky, ale také tím ohrožuje růst vlasů protagonisty Tobiáše. 
V jednom díle pak tuto skutečnost kapitán Chemo vysvětluje a omlouvá se. V dalších 
epizodách se protagonista doví, proč nemůže jít do školy mezi své kamarády, co to je 
CT, PET a MRI. Dojde i na popis toho, co je radioterapie a proč je nutná operace. 
V dalších epizodách se Tobiáš podívá například do mikroskopu, kde uvidí, jak buňky 
bojují s rakovinou cestou biologické léčby. V závěru se Tobiáš doví, co má dělat, aby 
zůstal ve formě, jaké následky léčba může mít, co je na léčbě nejtěžší a jak má o 
rakovině mluvit se svými kamarády. 
 
Silnou stránkou je nesentimentální popis toho, co se odehrává v lidském těle, je-li 
člověku diagnostikováno onemocnění rakovinou. Vyprávění je vedeno snahou o to, 
aby děti pochopily co se děje nejen v těle nemocného, ale také jak překonávat 
překážky s nemocí spojenými. Upozorňuje na negativní prvky léčby, ale nestraší.  
Jedinou slabší stránkou projektu je zatím občas kostrbatý překlad do češtiny 
z anglického originálu.   
 
Pro edukativní význam: 
 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Myšlenka předloženého projektu „Plešouni“ je založena na tom, ukázat pohled dítěte 
na rakovinu a tento pohled rozšířit o edukační prvky. Snahou autorek je nezlehčovat, 
ale ani nestrašit děti, kterým byla diagnostikována rakovina. Daly si za úkol zcela 
pragmaticky vysvětlit všechno, co se rakoviny týče. Aby to bylo lépe pochopitelné 
dětem, autorky přistoupily v rámci celého seriálu k metodě seznamování diváků se 
všemi aspekty této nemoci hravou formou. Divák proniká do těla dítěte zasaženého 
rakovinou. Setkává se tam s bojovníkem, který proti rakovině hrdinně bojuje. Celá 
tato konstrukce má jasný cíl: vysvětlit jaký účel mají kroky, kterými lékaři s rakovinou 
bojují. Zároveň s postupem děje se otevírá možnost vysvětlit, jak se má člověk 
v takové situaci chovat. Tento přístup autorek je o to vzácnější, že není vycucaný 
z wikipedie, ale má základ ve vědeckých poznatcích. Vědecké poznatky nenechávají 
v holé podstatě, obohacují jejich obzor o fantazijní svět, ve kterém je možné všechno. 
Tím přibližují bolestivé téma způsobem, který je pro dětského diváka přístupný. Tato 
metoda stavby příběhu dokáže vysvětlovat všechny okolnosti na úrovni dětského 
chápání a vnímání. Autorkám je třeba pogratulovat, jak se dokázaly s touto tématikou 
poprat a nespadnout do sentimentu nebo do nežádoucích líbivých vědě vzdálených 
excesů.  
Děj je srozumitelný, má svou jasnou strukturu, která osloví očekávaného diváka.  
Postavy, které si autorky vybraly k realizaci, mají své jasné role. Nemocný chlapec, 
bojovníci v těle nemocného chlapce, kamarádka, která pomáhá překlenout některá 
obtížná místa v ději.  
Umanutost, s jakou autorky do látky vstupují a jak precizně ji mají připravenu do další 
fáze, jasně hovoří o tom, že téma neberou jako nějakou moderní hračku, ale že jim 
jde o víc, než jen o povrchní konstatování toho, co si lidé o rakovině myslí. Troufám 
si odhadnout, že téma není určeno jen dětem, ale i mnohý dospělý bude poučen.  
Jediná výtka se týká současného stavu překladu do češtiny. Některé dialogy vypadají 
až sošně, blíží se téměř frázovitému výrazivu. Jako příklad uvedu několik slov ze 
scénáře: 
Cituji: Toby sedí ve svém autíčko a prolétá pomalu vnitřkem svého těla. Kolem něj je 
spousta ruchu! Spousta podivně vyhlížejících charakterů tudy proplouvá stejně jako 
on. 
Překlep ve slově – autíčko -, a slovo – charakterů --- by asi bylo lepší nahradit 
českým výrazem, který přesně určí, koho nebo co Toby vidí.  
Vím, že je náročné upravit dialogy a popis ve scénáři tak, aby to odpovídalo zásadám 
českého jazyka. Byla by ale škoda, kdyby český překlad nebyl na tak vysoké úrovni 
jako je originál, jako jsou myšlenky, které má budoucí film přinést a jako je výtvarná 
představa celého seriálu.  
Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy.  
 

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

Dramaturg Petr Semecký ve své explikace jenom dává dohromady všechna fakta, 
týkající se rozvinuté mezinárodní účasti na tomto projektu a zároveň dává najevo, že 
si své znalosti  zvyšuje na mezinárodně uznávaných work shopech, zmiňuje i 
význam kolegy spoludramaturga Steena Agro. 
Autorkou prvního scénáře je Debbie Macdonald, autorka světově známého seriálu  
Prasátko Pepa.   
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Autorka námětu a zároveň výtvarnice i režisérka je Eliška Podzimková, která se 
kombinaci hraného filmu s animovaným věnuje delší dobu a má s tímto tvarem velké 
zkušenosti.   
Takto vytvořený tým má schopnosti projekt zvládnout tak, jak to slibuje ve svých 
podkladech. 
 

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

Téma je pro současnou českou a světovou kinematografii významné. Ve svém 
přístupu k chápání rakoviny je beze sporu v současné kinematografii ojedinělým 
počinem.  
 

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

znaků) 

Informace v projektu jsou srozumitelně prezentované a úplné. Umožňují správně 
posoudit projekt. Projekt je připraven na vysoké profesionální úrovni.  

Profil žadatele i tvůrců odpovídá tomu, co SFK vyžaduje ve své výzvě a je tudíž 
schopen tento náročný mezinárodní projekt realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dubánci 

Evidenční číslo projektu 4072/2020 

Název žadatele BareBear production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 6. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je 3D animovaný seriál pro děti Dubánci, jehož režisérem je Radovan Surý. 

 

Dubánek s Duběnkou jsou maličké kouzelné bytosti, jež žijí v lese v dubu. Plní různé úkoly a zvědavě přitom 

pozorují tříčlennou lidskou rodinu, jež bydlí v sousedství, a napodobují mnohé z toho, co její členové dělají. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Dubánci jsou dětským fenoménem (knižní trilogie, sociální sítě, merchandising aj.) 

o Atraktivní a hravé vizuální pojetí seriálu pro nejmenší diváky 

o Ekologický aspekt projektu (dubánci se starají o les) nesklouzává k mravoučnosti 

o Vlastní finanční vklad žadatele je 50 % 

o Plánovaná účast na Cartoon Forum a Mipcom v Cannes (oboje v roce 2022) 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Výše požadovaného grantu je 50 % 

o Absence vícezdrojového financování 

o Dvě žádosti o grant na dva projekty se stejným tématem 

o Skromné zkušenosti žadatele s produkcí většího projektu 

 

Projekt ve formě seriálu, jehož hlavní cílovou skupinou jsou předškolní děti, žadatel předkládá poprvé. Téma 

„dubánků“ však již zpracovává také krátkometrážní film, v jehož případě žadatel rovněž požádal o podporu, 

jež je v době podání této žádosti ještě v procesu vyřizování. Alespoň z této žádosti ale není příliš jasné, zda 

se tyto projekty budou, či nebudou nějak překrývat. 

 

Žadatel vylučuje koprodukci, protože chce zůstat stoprocentním vlastníkem projektu. Důsledkem toho však 

je, že podpora od SFK by měla pokrývat polovinu rozpočtu. Podporu projektu kvůli jeho obsahové části 

doporučuji, s ohledem na strukturu jeho finančního plánu i výše uvedené nejasnosti však nikoli 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) 

Postavičky dubánků začal jejich autor Petr Václavek původně vyrábět ze žaludů pro své děti. Vytvořené 

postavičky začal fotit a sdílet na sociálních sítích. Jejich úspěch autora přiměl s dubánky dále pracovat – 

vyšly o nich tři knižní leporela, objevují se na kalendářích, pohlednicích, tričkách, pexesu atd. 

 

Soudě podle čtenářských ohlasů, dubánci u dětí i jejich rodičů mají velký úspěch především kvůli nápadité a 

hravé vizuální stránce příběhů, odehrávajících se ve fantaskním, a přitom „realistickém“ světě českého lesa. 

Z nástinu zápletek jednotlivých dílů se zdá, že i seriálová podoba bude uchovávat jejich poetičnost. Děj je i 

pro předškolní děti srozumitelný a soudržný, jednání postaviček do celkového pojetí seriálu dobře zapadá 

(postava lidské holčičky je navíc zhruba ve věku cílové skupiny diváků). 

 

Seriál se obejde bez dialogů, postavičky budou mezi sebou komunikovat pouze mimikou, posunky a gesty. 

S pohledem na cílovou věkovou skupinu diváků by to neměl být zásadní problém. 

 

Vizuální pojetí filmu vychází z podoby původních dubánků (a jejich různých vehiklů, přístrojů atd). Žádost 

zahrnuje několik ilustračních fotografií a odkaz na kratičkou ukázku animačního testu. 

 

Z praktických důvodů tvůrci zvolili kombinaci 3D animace s hranými doplňkovými záběry. Díky počítačové 

animaci zůstane vzhled digitální dubánků identický s jejich žaludovými předobrazy a bude s nimi možné i 

mnohem lépe pracovat než v případě klasické loutky. 

 

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

Režisér, animátor a producent Radovan Surý se podílel na tvorbě několika animovaných seriálů pro děti i 

dospělé. Absolvent Tomáše Bati ve Zlíně je zároveň také jednatelem a producentem společnosti, která je 

žadatelem. 

 

Scenáristka Klára Smolíková se věnuje takřka výhradně tvorbě pro děti, včetně spolupráce na učebnicích. 

Je autorkou několika scénářů rozhlasových pohádek a dvou desítek publikací pro děti mládež. Autorsky se 

podílela i na dvou řadách večerníčku Vynálezce Alva. 

 

Scenárista, výtvarník a animátor Jakub Klír se v různých pozicích podílel na různých animovaných videích i 

miniseriálech pro děti.  

 

Ze všech tří autorských explikací je znát silné osobní zaujetí tvůrců pro daný projekt. Skutečným duchovním 

otcem projektu je ale Petr Václavek, vystudovaný softwarový a datový inženýr (viz bod č. 1). O jeho vztahu 

k jeho dubovým postavičkám nemůže být pochyb. 

 

Z hlediska zaujetí danou látkou i profesními zkušenostmi se dá předpokládat, že složení tvůrčího týmu je 

dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Látka má sice spíše lokální charakter, avšak vzhledem ke skutečnosti, že je to seriál, který nebude využívat 

mluveného slova a může se opřít o atraktivní vizuální stránku, se jeho zahraniční potenciál výrazně zvyšuje. 

Ostatně žadatel od samého vzniku projektu plánuje, že pronikne do zahraniční distribuce. Předpoklady pro 

to projekt má. 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, byť v případě explikací vyznívají možná trochu familiárně. 

Neobsahují rozpory ani protichůdné informace, žadatel ovšem podrobněji neuvádí rozdíly mezi seriálem a 

krátkometrážním filmem s tématem Dubánků, na jejichž realizaci také podal žádost o grant. Vysvětlení, že 

„společný mají pouze vizuální, technologický a atmosférický základ“, se zdá poněkud obecné. 

 

Žadatelem je BareBear studio, které se od roku 2013 zaměřuje na oblasti 2D, 3D, kombinované animace a 

obrazové postprodukce. Podílelo se na výrobě reklamních spotů, instruktážních videí, videoklipů, jinglů atd. 

V oblasti produkce uvádí v žádosti jen jeden projekt, animovaný seriál pro děti Pravěký svět (2020), který 

však není blíže specifikován. Profil společnosti zvolenému cíli relativně odpovídá, s ohledem na dosavadní 

činnost ale nelze objektivně zhodnotit, zda také její možnosti. 

 

V této fázi vývoje plánuje žadatel výrobu ukázky a testu. Více než polovinu rozpočtu pokrývají honoráře pro 

autory a dramaturga v rámci literární přípravy scénáře. 

 

Žadatel v této fázi vývoje neplánuje spolupráci s žádným koproducentem, a to ani s Českou televizí, která 

se na projektu podílí jen v rovině dramaturgické. Vytyčený cíl zůstat „absolutními vlastníky“ počítá s 50% 

podporou od SFK, jež se rovná vlastnímu vkladu žadatele (700 00 Kč). Vzhledem k tomu, že projekt nemá 

vícezdrojové financování, je jeho realizace v této fázi vývoje přímo závislá na podpoře SFK. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Senioři 

Evidenční číslo projektu 4073/2020 

Název žadatele Vernes s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Předkládaná žádost k animovanému seriálu Senioři, který má mít 13 dílů. Nikde není uvedeno, v jaké délce 
mají jednotlivé díly vznikat (ani v autorské smlouvě se slečnou Bessonovou).  
 
Žádost je velmi nejasná a nesrozumitelná. Velmi nejasně působí vstupy jednotlivých partnerů (UPP, S2, 
Gutek Film), kteří ani jeden nevyčíslují svoje vstupy do projektu, a přesto se objevují ve finančním plánu 
konkrétní částky). Rozpočet je vyplněn špatně.  
 
Spolupráce s Netflixem, o které žadatel uvažuje, a dokonce mu přikládá 46% obsah financování projektu je 
nesrozumitelná a nečitelná.  
 
Poslední nejasnosti vidím v autorském štábu jako takovém – žadatel píše o scénáristech a o writers roomu, 
ale jako scénáristka je uvedena jen Ekaterina a jen s ní je uzavřena smlouva. Stejně jako je s ní uzavřena 
smlouva na výtvarno, ale jako výtvarnice v popisu projektu není uvedena, je tam uvedena jiná osoba, se 
kterou není uzavřena smlouva.  
 
Cílová skupina je velmi vágní, bez jasné specifikace a cílového diváka.  
 
Žádost celkově působí velmi zmatečně a neurčitě a z tohoto důvodu žádost nedoporučuji.  

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

 
Hodnocená kritéria  
 

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

 Senioři je zamýšlený animovaný seriál určený pro Netflix. Jedná se o první sérii počítanou na 13dílů, ale 
nikde jsem se nedozvěděla, v jaké délce (přiložený scénář á 22 stran – bude to tedy 26min?), takže se 
rozpočet dost těžko hodnotí (co se týče animatiku, storyboardu a pod).  

Není mi také moc jasné, kdo bude psát scénáře – podle autorské smlouvy má polovinu z nich napsat 
animátorka a režisérka Ekaterina, rozpočet i producentská úvaha ale mluví o scénáristech, respektive o 
writers roomu – v popisu projektu B1 je uvedena pouze Ekaterina. Mezi CV štábu taktéž není uveden 
nikdo další. 

Podle smlouvy má Ekaterina odevzdat i výtvarné návrhy, ale popis projektu Ekaterinu vůbec jako výtvarnici 
neuvádí, naopak zmiňuje Andreu Szelesovou, se kterou doložená smlouva není a není taktéž uveden 
ani její životopis ve štábu.  

Žadatel přiložil i několik dobrozdání (Soundsquare, UPP, Gutek Film), bohužel ani jedno nevyčísluje výši 
zamýšleného vstupu, i když ve finančním plánu je vyčíslen. Chybí dobrozdání producenta o vlastním 
vkladu.  

Není mi zcela jasná pozice polského distributora Gutek Film, který se rozhodl vstoupit do projektu již v době 
developmentu a později i výroby. Jedná se z jeho strany o presales nebo o vlastní koprodukci, jak uvádí 
žadatel? Z přiloženého dobrozdání to není jasné. Stejně jako proč chce žadatel vyvíjet seriál s polským 
Netfflixem? 

 

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

Rozpočet je stanoven 3,04 mil Kč a je vícezdrojový. Největší položkou je vstup Netflix (1,4mil), žádost na 
SFK (1,2mil) a poté dílčí vklady postprodukce UPP a S2 stanovené na 200tis dohromady (sice jsou 
doloženy LOI o spolupráci, ale částky v nich nejsou uvedeny), taktéž vklad Gutek Filmu (140tis, který 
opět není nijak v dopise vyčíslen) a vklad producenta 103tis (není doloženo žádné dobrozdání). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vývoj – vznikají tedy UPP, S2 koprodukční nároky? Jedná se o slevu? 
Partnerství? V obou dopisech se pouze píše, že se jedná o spolupráci, nikdo nevyčísluje objem práce.  
Velmi diskutabilní je také zamýšlená investice Netflixu, - vzhledem k tomu, že žadatel jej teprve zamýšlí 
oslovit, je tato 46% položka nejistá, nejasná a více v bode 3. Spíše by byla vhodná podpora Media pro 
výrobu seriálů v případě, že žadatel splňuje podmínky k podání žádosti.  
Rozpočet je špatně vyplněn, oba sloupce tedy A i B mají mít stejnou hodnotu 3,04mil, protože projekt 
neprošel literárním vývojem podpořeným SFKMG.  

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

Základní a největší nejasnost s žádostí nacházím právě ve spojení s polským Netflixem. Polský Netflix dělá 
akvizice pro Střední Evropu, tedy koupí hotový seriál – nevidím důvod, proč by měli participovat na vývoji, 
navíc poměrně vysokou částkou (46%, 1,4mil). Pokud chce žadatel seriál Netflix nabídnout jako original 
content – v tom případě má dostatek materiálů k tomu, aby se vedení vedení v UK rozhodlo, zda seriál do 
výroby bere – Netflix nekoprodukuje – buď koupí nápad a vyrobí ho celý za 100% vlastních nebo ho 
odkoupí. Nechápu tedy, o jaké spolupráci tu žadatel mluví, co z ní má vzniknout a pokud má něco již 
předjednáno, měl by to lépe vysvětlit a nejlépe i doložit. Pokud má ale již rozjednanou spolupráci s Netflix, 
pak nevidím důvod, proč by to měl spolufinancovat SFKMG a ne Netflix celou částkou.  
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Žadateli doporučuji tuto strategii objasnit jasněji, protože dále má zájem se účastnit i CEE Animation 
Workshopu a Fora a to určitě se seriálem vyvíjeným v Netflixu, nepůjde.  
Stejně problémově vidím i cílovou skupinu, která není vůbec definována a žadatel ji označuje jako 
mezinárodní 16+ (jinými slovy je to tedy pro všechny?). 

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

Verner s.r.o. má za sebou 2 dokusérií pro veřejnoprávní TV (Nemocnice v první linii a Člověk to je věda), a 
ve výrobě 3 dokumentární filmy. Senioři budou prvním animovaným seriálem navíc vznikající 
v mezinárodní koprodukci. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Senioři 

Evidenční číslo projektu 4073/2020 

Název žadatele Vernes 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 2.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt Senioři je v kontextu české animované tvorby sympatickou výjimkou. Nejde jen o předloženou 

žádost, která je dobře připravená, ale zejména o samotný koncept a potenciál, který v sobě projekt nese. 

Především lze podtrhnout originalitu záměru, žánrovou hybridizaci, přičemž už dle představených synopsí i 

ukázky scénáře lze usoudit funkční propojení (černého) humoru s lidsky citlivým vhledem do problémů i 

radostí lidí. Ocenit si zaslouží i dramaturgie jako taková, tedy promyšlenost přístupu k jinému typu vyprávění, 

než je běžné u krátkometrážní nebo celovečerní tvorby. Serialita přestavená v Seniorech navíc zohledňuje 

současné trendy televizní narace. 

 

 

 

 

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) 

Vlastně nyní už nemám toho tolik co doplňovat, to podstatné jsem zdůraznil z úvodu. Přijde mi, že Senioři 

jsou velmi dobře připravenou látkou k tomu, aby jí SFK dal důvěru a umožnil jí lépe uskutečnit 

preprodukční fázi. Žadatelé sice předkládají ještě různé otázky a připomínky, které bude třeba zohlednit, 

zapracovat (ostatně počítají také se zapojením většího tvůrčího týmu i při samotném psaní scénáře), 

přesto záměr je jasně zformulovaný a koncept jako takový stojí na pevných nohou – zohledňuje cílovou 

skupinu, ústřední téma a také principy seriálového vyprávění, a to ukotveného v současných světových 

postupech.  

 

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

Bez výhrad 

 

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

Potenciál je velký – dílo je nejen svou látkou originální, ale má možnost oslovit nejen českého, ale i 

zahraničního diváka. 
 
 

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

znaků) 

Žádost je dobře připravená, naformulovaná, vč. produkčního zázemí a finančního plánu a rozpočtu. 

Pozitivně kvituji, že tento projekt počítá i s větším finančním ohodnocením práce dramaturga, což žádost 

nejen odlišuje od ostatních v českém prostředí, ale akcentuje záměr žadatele podchytit vývojovou fázi 

pokud možno co nejlépe. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu O princeznách 

Evidenční číslo projektu 4077/2020 

Název žadatele MAUR film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Hovorka 

Datum vyhotovení 29.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Literární předlohou animovaného seriálu “O princeznách“ je kniha herce, divadelního režiséra, scénáristy a 

spisovatele Františka Zacharníka. Ta byla poprvé vydána v nakladatelství Cpress již v roce 2009, a jelikož 

byla poměrně úspěšná a v roce 2018 se dočkala reedice. Mezi tím ale vznikla ještě další 2 volná 

pokračování knihy. 

Producent Martin Vandas k projektu přistoupil velmi zodpovědně a podařilo se mu získat opravdu vynikající 

spolupracovníky. A to nejen na poli producentského zajištění projektu, kdy se mu podařilo do projektu přivést 

významného slovenského producenta Juraje Krásnohorského, tak i na straně autorské.  Scénáristka, 

výtvarník i režisér, všichni tito tvůrci patří mezi mladé ale přitom již velmi zkušené a šikovné autory. 

Producent si je tohoto unikátního silného spojení vědom a sám svůj team přirovnává k „dream teamu“. A je 

nutné s ním souhlasit. O kreditu samotného producenta a jeho společnosti není na tomto místě třeba vůbec 

hovořit. 

Rozpočet na development projektu mi přijde zcela adekvátní. 

Finanční i marketingový plán je jasný, dává smysl a je zcela reálný. 

 

Žádosti bych však vytknul i několik nedostatků. 

Vzhledem k tomu, že jednou z velmi silných stránek žádosti je složení štábu, očekával bych u pozice tak 

významné jako je režisér, kterému navíc v rámci rozpočtu garantuje producent velmi nadstandardní honorář, 

průkaznější a silnější zajištění spolupráce (alespoň ve formě deal mema) než je prohlášení producenta, že je 

spolupráce potvrzena. 

Druhým nedostatkem který spatřuji je fakt, že výrobní rozpočet nepočítá s výrobou storyboardu. Domnívám 

se ale, že jde spíše o nedopatření než o skutečný stav, a že cena za storyboard bude obsažena v ceně 

výroby animatiku. 

 

Další 2 výtky se přímo nevztahují k developmentu projektu, ale spíše k informacím, které jsou v žádosti 

uvedeny. 

První výtku bych směřoval k výši celkového rozpočtu. Domnívám se totiž, že celkový výrobní rozpočet by 

měl být vzhledem k technologii výroby a minimální možnosti jednotlivé rekvizity a prostředí opakovaně 

používat ve více epizodách (hlavní postavy budou rozdílné a stejně tak se bude měnit i výtvarník 

jednotlivých dílů) vyšší. Jen tak by umožnil autorům vše dotahovat do kvality, která je v seriálové tvorbě ve 

světě obvyklá a tím pádem by zvýšil potenciál projektu následně uspět na mezinárodních trzích. 

Druhou výtku bych směřoval k prohlášení producenta, že projekt by měl mít i stabilizační a rozvojové prvky 

pro animační industry. Toto tvrzení z méh pohledu platí jen ve velmi omezené míře. Zvolená technologie 

není zcela obvyklou a jen těžko lze hovořit o tom, že by zde existovalo více studií, která tuto technologii 

pravidelně používají a je jejich hlavním zdrojem obživy. o by platilo v případě že by se producent rozhodl 

projekt realizovat technologií klasické loutkové animace anebo technologií 3D CGI. To jsou technologie, 
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které v českých animačních a postprodukčních studiích společně s 2D animací dominují a dlouhodobý 

projekt vyráběný jednou z těchto technologií by měl pro industrii mnohem silnější stabilizační efekt. 

 

Jak je z výše popsaného zřejmé, plně věřím producentovi, že za zmíněných podmínek a s týmem kterým se 

pro realizaci projektu dokázal obklopit, dokáže vytvořit velmi kvalitní přípravu pro realizaci zamýšleného 

seriálu. 

I přes několik výtek tento projekt doporučuji k udělení podpory. 

Udělení podpory Doporučuji / Nedoporučuji (Nehodící se smažte) 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

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

Všechny dodané podklady jsou jasné, srozumitelné a snad kromě chybějícího deal mema s režisérem 

Martinem Smatanou mi v žádosti nic nechybělo.  Explikace si neodporovali a bylo zřejmé, že projekt je 

připraven dobře a se všemi zúčastněnými řádně a detailně prodiskutován. 

  

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

Rozpočet na development projektu mi přijde jasný a zcela reálný a nespatřuji v něm, kromě chybějící 

položky za výrobu storyboardu, žádnou nesrovnalost. Výši požadované podpory vnímám jako zcela 

přiměřenou.  

Jan bych ještě zvážil, zda uváděná částka 15 mio na dvelopment a výrobu seriálu není podhodnocená. 

Vezmeme-li vúvahu, že 2,6 Mio bude použito na development projektu, zbývá na následnou výrobu 

každého jednotlivého dílu méně než 1 Mio a to je dle mého názoru vzhledem k zvolené technologii 

částka hraničně nízká. Rozhodně bych zvážil ještě navýšení tohoto rozpočtu alespoň o 20%. 

Projekt je díky spojení se zahraniční produkcí Artichoke Juraje Krasnohorského na velmi dobré cestě 

pro zajištění vícezdrojového financování. 

 

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

Producentská strategie je zcela jasná, pochopitelná a reálná. Jen těžko bych jí mohl něco vytknout. 

Stejně tak marketingová strategie. 

Časový harmonogram je zvládnutelný velmi dobře. Požadované 3 roky jsou velmi pohodlným timingem 

na realizaci kompletního vývoje připravovaného seriálu „O princeznách“ 

 

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

    I v této části mohu být velmi stručný. Jen těžko bych hledal v České republice produkci, která 

v posledních letech vyprodukovala tolik krátkých a celovečerních animovaných filmů, jako je produkce 

Martina Vandase MAUR Film. Kromě tohoto faktu je nutné přihlédnout i k tomu, že jejich filmy posbíraly 

nejen desítky cen na mezinárodních festivalech ale jeden z posledních projektů „Dcera“ se dostal i do 

finální nominace na Oscara. A to je úspěch, který nejen že zvyšuje kredit společnosti MAUR Film, ale 

pomáhá i celé české animované industrii. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu O princeznách 

Evidenční číslo projektu 4077/2020 

Název žadatele MAUR film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 1.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je animovaný seriál pro nejmenší diváky O princeznách, jehož předlohou jsou tři 

knižní pohádkové předlohy spisovatele Františka Zacharníka. Scenáristkou je Irena Hejdová. 

 

Třináctidílný seriál rámují vzpomínky zestárlého prince na to, jak v mládí hledal nevěstu. Setkával se přitom 

s různými typy princezen, vybavenými různými dětskými zlozvyky, jež charakterizují jejich jména (Urážlína, 

Nespalína, Nejedlína, Fňukalína, Fintilína, Vzteklína aj.).   

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Snaha scenáristky humorně odlehčit přímočarou výchovnost předlohy 

o Detailní představa režiséra o vizuálním i technologickém pojetí filmu 

o Potvrzená účast na mezinárodních workshopech během let 2021–2022 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Do příběhů i nadále prosakuje určitá mravopisnost literární předlohy  

o Jednotlivé epizody jsou dějově vystavěny na opakujícím se modelu 

o Nedotaženost proměn princezen v „plnohodnotné nezávislé osobnosti“ 

o Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je cca 17 % 

o Výše podílu požadované podpory na rozpočtu je cca 48 %  

 

Bez zcela zásadní podpory SFK se zdá, že nebude možné projekt dopracovat do zamýšlené podoby. Zatím 

ho k podpoře – s ohledem na výše uvedené nedostatky – 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) 

Třináctidílný seriál vzniká podle tří literárních předloh Františka Zacharníka (Pohádky o princeznách, …A 

zase ty princezny‘ a Pohádky o princích), které vyšly v letech 2009–2014. Tvůrci zvažují, že by první sérii, 

která je o princeznách, analogicky doplnila i druhá řada, pojednávající o neblahých vlastnostech princů. 

 

Ústřední myšlenka námětu (zlobivým dětem se vymstí jejich negativní vlastnosti a díky tomu se polepší) se 

nezdá příliš originální a v literární předloze není zpracovaná příliš osobitým způsobem. Děj je srozumitelný, 

ve své jednoduchosti až předvídatelný, charaktery postav do příběhů díky své typizaci zapadají. V zásadě 

se ale opakuje týž vzorec: každá princezna se dostane do situace, kdy zjistí, že jí žalování/vztekání/fňukání 

k ničemu nepomůže. (Když se však princezna polepší, proč o ni princ nestojí a jde v dalším díle za jinou?) 

 

Kladně hodnotím, že scenáristka Irena Hejdová se do jednotlivých příběhů snaží vnášet nové prvky. Kromě 

pozměněné podoby vypravěče, se jistou mravoučnost příběhů snaží odlehčit například komickou postavou 

psíka anebo určitými zcizujícími prvky (postavy mluví přímo do kamery aj.). 

 

Tou nejzásadnější inovací je autorčina snaha nečinit z princezen – dle jejích slov – „tupé ovečky čekající na 

svého prince, ale plnohodnotné nezávislé osobnosti“. Z dějových nástinů jednotlivých epizod se ale zdá, že 

se princezny na konci každé epizody jen zbaví svého nejhoršího zlozvyku. Tím se však automaticky oněmi 

avizovanými „plnohodnotnými nezávislými osobnostmi“ ještě nestávají. Má-li toto emancipační narušování 

obvyklých pohádkových schémat (nic proti němu) být jednou ze základních charakteristik série, zdají se mi 

v tomto směru příběhy trochu nedotažené. 

 

Představu o vizuálním pojetí filmu si lze učinit z výtvarných návrhů (příloha obsahuje skici a detailní návrhy 

vzhledu postav i prostředí), ale i z režisérské explikace, kde jsou podrobně popsány technologické postupy 

práce s poloplastickými loutkami. 

 

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

Irena Hejdová absolvovala Katedru scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Scenáristicky se podílela na filmu 

Michaely Pavlátové Děti noci, dramaturgicky pak na filmech Fairplay Andrey Sedláčkové a Zoufalci Jitky 

Rudolfové. V posledních letech se zaměřuje na projekty spojené s dětmi (docusoapový cyklus Čtyři v tom) 

či přímo dětem určené (kniha Červené klubíčko). 

 

Režisérem projektu je Martin Smatana, který na sebe výrazně upozornil v loňském roce krátkým loutkovým 

filmem Pouštět draka (získal více než tři desítky festivalových ocenění). Podle informací z jeho explikace se 

však kvůli své pracovní vytíženosti nezavazuje k režírování celého seriálu, ale jen pilotního dílu. Ten by měl 

definovat a sjednotit koncepci celého seriálu. 

 

Výtvarník Martin Hanschild se jako kompozitor podílel na animaci filmu Alois Nebel. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Látka se svým tématem i zpracováním zdá spíše lokální. Vychází ze zdejších pohádkových tradic a postav, 

i když je z nich zřejmá snaha autorů o jistou modernizaci i o rozbíjení určitých stereotypů (více viz bod č. 2).  

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace, takže je 

možné žádost správně posoudit.  

 

Žadatelem je společnost MAUR film, která vznikla v roce 2003, a věnuje se především animované tvorbě 

(celovečerní Fimfárum 2, Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3 D, Jedné noci v jednom městě a zejména 

Studentským Oscarem a řadou dalších cen ověnčený krátkometrážní experimentální film Dcera režisérky 

Darii Kashcheevy). Profil společnosti zjevně zvolenému cíli plně odpovídá. 

 

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba ukázky a testu. Náklady na literární vývoj scénáře 

jsou – v kontextu jiných srovnatelných žádostí v rámci této výzvy – standardní. 

 

Projekt má naplánované vícezdrojové financování, k datu podání žádosti ho však rozpočet zatím pokrývají 

jen vlastní zdroje žadatele (cca 17 %) a finanční plnění ze strany RTVS (cca 6 %). V jednání je spolupráce 

se slovenským koproducentem Artichoke (cca 28 %, žádost obsahuje LOI), zbytek – tedy téměř 50 % – je 

předmětem této žádosti (1 300 000 Kč).  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Lovci bacilů 

Evidenční číslo projektu 4079/2020 

Název žadatele KABOS Film & Media 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Petr Babinec, Ph.D. 

Datum vyhotovení 22.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

Projekt Lovci bacilů od společnosti KABOS Film & Media má silné a zkušené štábové obsazení 

v producentovi Michaelu Kabošovi a režiéru Noro Držiakovi. Nabízený seriál vychází z výroby 

vzdělávacího komiksu Medikomiks a této zkušenosti chtějí využít při tvorbě dětského seriálu.  

 

Za slabou stránku projektu považuji volbu 2D animace vzhledem k cílové skupině 8-12 let a 

z dodaných vizuálních podkladů je navíc hodně podobná autory citovanému seriálu Byl jednou jeden 

život. Dále faktické nedostatky v žádosti.  

 

Doporučil bych producentům promyslet distribuční strategii a nejdříve se zúčastnit vypsaných akcí a 

workshopů – které zatím bohužel nemají ani potvrzené. Na jejich základě pak celý koncept seriálu 

dodělat. Je zde cítit, že na počátku byl koncept nastavený na osmi minutové díly ale následně došlo 

k rychlému předělání na 13 minutovou sérii. Zde by mě zajímalo stanovisko České televize 

k nabízenému formátu a jejich finanční vstup do animovaného seriálu, který se jim nevejde do 

tradičního večerníčkového slotu.  

 

Ve smlouvě o spolupráci mezi koproducentem a producentem je několika násobně menší částka na 

vývoj seriálu, než je žádaná částka na SFK. Částky s vlastním vkladem nesouhlasí s částkami ve 

finančním plánu. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Formální stránka žádosti je srozumitelná, především je dobře zpracovaná producentská explikace. 

Bohužel, jsou zde nesrovnalosti, např. scénář dílu Chřipka je spíše rozepsanou synopsí. Chybí 

smlouva se scénáristou, přiložena je jen smlouva na námět s Michalem Kabošem. V popisu projektu je 

nefunkční odkaz pro audiovizuální materiály. 

Také bych uvítal více vizuálních materiálů, ze kterých by bylo možné posoudit výsledné výtvarné a 

technologické řešení seriálu. 

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

Rozpočet na vývoj animovaného seriálu je zdůvodnitelný. V některých položkách je ale hodně obecný 

„výtvarníci, animátoři, storyboardisté –paušál, 316 tisíc.“ 

  

Finanční plán je postavený na zatím nepodané žádosti pro Kreativní Evropu –Media z 42,62%. 

Nepočítá se vstupem České televize. 

 

Výše požadované podpory je v přiloženém finančním plánu obhajitelná. Ale v porovnání s částkou ze 

Slovenského fondu (hlavní producent MEDIA FILM je ze Slovenska) je u SFK o třetinu větší. 

 

Rozdělení financí bych uvítal v jiném poměru. Alokovat více financí na scénáristicko - výzkumnou část 

a ubrat na animaticích, testech a ukázkách. Bez funkčního základu nebude seriál dobře fungovat. 

 

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

Otázka producentské strategie je zde dostatečně komplikovaná. Tvůrci vytváří edukační televizní 

seriál na základě přípravy vzdělávacího komiksu ve spolupráci s farmaceutickou společností Roche. 

Na jednu stranu uvádějí, že se na projektu nebudou podílet farmaceutické firmy, na druhou stranu 

uvažují o sponzoringu VZP. Producent by měl možná o dost méně práce tento seriál vytvořit za peníze 

farmaceutických společností nebo edukačních programů jako je OPIK, OPVK, které jsou vyhlašovány 

každoročně z grantů EU ve spolupráci s univerzitami a jejich hlavním cílem je edukace dětí a 

mladistvých. Na jejich základě je i zajištěna distribuce do základních a středních škol podpořená 

vznikem publikací a komiksů. Marketingová strategie je nastavená klasicky pro seriál vznikající pod 

ČT. 

 

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

Kredit žadatele je hlavně v osobách producenta Michaela Kaboše a režiséra Noro Držiaka velký, to 

dokazují i jejich úspěšné filmy. Ocenil bych zkušenější scénáristy, protože animovaný seriál je 

specifický formát náročný i pro scenáristy zabývající se hlavně animovanou tvorbou. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Lovci bacilů 

Evidenční číslo projektu 4079/2020 

Název žadatele KABOS Film & Media 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 2.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt Lovci bacilů vychází/navazuje na úspěšný Medikomiks. Předložený koncept a materiál tak v jistých 

ohledech prošel “testem” mezi veřejností, navíc se opírá o zkušenost se zpracováváním mnohdy složité 

lékařské problematiky do tvaru, který je vhodný pro děti či mládež. Lovci bacilů, ač to nikde tvůrci 

nepřiznávají, nám mohou připomenout světoznámý seriál Byl jednou jeden život, na stranu druhou 

z předložených podkladů lze usoudit, že cílem tohoto nového projektu je nejen aktualizace skrze nejnovější 

medicínské poznatky a postupy, ale také (zcela logicky a správně) i zohlednění aktuálních trendů a 

současného diváctva. 

Ačkoliv už z povahy díla (tzn. zapracování nejrůznějších zdravotních problémů, nemocí) bude muset být 

seriál jako takový postaven na uzavřených epizodách, stálo by přeci jen za to ještě při vývoji více promyslet 

či vyřešit jednotící linku, příběh, který by dílčí epizody mohl držet lépe při sobě. Není to nutností, ale mohlo 

by to tvaru dost možná pomoci. 

Projekt jako takový má jasně vymezený cíl a zdá se, že už nyní vše k němu směřuje a stálo by za to, aby 

SFK napomohlo projektu k realizaci už nyní v této vývojové fázi. 

 

 

 

 

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) 

Postřehy uvedené na první straně tohoto dokumentu bych rozšířil snad už jen o problematiku animace a 

výtvarného řešení. Volba kreslené 2D animace je jistě pro takové téma vhodná, umožňuje práci se 

stylizací, ale i zapracováním dostatečně věrného přenosu reálných objektů, resp. toho, jak například 

vypadá vnitřek lidského těla. Kreslenka je flexibilní, byť časově jistě náročná. Ke zvolené technologii si 

tvůrci vybrali adekvátní výtvarné řešení. Ačkoliv bychom mohli vést (čistě subjektivní) diskuzi, jak se nám 

kresba líbí či nelíbí, má potenciál být dostatečně výrazem jasná/popisná, přesto zjednodušená, aby měla 

výsledná animace dynamiku. Stejně tak působí v tom dobrém slova smyslu vhodně, pakliže má seriál 

oslovovat co nejširší skupinu dětských/mladých diváků. 

 

 

 

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

Bez výhrad 

 

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

Přínos může být značný, už vzhledem ke svému vzdělávacímu charakteru. Navíc jde o problematiku 

univerzální, která nezná hranic, a tak lze počítat s prodejem a distribucí díla i mimo tuzemsko. 
 
 

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

znaků) 

V rámci vícezdrojového financování bude pochopitelně dost záležet i na dalších žádostech, grantech, což 

může ovlivnit samotný vývoj seriálu. Rozpočet jako takový však dává smysl, je adekvátní, počítá i se 

zapojením dalších lidí do psaní scénáře, odbornými konzultacemi a také s prací dramaturga.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Malá Odysea 

Evidenční číslo projektu 4081/2020 

Název žadatele Paprika Studios 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 1.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Projekt seriálu Malá Odysea má veľmi atraktívny koncept príbehu aj vizuality, správne zacielený na detského 

diváka. Projekt má medzinárodný potenciál, príbeh je prenosný. O detské programy tohto typu je v zahraničí 

veľký záujem (bude však treba viac epizód ako 13). Plusom projektu je, že je založený na úspešnom 

krátkom filme režiséra, ktorý je aj výtvarníkom projektu. Práve výtvarná stránka je najväčšou devízou 

projektu a režisér prezentuje veľmi kvalitné a ambiciózne referencie pre ďalší vývoj. Plusom projektu je aj to, 

že sa zúčastnil už viacerých medzinárodných podujatí, kde sa otestoval a nastavil dôležité východiská. 

Všetko je tak pripravené pre kvalitný vývoj. Slabou stránkou projektu je stratégia snažiť sa vyfinancovať 

kompletný a tým aj veľmi drahý vývoj na raz. Proces financovania vývoja sa pri takýchto objemoch práce a 

finančnej náročnosti musí realizovať postupne. Prvou métou je získať záväzný záujem a spoluprácu, ideálne 

aj finančný vklad vysielateľa (spomína sa ČT). Až potom má zmysel financovať napísanie všetkých 

scenárov, realizáciu všetkých storyboardov atď, ako to žiadateľ prezentuje. Z tohto dôvodu sa v tejto chvíli 

javí rozpočet aj žiadaná suma od SFKMG privysoké. Projekt v aktuálnej forme nemôžem odporučiť podporiť 

plnou výškou žiadanej sumy. Projekt si však zaslúži nižšiu podporu, ktorá by pomohla realizovať potrebné 

úkony pre zabezpečenie vysielateľa a prepracovanie stratégie financovania vývoja. 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Po formálnej stránke je projekt kompletný a vzhľadom na štádium skorého vývoja aj dobre pripravený po 

obsahovej stránke. Neobsahuje protichodné informácie a je možné ho správne posúdiť. Problém projektu 

spočíva v nastavení financovania: vysoký rozpočet s diskutabilnými položkami, a nesprávna stratégia, 

keďže žiadaná suma je neprimeraná faktu, že projekt nemá záväzne zabezpečeného vysielateľa. 

 

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentný. Niektoré položky sú premrštené. Honoráre za scenár, dramaturgické práce, 

kopírovanie a preklady (do akého jazyka, projekt má slovenského koproducenta...) a so scenárom súvisiaca 

licencia sú všetko neprimerane vysoké položky vzhľadom k faktu, že ide o 10 minútové epizódy.  

Tak isto nie sú celkom štandardné honoráre vedúceho výroby, ktoré 6-násobne prevyšujú honorár režiséra 

a výtvarníka. Vo vývoji je rola režiséra a výtvarníka nepomerne dôležitejšia pre výsledok ako vedúci výroby. 

Skrátka rozpočet nie je presvedčivý a výsledná suma je mimoriadne vysoká. 

 

– Je představa o financování realistická? 

Predstava o financovaní nie je presvedčivá. Takto vysoký rozpočet je realistické financovať s pomocou 

Creative Europe MEDIA. Nezdá sa realistické žiadať 1300000 od SFKMG v tak skorom štádiu vývoja, kedy 

ide defacto o prvý zdroj financovania. Je to z pohľadu SFKMG príliš veľké riziko, keď navyše žiadateľ aj 

realizačný tím nemajú s animovanými seriálmi pre deti predchádzajúce skúsenosti a sami deklarujú, že 

projekt už dlhšiu dobu stál. Vlastný vklad žiadateľa a koproducenta je neštandardne vysoký (spolu 700.000 

Kč) a ťažko si predstaviť, v čom spočíva vecné zabezpečenie. Žiadateľ to nijak nevysvetlil. Finančný vklad 

žiadateľa a koproducenta (technicky ide o tú istú spoločnosť) je spolu až 500.000 Kč, čo je neobvykle veľa. 

Znovu, nakoľko nemá žiadateľ predošlú skúsenosť s týmto typom produkcie, je ťažké brať takúto štruktúru 

financovania vážne. Pôsobí nepresvedčivo. 

 

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

Výška požadovanej sumy sa nezdá v aktuálnom stave projektu obhájiteľná. Seriál sa nebude realizovať, 

pokiaľ producent nezabezpečí potvrdenú spoluprácu a záujem vysielateľa. Do momentu skutočného záujmu 

vysielateľa je každá investícia riskantná. S nižšou sumou, ktorá by pomohla projektu realizovať potrebné 

úkony pre zabezpečenie ďalších partnerov a financovania, by som súhlasil. 

 

Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt má potenciál k získaniu viaczdrojového financovania, ale žiadateľ zatiaľ takúto stratégiu 

neprezentuje. Projekt má medzinárodný potenciál po obsahovej aj vizuálnej stránke, a bol by dobrým 

kandidátom na podporu Kreatívnej Európy MEDIA, kde by sa mohol uchádzať o podporu 60.000 Eur. 

Taktiež by zrejme bolo možné vyťažiť viac z koprodukcie so Slovenskom. Zatiaľ sa táto koprodukcia zdá len 

formálna. Nakoniec takýto seriál má potenciál získať aj medzinárodných koprodukčných partnerov. O tých 

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

– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

Producentská stratégia je v zásade správna až na stratégiu finančnú. Na základe úspešného krátkeho filmu 

vzniká séria, s rovnakým režisérom/výtvarníkom. Tím spoločne prezentoval a testoval svoj koncept na 

medzinárodných fórach, čo je veľmi správna stratégia, kde si overil základné východiská aj prispôsobil 

formát potrebám a realite trhu. Autor tejto analýzy bol konzultantom pitchingu projektu na Warsaw Kids 

Forum a už vtedy som projekt hodnotil ako kvalitný a s dobrým medzinárodným potenciálom. Stratégia 

financovania má však nedostatky, ktoré bude treba v procese vývoja odstrániť, ideálne formou konzultácie 

so skúsenejšími kolegami v rámci ASAF. Finančné nastavenie výroby sa javí v tejto chvíli podhodnotené, 

zatiaľ čo finančné nastavenie vývoja nadhodnotené. Pokiaľ seriál nemá zabezpečeného vysielateľa, je 

nereálne aby získal taký objem financovania zo zdroja SFKMG, aký žiada. Správna stratégia pre získanie 

vysielateľa by bola napísanie scenára pilotného dielu, vytvorenie krátkej ukážky a krátkych synopsí 

zvyšných dielov. Rozpočet takejto práce je podstatne nižší, ako ten, ktorý žiadateľ prezentoval. Rozpočet, 

ktorý žiadateľ prezentoval zodpovedá kompletnému vývoju, ale je nereálne ho financovať skôr ako má 

žiadateľ zabezpečeného vysielateľa. A zrejme bude ťažké takýto rozpočet financovať bez podpory 

Kreativnej Európy MEDIA. Zároveň však upozorňujem, že 13 dielov nie je optimálny formát pre seriál, čo sa 

týka medzinárodných požiadaviek trhu. Žiadateľ by mal už v tejto chvíli pracovať s myšlienkou 24 dielov.  

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Žiadateľ správne odhadol cieľovú skupinu a má predstavu aj o rôznych derivátoch projektu potrebných vo 

fáze distribúcie. V prvom rade však treba zabezpečiť spoluprácu vysielateľa, bez toho to nemá zmysel robiť.  

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Žiadateľ chce zvládnuť kompletný vývoj za 12 mesiacov v roku 2021. Je to možné, ale bude to vo veľkej 

miere závisieť na financovaní a procesoch schvaľovania u vysielateľov. Nie je to teda celkom v rukách 

žiadateľa a odporučil by som rátať s tým, že vývoj potrvá aj 24 mesiacov, čo je bežné pri tomto type 

projektov. 

 

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

Spoločnosť žiadateľa je súčasťou medzinárodnej siete s veľkou skúsenosťou a širokým portfóliom. Na 

druhej strane spoločnosť nedisponuje preukázateľnou skúsenosťou s animovanými seriálmi pre deti, 

ktoré sú veľmi špecifické, čo sa týka výrobných procesov, technológií, trhu, partnerov atď... Čiže 

vzhľadom na typ projektu je profil spoločnosti málo relevantný a konkrétne producentky zastupujúce 

žiadateľa hodnotím skôr ako debutujúce v animácii. Projekt je však na začiatku vývoja a nevidím 

neskúsenosť ako zásadný problém. Skúsenosť producentiek môže rásť spolu s projektom. Výhodou je, 

že za nimi bude stáť silná materská spoločnosť (Paprika) s kapitálom a reputáciou na medzinárodnom 

poly. Tá ma bohatú výrobnú skúsenosť aj kontakty medzi vysielateľmi, čo sa môže v neskorších 

štádiách projektu ukázať ako silný benefit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Malá Odysea 

Evidenční číslo projektu 4081/2020 

Název žadatele Paprika Studios 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 26.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Malá Odysea je animovaný seriál,vyprávějící o osmileté holčičce, která zažívá se svými  přáteli, kocourem a 

chobotnicí, podmořská dobrodružství. Je určen dětem od čtyř let  právě do osmi, a chce  je seznámit 

s životem  pod hladinou moře, které je plné pestrých rybek  a všelijakých strašidelných příšer( např. murén).  

Domnívám se, že je seriál  pro většinu nejen dětí, ale i  dospělých lidí  v lecčems nesrozumitelný. Pracuje 

totiž s odkazy na práci a výzkumy  Jacquese Cousteaua, francouzského oceánografa, známého  kdysi po 

celém světě  díky   knihám a filmům , které tento vědec napsal a natočil. Cousteau zemřel v r. 1997 a těch 

23 let ,které nás dělí od  jeho tehdy čerstvých a slavných  výzkumů a způsobu života, je znát. Nejen 

osobnost J. Cousteau  bude dětem mezi 4-8 lety znít cize, ale které z nich ví, co to byla Odysea? 

Dramaturgie zmiňuje  předchozí stejnojmenný  film Jakuba Kouřila, který si  ale málokdo vybaví. Zřejmě  už 

v tomto filmu tvoří společnost při podmořských výzkumech kocour a chobotnice, což mi přijde opravdu 

absurdní ,ale nikoliv v tom humorném slova smyslu. Připadá mi to jako nepravděpodobná schválnost. Já ten 

film neznám, ale  i kdyby tomu tak nebylo a trojlístek spolu se Simone  byl vytvořen až pro seriál, stejně se 

mi zdá obsazení posádky  podivné. Jak přežívá kocour ve vodě , je jasné, má na hlavě vzduchovou bublinu, 

ale jak  přežívá chobotnice  v ponorce?  

Je o celé komplikované. Dědicové J.Cousteaua  si zřejmě nepřejí, aby seriál pracoval s osobností  

J.C.-co tedy v tom případě? I to málo, co je ve vztahu k J.C., jasné, se zhroutí, anonymní vědec a 

podmořský badatel nemůže plnohodnotně fungovat. 

Co je na seriálu zajímavé, totiž skutečný (tedy stylizovaný) život pod vodou. Žádné velké překvapení ale  

neskýtá.  Např. zdlouhavé hledání kocoura v řasách končí jeho pokojným tancem s kapustňáky. Ještě 

ovšem chybí informace, že ochechule  zpívají a vůbec, co to  ochechule  či kapustňáci jsou. Ačkoliv nejsem 

žádný přírodovědecký ignorant  ,musela jsem se ujistit na Wikipedii, že si vše pamatuji správně. Myslím, že 

by  se měli tvůrci ještě zamyslet, jak podmořské bohatství malým dětem zprostředkovat daleko vtipnějším a 

překvapivějším způsobem. Malá Simone je hezká figurka, i kocour má také pěkné výtvarné pojednání ,ale  

otázka je, jestli fungují správně dohromady. Prakticky bez vysvětlení, jak k sobě přišli a kde  ,když už ,nabrali  

chobotnici a za jakých podmínek s nimi může žít na suchu. 

Je mi líto, ale zatím  nemohu seriál doporučit. 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Myšlenka seriálu je originální, dokonce bych řekla, že méně originality  by bylo  více. Zdá se mi, že je 

originální za každou cenu, což v tomto případě přijde zkrátka  primární logika věci. Simonini přátelé 

,chobotnice a kocour, jsou vybráni  podle mého soudu docela náhodně, jsou k sobě přiřazeni jen volně a 

lineárně, nemají mezi sebou žádný příčinný vztah. Mohlo by to být kterékoliv jiné zvíře, jen aby  vynikla 

absurdita nepravděpodobnosti. Děj je srozumitelný do jisté míry, některé věci se nedozvíme, např. proč 

všichni nosí červené čepičky (odkaz na Cousteaua) ani že žlutá ponorka patřila Cousteaovi. Charaktery 

postav do celkového pojetí  zapadají potud ,že  dodržují  part ,předepsaný scénáristou a režisérem, a tedy 

jak máme  nahlížet na to, že  chobotnice plete  červenou šálu a kocour honí klubka  vlny. Je to děj 

z hlediska poslání filmu podle mého irelevantní a náhodný, uměle vymyšlený. Samozřejmě, že  kreativně je 

vymyšleno všechno, ale měl by  být  zachován vztah k podmořským dějům a výzkumům a z nich vycházet 

nápaditými gagy a  nikoliv nudnými výstupy.. Myslím si, že právě osobní vztah režiséra k tématu  je 

zavádějící, nevyjasněný, nekoncepční. Výtvarné prostředky mají svou originalitu, ale  ta přijde při tomto 

stylu vniveč. 

Cíl  příběhu, totiž přiblížit dětem podmořský svět, je chvályhodný, ale zasloužil by si znova promyslet.  

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

Producentem je mezinárodní studio Paprika, které má pobočky v 10 evropských zemích. Nový český 

produkční tým se snaží  v rámci Papriky se   prosadit i ve filmové tvorbě. Nebylo by bez zajímavosti 

vědět, kdo v tom týmu je. 

Režisérem seriálu  je Jakub Kouřil, absolvent FAMU, nyní reklamní režisér, jehož dva filmy M.O. a Malý 

Cousteau  získaly cenu Magnesia  za nejlepší studentský film.(2013). Připravuje celovečerní  animovaný 

film Africký pokoj. A náš seriál. 

Jeho scénáristkou je Štěpánka  Ansorge Působila na ČT:D jako drtg.  R.2019 absolvovala  FAMU 

celovečerním scénářem Můry, její scénář Vesmírná patří mezi tři nejlepší nerealizované scénáře na 

FAMUfestu 2017 

Největší praxi z tvůrčího týmu má dramaturgyně Kateřina Kačerovská. Vystudovala  animaci na FAMU  a  

filmová studia v Brně a Praze (FF).Je dramaturgyní v ČT  .Její  vlastní filmy Mazel a  tajemství lesa a  

Golemovo srdce  podpořil FK, vyvíjí se ve společnosti Negativ. Drtg:  např.Pavel Koutský: Husiti,  Petr 

Oukropec: Ani ve snu, Michal Žabka Anča a Pepík, Je dramaturgem i celovečerního filmu I. Pokorného a 

Ivy Procházkové, Uzly a pomeranče.  

I ona má některé výhrady: zdůrazňuje, že větší rovnováha by  mohla být mezi vtipností, akčností a poezií, 

větší váha by měla spočívat i v práci s vedlejšími motivy a figurami. 

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

  

 Pokud by se seriál vyvedl k všeobecné spokojenosti, pak by měl význam i pro evropskou veřejnost. 

Látka rozhodně není lokální. Ale otázka je, zda se autor pokusí o vylepšenou verzi. Jinak o inovaci 

nemůže být řeč. 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou  úplné a srozumitelné. Umožnily mi žádost podle mého osudu správně 

posoudit.  

 

. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Malá Odysea 

Evidenční číslo projektu 4081/2020 

Název žadatele Paprika Studios 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 2.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Malá Odysea v jistých ohledech navazuje na velmi úspěšný krátkometrážní animovaný film Jakuba Kouřila 

Malý Cousteau. Především se “ohlíží” znovu na tutéž dětskou diváckou skupinu, také i tentokrát ukazuje, jak 

fascinující může být podmořský svět. Malá Odysea je už nyní dostatečně zralá k vývoji, oceňuji pečlivou 

přípravu materiálů, ale především promyšlený koncept a dramaturgii celého projektu. Ačkoliv teprve stojí 

před samotným hlavním vývojem, lze si už nyní udělat dobrou představu o záměrech tvůrců, o náladě díla i 

o tom, jak budou zacházet autoři se seriálovým způsobem vyprávění. 

Malá Odysea si bezpochyby zaslouží plnou podporu ze strany SFK, dílo má velký potenciál oslovit nejen 

české diváky, ale všechny děti bez ohledu na hranice. 

 

 

 

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) 

Dramaturgický koncept projektu řeší, do jaké míry vyprávět skrze navzájem propojené (a otevřené) 

epizody, nebo naopak dát přednost uzavřenému vyprávění. Autoři se rozhodli pro druhou variantu, ale 

aniž by se vzdali možnosti přeci jen pevněji – a smysluplně – provázat jednotlivé “korálky” mezi sebou. 

Rozhodně však toto bude jeden z klíčových prvků k dořešení v rámci nadcházejícího vývoje. Aby hlavní 

příběh, ona spojnice epizod, byl pro děti čitelný a dostatečně nosný, čili jaksi “hybný” pro posun skrze 

jednotlivé díly. A pochopitelně také současně aby jednotlivé epizody v rámci své struktury dokázaly 

odvyprávět příběh na malé ploše se všemi náležitostmi, které k takovému “připoutání” diváka a dořešení 

příběhu patří. 

Seriál má už i výtvarný směr a rukopis, velmi atraktivní (nejen) pro dětského diváka. Technologické 

řešení a vůbec ona estetika se výtečně hodí k “duši” celého projektu, nezbývá, než se jen těšit na další a 

další kresby a testy animace. 

 

 

 

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

Bez výhrad 

 

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

Seriál je svou povahou, ale i způsobem vyprávění a provedení doslova předurčen mít velký význam pro 

tuzemskou animovanou tvorbu a oslovovat i zahraniční publikum. 
 
 

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

znaků) 

Žádost je velmi dobře připravená. Finanční plán počítá s několika zdroji (některé tedy stále s otazníkem), 

oceňuji promyšlenost rozpočtu, především tedy adekvátní ohodnocení práce na scénáři i práce 

dramaturgů. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      DINOBAJKY 

Evidenční číslo projektu      4082 / 2O2O 

Název žadatele      KRUTART Studio        Martin  Jůza 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy      2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      29.9.2O2O 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

  

     Podle scénáře a v režii Kláry Jůzové vytváří Krutart Studio  animované večerníčky      
13 x 8 minut., kde vypravěč Lenochod seznamuje diváky, převážně děti 4-8 let 
,s kouzelným světem dinosaurů v zajímavém výtvarném provedení Martiny 
Svoníkové. Jedná se o bajky s dramatickými zápletkami, kde tvůrčí pracovníci 
navazují na svůj dříve realizovaný seriál Kosmix. 
     
    Rozpočet kompletního vývoje je 2.425.300 Kč , příspěvek Fondu 1.180.000  Kč 
s ukončením vývoje 31.1.2022. 
Předpokládaný partner ČT, uvažovaná koprodukce Srbsko,Rumunsko. 
 
    Projekt je dobře producentsky připraven a tak  DOPORUČUJI  FONDU  
přidělit žadateli požadovaný příspěvek / eventuelně zkrácený o možný vlastní vklad//. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 
 
     Žádost je pečlivě a srozumitelně sestavena.Obsahuje všechny požadované 
přílohy a poskytuje tak dostatek informací pro její posouzení.  
 
 

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

 

 

     Rozpočet vývoje 2.425.3000 Kč je transparentní a sestaven ve standardních 
cenách. Přímé náklady jsou 2.023.000Kč.  Příspěvek Fondu 1.180.000 Kč tvoří 
48,65% celkových nákladů. Postrádám v nákladech vývoje vlastní vklad žadatele 
Předpokládané náklady výsledného díla jsou 25.158.000 Kč., Hlavní partner ČT 
produkční skupina Dušana Mulíčka .Předpokládaná   účast zahraničních koopartnerů 
/ Srbsko a Rumunsko/  cca 10%..  
Celkové zafinancování seriálu zdá se být reálné. 
 
 

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

 

     Strategie a marketingové úvahy producenta jsou v žádosti podrobně popsány, 
včetně plánů distribuce  ( zahraniční filmové festivaly , možnost vytvoření 
celovečerního filmu ,atd./ . 
Harmonogram výroby v období vývoje , včetně natočení reklamních snímků, účasti 
na workshopech  atd., je reálný -  ukončení 31.1.2022. 

 

 

 

 

 

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

 

     Producent Martin Jůza*1986 je absolventem režie na UTB Zlín a FAMU. V roce 
2017 spoluzaložil  Studio Krutart , kde vedle reklamních snímků ,dokumentů a 
spoluúčasti na celovečeru Švéd v žigulíku, realizoval tv seriál Kosmix. Rovněž 
pracuje na řadě akcí pro československé muzejnictví.  
V současnosti vyvíjí tv seriály 3-2-1 Start , Dinobajky  a celovečerní dokument  
Boxer. 
 
Režisérka Kateřina Jůzová – spoluzakladatelka Studia Krutart,  absolvent UTB Zlín  a 
FAMU vytvořila ve spolupráci s ČT  seriály Lynč, Arte Geie  a Kosmix. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Dinobajky 

Evidenční číslo projektu 4082/2020 

Název žadatele Krutart 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla 

Datum vyhotovení 29.10. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
1. Bajky z pravěku, jednoduché, výchovné 
2. Funkční syžet, výtvarná stránka, producentský záměr 
3. V této fázi vývoje nejsou výrazné slabé stránky 
4. Konečné hodnocení 

- Dinobajky jsou převodem klasických bajek do, u dětí velmi oblíbeného, světa dinosaurů. 
Naříklad chytrou lišku nahrazuje důvtipný Heterodontosaurus, vránu ptakoještěr. Zatímco 
vlastnosti zvířat z klasických bajek vycházejí z žité zkušenosti (mazaná liška, vrána s 
hrubým hlasem), chování jejich dinosauřích protějšků je nám neznámé a vlastnosti jsou jim 
tedy přiřknuty takříkajíc od oka. Bajky tak ztrácejí část své poetiky. Vzhledem k urbanizaci 
však nemají dnešní děti s liškou o mnoho více zkušeností, než s Heterodontosaurem a 
ztráta je tím umenšena. Dobrou volbou je struktura vyprávění ve vyprávění, kdy otec, 
pravěký obří lenochod, vypráví svým neposedným dětem příběhy z dávných dob 
dinosaurů. Historky jsou poučné a odpovídají otázkám, které si děti, pro které jsou 
Dinobajky určeny, kladou. Poslední díl má až existenciální rozměr (vyhynutí dinosaurů, 
potažmo hlavních hrdinů obřích lenochodů). Výtvarná stránka je zdařilá, pro děti 
srozumitelná, charaktery jsou jasně odlišené. Producentská rozvaha míří i na zahraniční 
trhy, což vzhledem k univerzálnosti témat a celkové kvalitě, není přehnaná ambice. 

 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

 
 

− Námět vychází z ověřených a známých bajek, nicméně jejich přesun do období triasu je nový 
koncept a u dětského publika bude mít jistě odezvu.  

− Děj je zcela srozumitelný a soudržný. Na dokončení dramaturgického konceptu a scénářů je 
dostatek času. Je například třeba dopracovat  roli matky lenochodky, nebo situace v lenochodí 
rodině, které se zrcadlí a iniciují příběhy dinosaurů) 

− Vlastnosti jednotlivých postav jsou čitelné, po výtvarné stránce jsou postavy jednoznačně 
odlišené, vyjma lenochodích dětí, které odlišuje pouze odstín srsti  a barva nosu. Je otázkou, zda 
je více diferencovat, nebo zda s nimi pracovat jako s kolektivním hrdinou, To je věcí dalšího 
vývoje. 

− Scénář i výtvarná stránka počítají s dětským divákem předškolního věku a prvního stupně ZŠ. 
Celkový výraz závisí od animace, testy jsou nutností. 

− Projekt naplňuje kritéria výzvy. 
 
 
 

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

− Tým je kompetentní k vývoji projektu, což dokladuje jeho aktuální stav.  
 
 

 

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

− Projekt Dinobajky není z evropského hlediska nijak inovativní, ale představuje dobrý standard 
tvorby pro děti a je doplňkem k bombastické tvorbě amerických studií. V případě povedené 
realizace je vysoká pravděpodobnost exportu do zahraničí.  

 
 
 
 

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

− Informace v žádosti jsou dostatečné k posouzení projektu, rozpočet umožňuje realizaci vývoje.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dinobajky 

Evidenční číslo projektu 4082/2020 

Název žadatele Krutart 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 30.09.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Předložený projekt „Dinobajky“ je koncipován jako Večerníček, ve kterém budou 
animované příběhy ve 13epizodách. Každá epizoda má dvě vrstvy: ta první je 
vypravěč, což je megaterium vyprávějící svým dětem bajky z dob dinosaurů a druhá 
vrstva je tvořena oněmi bajkami, které pomáhají dětem vyznat se ve světě. Bajky, byť 
prezentovány na osudech dinosaurů (megateria žila hodně let po zániku dinosaurů), 
mají svou podstatu skrytou ve věčných pravdách, které fungují i dnes. Už jenom 
názvy některých dílů seriálu napovídají, o čem bajky jsou: Když se dva perou, třetí se 
směje, O pýše, O dobrém bydle, O lakomství, O strachu, O věčné nespokojenosti, 
atd.  
 
Silnou stránkou projektu je už sám námět, imaginace v něm obsažená. Transformace 
základních pouček o životě do bajky s postavami z dob dinosaurů a megaterií, to je 
cesta, která vnáší do žánru nový prvek. Znalost schopnosti dětí pochopit takto 
koncipovaný příběh, je pro tvorbu zcela zásadní. V předloženém projektu je tato 
stránka věci dobře prezentována a má jasnou strukturu. Kromě již poučných bajek, je 
v projektu viditelná snaha o nenásilné „poučování“, o výklad základních situací 
v životě člověka a to cestou příkladu. V tom je projekt silný, že netlačí na pilu, 
nemoralizuje, ale jen ukazuje příběhy.  
 
Slabší stránkou v daném okamžiku práce na projektu jsou některé otázky, které zatím 
nejsou zodpovězeny, např.: Jak se megateria dověděla o dinosaurech. Není to otázka 
zásadní, ale pro věrohodnost adaptovaných bajek je důležité, aby tvůrci tuto 
skutečnost dokázali sami pro sebe vysvětlit. Pro bezchybný vývoj příběhů je to otázka 
důležitá.  
   
Projekt je dobře připraven a proto: 
 
 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední idea, vyprávět bajky pomocí postaviček megaterií a dinosaurů, je originální. 
Osobitost tohoto přístupu je v tom, že bajky při správné interpretaci, byť adaptované, 
dokážou promlouvat k současníkům. A je velkou devizou předkladatele i tvůrců, že 
se tento fenomén nebojí vložit do vyprávění pro děti. Už z tohoto důvodu je v projektu 
děj srozumitelný, jednoduchý tak, aby ho děti dokázaly pochopit, ale ne zase tak, aby 
působil infantilně a hloupě. Bajka, je-li dobře vyprávěna, vždycky přinese poučení. 
V tomto případě se povedlo ono poučení prezentovat způsobem nevtíravým a hlavně 
– nemoralizujícím.  
Postavy v ději jsou personifikací historicky zaniklých živočišných druhů. Proto by si 
tvůrci mohli dovolit vtělit do nich jakékoliv charaktery i takové, které by obtížně 
v postavičkách skutečných lidí hledali. Ovšem pro chápání dětského diváka se 
rozhodli nekomplikovat děj ani charaktery něčím, co by dnešní děti neznaly. 
Charaktery několika postaviček dětských protagonistů nejsou zatím z jednoho, byť 
velice dobře napsaného scénáře, jasné. Je nabíledni, že až s více rozpracovanými 
dalšími díly se dají charaktery protagonistů lépe vykreslit a upřesnit tak, aby to dávalo 
jasnou představu v rámci celého seriálu.  
V projektu je zároveň prezentována vizuální představa seriálu. Paper cut animace, 
pro kterou se tvůrci rozhodli, je technika, která umožňuje zvýraznit vidění autorky 
výtvarného řešení seriálu.  
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.       

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

Autorkou scénáře a režisérkou předloženého projektu je Klára Jůzová. Podle jejích 
slov, nápad na tento seriál dostala již v době, kdy pracovala na seriálu Kosmix, 
vysílaný na ČT:D. Autorka hledala možnost, jak vyprávět bajky novou formou 
s novými hrdiny.  
Spojila se s výtvarnicí a animátorkou Martinou Svojíkovou, jejíž výtvarný styl 
vyhovuje představám o tom, jak by měl seriál Dinobajky vypadat.  
A zkušená dramaturgyně Lenka Marešová dává do vínku své představy o tom, kam 
povede další práce na scénářích dílů tak, aby nejen vyprávěčská linka, ale i výtvarné 
vyjádření, bylo jednotné.   

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

Téma je pro současnou kinematografii významné tím, že přináší nový pohled na 
bajky, ale zároveň z nich čerpá moudro. V rámci adaptace nehledá postmoderní 
prvky, ale snaží se zachovat to, co je podstatou bajek. 
Tím se může stát významným nejen pro českou, ale i zahraniční kinematografii. 
Moudra, obsažená v bajkách mají celosvětový význam. A zpracování, jak je 
navrhováno v tomto projektu, bajkám rozhodně tuto devizu neodebere.   

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

znaků) 

Projekt je připraven na vysoké profesionální úrovni. Všechny informace jsou úplné a 
srozumitelné. Umožňují správně posoudit všechny aspekty projektu.  

Žadatel je schopen projekt realizovat.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Elementi 

Evidenční číslo projektu 4083/2020 

Název žadatele animation people s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 15.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Jde o podporu poněkud rozmáchlého projektu animovaného (technologie 2D animace) seriálu 
s odhadovaným finálním celkovým rozpočtem ve výši 66 400 000 Kč. 
 
Součástí komprimované žádosti je rozpočet fáze vývoje ve výši 2 537 600 Kč, podpora Fondu 
je žádána v částce 1 300 000 Kč. 
 
Ač je předložena synopse 26 epizod, v Popisu projektu se píše nejen o rozsahu 26 dílů, ale i 
o eventualitě 13 dílů (á 11 min.). Kalkulace však ve variantách předložena není.   
 
Projekt je koncipovaný jako mezinárodní multikoprodukce, dle Žádosti se subjekty z 
Německa, Maďarska, Slovinska, dle textu v popisu i z Francie a Bulharska, avšak participace 
(budoucích) partnerů ve fázi vývoje je nulová. 
 
Podporu Fondu lze doporučit po vyjasnění výše uvedených poznámek, případně ve sníženém 
objemu.  

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Dle Popisu je žádost o podporu předkládána opětovně, data původního podání ani důvody 
neúspěchu předchozí žádosti bohužel producent neuvádí, podklady nalézt snadno nelze. 
 
Počet dílů je ústředním sdělením nejen pro samotné tvůrce, ale pro každého, kdo se má  
Nad projektem z jakéhokoli úhlu pohledu zamýšlet. 
 
Žadatel vstřícně doplnil formulář Popisu projektu ještě dalším podrobnějším textovým  
Popisem (přílohou), který však není zcela přehledný a některé informace spolu  
nekorespondují (namátkou údaje o plánovaných účastech na trzích aj.). 
 
Dobře je zdůvodněna zvolená technologie (a výtvarné řešení) a její souvislost s kompozicemi  
Programových (vysílacích) schémat televizních stanic a cílovými skupinami. 
 
Je vidno, že hlavním záměrem fáze vývoje Elementi je dokončení scénářů a provedení testů  
spolu s výrobou ukázek za účelem prezentace. 
 
Údaje v Realizačním harmonogramu se shodují s termíny popsanými ve formuláři Žádosti,  
konec fáze vývoje je plánován na 30.8.2023. 

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

Konstrukce rozpočtu potvrzuje předchozí tvrzení o prioritách vývoje (scénáře, testy, ukázky),  
ač žadatel zachází s terminologií a fakty trochu volněji (detail: znovu jiná informace o trzích). 
 
Nejvyšší jsou proto (kromě scénáře) pol. 02-16, pol. 02-17 (pilot/ukázka/test), celkem  
360 000 Kč a pol. 02-36 ostatní (testy) dalších 160 000 Kč. 
 
Finanční plán je postaven na podpoře Fondu, pol. 1.4 (1 300 000 Kč, tj. přes 50 % podílu  
plnění na nákladech fáze vývoje. Vlastní zdroje producenta činí 33,80 % podílu plnění na  
nákladech fáze vývoje 
 
Pol. 5.3 zahraniční koproducenti ve výši 380 000 Kč není nijak doložena ani komentována. 

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

Cílová skupina jsou děti 5 až 8 let, případně i mladší. Podle žadatele mají televizní vysilatelé  
v různých zemích (pro ně je seriál Elementi prioritně určen) odlišné pohledy na intervaly  
dětských cílových skupin. 
 
Dle žadatele již byly práce na vývoji seriálu představeny doma i v zahraničí a návštěvy  
dalších trhů a přehlídek se plánují (konkrétní jsou pro rok 2021 uvedeny – i v souvislosti  
s rozpočtem). 
 
Fáze vývoje je designována – tak jak je v podkladech explikována, rozpočtována a navržena  
– pro získání (silných) zahraničních koproducentů. Žadatel za nejvhodnější realizační model  
dokonce považuje výrobu jednotlivých dílů v různých zemích (a různými produkčními  
firmami?), k čemuž vývoj směřuje.  

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

Firma animation people s.r.o., založená v roce 1994 (jako aiF Productions spol. s r.o.) 
Vladimírem Rottem, Michalem Podhradským a Ivanem Vítem se dlouhodobě věnuje produkci 
animovaných filmů. Nevynechává ani jiné žánry (dokument), komerční výrobu a věnuje se 
zakázkové postprodukci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Elementi 

Evidenční číslo projektu 4083/2020 

Název žadatele animation people 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 1.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt „Elementi“ má za sebou rozsáhlé, několikaleté přípravné práce na všech 
úrovních. Od scenáristické přípravy, přes dramaturgické posuny až k hledání 
výrazného výtvarného řešení.  
Protagonistkou příběhu je 7letá Julie, kterou zajímá všechno, co vidí, V hledání 
odpovědí na všemožné všetečné otázky jí pomáhají představitelé čtyř elementů, tj. 
Vzduch, Oheň, Voda a Země. Personifikované elementy nedávají jen odpověď, ale 
snaží se o to, aby Julie našla odpověď a souvislosti sama. Dávají jí návody a vedou ji 
příběhem, který dokáže na její otázky odpovědět. Tak se daří najít odpovědi na 
otázky jako:odkud se bere voda, odkud se bere benzín, odkud pocházejí peníze, co 
kdyby slunce už nikdy nevyšlo, odkud se bere jídlo, řídí počasí ta paní v televizi, jak je 
možné, že máme rajčata i v zimě, atd. Spektrum otázek a odpovědí je široké, jak je 
široká působnost čtyř elementů a zvědavost malé protagonistky. 
Silnou stránkou projektu je skutečnost, že tvůrci v rámci dlouhé doby příprav pomocí 
velkého počtu různých analýz, došli k poznatku, že dnešní malé děti (cílová skupina 
cca 4-8 let) má zcela jiné chápání světa, než jaké bylo u dětí do doby „elektronické“. 
Tomu také autoři přizpůsobili nejen výběr takřka encyklopedických hesel (otázek 
zvídavé Julie), ale hlavně se soustředili na to, aby děti cílové skupiny byly schopny 
příběhy pochopit. Zajímavé je hledání rytmu vyprávění už ve fázi synopse, hledání 
technických možností, které podpoří výtvarnou stránku projektu. Dá se říct, že je 
dlouhá cesta příprav přivedla k přelomovým poznáním. Výsledkem jejich snahy o co 
nejvýstižnější filmovou řeč, je projekt, který má oprávněné ambice stát se velkým 
mezinárodním projektem.  
Autoři postupovali velice precizně ve svém tvůrčím hledání a díky tomu mají přesnou 
představu o své cestě, kudy šli a kam jdou. Ovšem občas při výkladu toho, k čemu 
došli, používají mnohomluvnost, místo precizního pojmenování. To by mohlo být 
považováno za slabší stránku projektu. Pravda je taková, že i to je součástí procesu, 
kterým tvůrci procházejí. Zcela jistě dokážou v další fázi svou realizací překlenout tuto 
„slabší stránku“ projektu.  
 

Předkladatel je zcela bez pochyb schopen realizovat projekt tak, jak je prezentován. 
 

 

 

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, pomocí čtyř elementů, (Voda, Vzduch, Oheň a Země), 
seznamovat malou 7letou dívenku s taji, které se snaží sama odhalit, je (pokud je mi 
známo) ve své komplexnosti světovým unikátem. Obvykle tvůrci používají jeden nebo 
maximálně dva elementy. Tam, kde jsou použity všechny čtyři elementy, mají funkci 
jen napravovat, nikoli radit. V předloženém projektu jsou zastoupeny všechny čtyři, 
přičemž jsou jim pomocí personifikace přisouzeny vlastnosti s pozitivním nábojem. 
Pečlivě rozpracované charaktery nejen elementů, ale také hledání toho, jak bude 
protagonistka seznamována s odpověďmi na své otázky, je autory prezentováno 
v jasných konturách a srozumitelně. Děj, byť vytvářen drobnými epizodami, má svou 
pevnou strukturu a stavbu, která neopomíjí zásady dramatického tvaru. Proto také 
může fungovat tak, jak si tvůrci předsevzali. Postavy, kterými je seriál zaplněn, jsou 
sice různorodé, ale mají společný znak: vyvolávají pozitivní myšlení.  
V projektu je osobní postoj autorů zřetelně viditelný v tom, kolik úsilí a tvůrčího umu 
do něj vložili. Byly to bezesporu stovky hodin a nejedna probdělá noc při hledání co 
nejlepšího tvaru.   
Představa autorů o tom, jak bude seriál vizuálně i dramaticky realizován, je 
prezentována pečlivě vypracovanými fázemi výtvarného řešení, i pečlivými 
poznámkami v explikacích.  
 
Projekt naplňuje měrou vrchovatou kritéria i cíle výzvy.      
 

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

  
Producentem projektu je Michal Podhradský, jehož rozsáhlá explikace mluví o tom, 
že i producent má tvůrčího ducha a proto dobře chápe, jak pomoci tvůrcům k co 
nejlepšímu výsledku.  
Duší tvůrčího týmu je autorka scénáře a režisérka Zora Cejnková. Podle podkladů je 
režisérkou, která má na starosti celkové vyznění projektu. Speciálním režisérem 
epizod, je režisér animace Martin Otevřel. Podle slov producenta se tato spolupráce 
osvědčila již dříve. Je chvályhodné, že tvůrčí tým má jednotné představy o tom, jak 
by měl seriál vypadat. Výtvarnice Jitka Petrová a Margarita Stamenova daly do 
projektu výtvarnou představu, odpovídající požadavkům moderního a srozumitelného 
vyjádření myšlenek.  
Dramaturgie Kateřiny Krejčí a Phila Parkera má znaky pečlivé přípravy zvláště 
v oblasti dopadu seriálu a schopnosti oslovení nové generace, která podle vědeckých 
poznatků bude zcela jiná, než byly všechny generace doposud. Jde hlavně o vliv 
nových technologií.  
Je mi to skoro až nepříjemné, ale v dramaturgické explikaci se objevila (kromě 
výsostně dramaturgických postřehů a osvětlení dalšího vývoje) drobná chybička v 
textu:    
 
 
Cituji: Například v audiovizuálních dílech, které budou nastavené na jejich vlně 

vnímání ….  
A dále pak ještě cituji: …. Pečlivá volba témat, které vycházejí z nejčastějších …  
Nic to nemění na významové rovině sdělení dramaturgyně, přesto si myslím, že 

takové překlepy mohou působit jako nepříjemný prvek v jinak dobré práci.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Téma předloženého seriálu je významné hlavně proto, že do tvorby pro děti ve věku 

4-8 let přináší pozitivní prvky a akceptuje při tvorbě projektu nejnovější poznatky 
z psychologie cílové skupiny. Projekt má mezinárodní přesah, protože vkládá do 
dětských zvídavých dotazů otázky, které mají přesah takřka do celého světa.  

 

 

 

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

znaků) 

 
Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Jsou pečlivě zpracovány 

všechny složky projektu. Informace umožňují správně posoudit žádost. 
Projekt je realizovatelný, je producentem velmi dobře připraven k další práci.  
Žadatel je schopen předložený projekt realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Elementi 

Evidenční číslo projektu 4083/2020 

Název žadatele animation people 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 5. 11. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt animovaného seriálu pro nejmladší děti má výrazný vzdělávací, resp. poznávací rozměr a 

promyšlené základní dramaturgické i výtvarné otázky.  

 

V námětech jednotlivých z 13 dílů vidím určité dramaturgické nevyváženosti a neujasněnosti, které by měly 

být vyjasněny před započetím prací na scénářích.  

 

Projekt připravují zkušené televizní tvůrkyně a tvůrci a dramaturgická koncepce i spolupráce se zahraničními 

partnery ukazuje na zodpovědný přístup k fázi vývoje. Rozpočet je ve většině položek přiměřený, stejně tak 

harmonogram a projekt je připravovaný jako mezinárodní, s podrobně promyšleným plánem producentského 

vývoje.  

 

K podpoře vývoje jej tedy doporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

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

Projekt animovaného seriálu, kdy dívka Julie poznává svět skrze kamarádství s personifikovanými 

přírodními elementy (či spíše skrze jejich určité průvodcovství), je hravým zpracováním zajímavých témat. 

Vůči projektu mám několik dramaturgických otázek či až pochybností. Elementi nejsou pro mě zcela čitelní, 

resp. se mi nejeví zatím dostatečně konzistentní ve smyslu způsobu jejich fikčního fungování a 

„charakteru“. Třeba element Gaia se pod zemí „změní“ (jak? Změní se jeho vlastnosti? Způsob fungování? 

A dochází/může docházet k podobným změnám i za jiných okolností?). Výběr témat se mi jeví trochu 

nahodilý – některé díly by měly zpracovat rozsáhlá témata, jako je třeba elektřina a jaké jsou její možné 

zdroje, v jiných je ono obecnější téma (např. doprava ve městě) zúženo pouze na jeden aspekt (zde řízení 

provozu semafory – přitom je ale přehlcenost velkých měst auty a vůbec provoz ve městech tématem, na 

nějž jsou navázány závažnější a obecnější aspekty). Tato nerovnováha mezi dílčími a obecnými 

ztvárněními se mi jeví být slabou stránkou aktuální fáze projektu a domnívám se, že si proto vyžaduje ještě 

další práci na námětu, především po narativní a dramaturgické stránce, než dojde k napsání scénáře. 

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

Seriál připravují zkušení televizní tvůrci a tvůrkyně. I když režisérka nemá obsáhlou zkušenost s tvorbou pro 

děti (obsáhlejší v oblasti televizního dokumentu), relevantní zde je zkušenost s cyklickými televizními 

pořady. Oceňuji přístup dramaturgyně Krejčí, která poukazuje na konkrétní aktuální slabé stránky námětu a 

dává důraz na informační a vzdělávací charakter projektu, s nutností vnímat takový způsob komunikace 

informací, který je blízký cílové skupině zejména předškolních dětí. Dramaturgická koncepce P. Parkera je 

natolik stručná, že z ní nelze vyčíst konkrétní dramaturgický záměr – oceňuji však účast zahraničního 

konzultanta, který může přispět k univerzálnější srozumitelnosti témat.  

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

Potenciál vidím zejména v obohacení domácí kinematografie, jelikož projekt pracuje na vytvoření poutavé 
formy představení důležitých informací o fungování současného žitého světa pro nejmladší diváky. Výtvarná 
koncepce je podle mého názoru silná zejména v částech, kde je jednoznačné prostředí a rovněž nálada a kde je 
prostředí jasně definované i tóny barev; v některých částech výtvarné koncepce se mi vyjevuje přehlcenost 
různorodými prvky v rámci jednoho obrazu. Nicméně jasný důraz na ústřední postavy umožňuje i výtvarnou 
koncepci obsahově koncentrovat. Píšu však tyto ambivalentnosti proto, že si nejsem jistá mezinárodním 
potenciálem projektu – to však především kvůli myslím ještě hodně počáteční fázi vývoje, co se týče 
dramaturgie i (dramaturgie) výtvarna. 

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

znaků) 

Rozpočet 13dílného seriálu je přiměřený. Náklady na cestovné jsou možná trochu skromné, jelikož 

producent má záměr projekt nejen vyrábět, ale už i vyvíjet (s bulharským partnerem) v mezinárodní 

koprodukci – což jako producentský záměr oceňuji. Rovněž náklady na tiskoviny jsou relativně nízké. Jeden 

a půl roku na vývoj 13 dílů se mi jeví adekvátních i v situaci, kdy mám dojem, že jsou ještě značné mezery 

v ujasnění samotných námětů. Žadatelem je zkušený producent animovaných filmů a pokládám jej za 

záruku kvalitní realizace projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu ORF 

Evidenční číslo projektu 4085/2020   

Název žadatele Kuli Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Žofia Bosáková 

Datum vyhotovení 30.09. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
 
 
Vznik projektu ORF dokáže prispieť najmä k štýlovej rôznorodosti súčasnej animovanej kinematografie a 
podpore AV diel nezávislými výrobcami (body 1 a 6 výzvy). Rezervy projektu spočívajú v menej podrobnej 
producentskej stratégií finančne náročného diela.  

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 Informácie o vizuálnom poňatí projektu sú pôsobivé, test aj dramaturgická explikácia dávajú jasnú 
predstavu o kvalitnej ideovej a technickej rovine diela. 
Žiadosť ako celok obsahuje čiastočne zrozumiteľné informácie z realizačného hľadiska. 
Vo finančnom pláne nie je uvedený stav uvedených zdrojov. Zdroje, ktoré sa uvádzajú ako zabezpečené 
nie sú doložené potvrdzujúcim dokladom (Studio Anima, vlastný finančný vklad). Je potrebné upresniť 
pozíciu portugalskej spoločnosti, od ktorej je doložený LOI s uvedením, že má záujem participovať už vo 
vývoji projektu. Táto informácia koliduje s uvedením vo finančnom pláne ako aj v Žiadosti o podporu 
kinematografie (A), kde v časti III je uvedené, že projekt nebude realizovaný so zahraničnou účasťou. 
V producentskom zámere sa uvádza plánovaná účasť na 2 workshopoch, v popise projektu (B_1_1) nie sú 
špecifikované. 
 

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

K momentálnemu štádiu (ne)zaisteniu viaczdrojového financovania sa neviem plnohodnotne vyjadriť kvôli 
kolidujúcim informáciám vo finančnom pláne. Projekt má každopádne silný potenciál na viaczdrojové 
financovanie, pokiaľ sa producentská stratégia aktívne počas vývoja rozvinie. 

Tak ako je uvedené v producentskom zámere v komentári k podrobnému rozpočtu položky 2_16 a 
2_17 si žiadajú skonkretizovať, v paušálnej forme sa javia ako nadštandardné. Ostatné rozpočtové 
položky sú primerané, pohybujú sa v štandardných až vyšších cenových reláciách. Vzhľadom na zatiaľ 
zrejme jednostrannú závislosť na domácich zdrojoch by sa dalo uvažovať o znížení ceny za 
storyboardy, prípadne časť z nich presunúť do (pre)produkcie alebo vyrobiť 1 načasovaný storyboard 
na otestovanie si súčinnosti literárnej a výtvarnej zložky s dramaturgom/strihačom. 
 

Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Keď sa SFKMG v tejto fáze stane akcelerátorom vývoja, účasť na workshopoch a fórach dokáže priniesť 
tvorivé podnety, zvýšiť potenciál viaczdrojového financovania a boost prípadnej zahraničnej televíznej a aj 
festivalovej distribúcie. Harmonogram vývoja je nastavený na ideálny prísun finančných prostriedkov z 
domácich zdrojov. Keď sa žiadateľ domnieva, že situácia v Českej televízii nie je naklonená takýmto 
experimentátorským dielam, realizačná stratégia finančne náročnejšieho projektu by mala potom v rámci 
vývoja rátať s nájdením relevantného koproducenta, ktorý dokáže priniesť ďalšie finančné prostriedky, a 
tomuto už teraz naškálovať podrobnejšie producentskú stratégiu. 
Distribučný potenciál projektu je dobrý, dá sa predpokladať jeho umiestenie vo všetkých dostupných 
distribučných oknách. Uvedenú cieľovú skupinu je možné v hornom vekovom intervale rozšíriť o rok/dva. 
 

Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žiadateľ má v oblasti animovaného filmu skúsenosti s realizáciou krátkometrážnych diel a celovečerného 
formátu vo výrobe. Ako isté riziko vnímam fakt, že žiadna z hlavných profesií v tvorivom tíme nemá priamu 
skúsenosť s vývojom a technicky náročnou výrobou animovaného seriálu. 
 
 
 
 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu ORF 

Evidenční číslo projektu 4085/2020 

Název žadatele Kuli Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj animovaného seriálu 

Číslo výzvy 2020-1-9-28 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 2. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je animovaný dětský seriál ORF, jehož režisérem je Jan Cechl. 

 

Čtrnáctidílný seriál není složen z uzavřených epizod, ale předkládá příběh na pokračování o iniciační cestě 

chlapce jménem Orf. Ten se vypraví z futuristického Šedivákova, v němž se život řídí striktními pravidly, do 

nevyzpytatelné „zakázané země“ nazvané Obávaná pláň. Klíčovou roli přitom sehrává éterická dívka Iína. 

 
Hlavní silné stránky projektu: 

o Originální příběh se odehrává v bizarně fantaskním světě 

o Projekt se chvílemi vyznačuje až surreálnou poetikou 

o Prolnutí různých animačních technik koresponduje s kolážovitostí příběhu 

o Perspektiva zahraničního koproducenta stvrzená LOI 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Rozkošatělý příběh je nabitý nápaditými jednotlivostmi na úkor soudržnosti 

o Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je pouze cca 18 % 

o Z finančního plánu není patrné, v jakém stádiu je zajištění jednotlivých zdrojů financování 

o Vlastní vklad žadatele činí pouze cca 6 % 

o Výše podílu požadované podpory na rozpočtu je neúměrně vysoká (cca 56 %) 

 

Sympaticky „anarchistický“ projekt jako je Orf by si podporu ze strany SFK zasloužil. Vysoký rozpočtu by ale 

mělo pokrýt důsledně zajištěné vícezdrojové financování. Koprodukční vstup ČT, tvořící zásadní položku ve 

finančním plánu (25 %), ale přitom nestvrzuje žádné LOI. Vzhledem k určité „zamlženosti“ finančního plánu 

projekt – ačkoli nerad – k podpoře v tuto chvíli zatím doporučit spíše nemohu. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Autorka scénáře chtěla vytvořit příběh, který – podle jejích slov – není omezen logikou dospělého jedince, 
ale vychází z dětské imaginace. Odehrává se ve světě, ve kterém vedle sebe žijí lidé, antropomorfizovaná 
zvířata i oživlé věci. Do takto koncipovaného příběhu v zásadě zapadá takřka jakákoli postava – ve fantazii 
je možné všechno.  

 

Soudě podle synopsí jednotlivých dílů je kolážovitý příběh nabitý tolika nápaditými jednotlivostmi, že místy 

poněkud ztrácí na přehlednosti i na soudržnosti. Méně by v tomto případě bylo možná více, především jsou-

li cílovou skupinou diváků děti ve věku 8 až 12 let (dolní hranice se mi zdá příliš nízká, seriál možná ocení 

více rodiče než jejich děti). 

 

Autoři v souvislosti s projektem hovoří nejen o oslavě svobody, ale zdůrazňují též jeho edukativní rovinu, 

zahrnující překonávání stereotypů v myšlení i chování či poznávání nejrůznějších kulturních tradic. Vše 

zmíněné v projektu podvědomě cítit je, je ale otázka, zdali se to v gejzíru bizarních nápadů trochu neztrácí. 

 

Představu tvůrců o vizuálním pojetí filmu dokládají nejen odkaz na audiovizuální materiály na Vimeu nebo 
výtvarné návrhy, ale také autorská explikace režiséra, který k příběhu přistupuje jako „ke hřišti s různými 
hračkami“. Prolnutím různých animačních technik (zjednodušeně řečeno: loutka spojená s CBI animací) se 
tak i vizuálně zdůrazňuje kolážovitost celého příběhu. 
 

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

Režisérem seriálu je animátor a výtvarník Jan Cechl, absolvent režie animované tvorby na FAMU. Poprvé 

na sebe upozornil hororovým loutkovým filmem Bloody Merry Christmas v roce 2007, v současnosti jako 

výtvarník pracuje na filmu Babu v nočním městě a jako režisér na filmu Lawrence z Morávie (oba snímky 

vznikají v produkci žadatele tohoto projektu). 

 

Scenáristkou je Eva Prchalová, která se věnuje jako autorka a dramaturgyně především divadelní tvorbě 

(spolupráce s experimentálním Studiem Hrdinů nebo Činoherním klubem). Je autorkou tří knížek pro děti a 

mládež (Hromnice aneb Příběh mladé stopařky, Cesta svatým Vít-ahem a Příručka mladého hledače) – za 

druhou z nich byla nominována na Magnesii Literu.  

 

S ohledem na dosavadní tvorbu klíčových členů štábu se složení tvůrčího týmu zdá zárukou úspěšného 

vývoje projektu. Klíčovou roli však bude v případě fragmentárního příběhu hrát dramaturg. Tím by podle 

předběžné dohody měl být Vít Poláček, absolvent dramatického inkubátoru, jenž má pracovní zkušenosti 

mimo jiné z České televize. Jako scenárista se podílel na filmu Cesta do Říma. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Látka svým tématem lokální rozhodně není, ve své fantaskní hravosti má zahraniční přesah. Ten ostatně 

dokládá předběžný zájem portugalského koproducenta (viz bod č. 4). 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou vcelku srozumitelné a neobsahují žádné zásadní rozpory. Nicméně ve 

Finančním plánu není ani u jednoho ze zdrojů financování uvedeno, v jakém stádiu je jeho zajištění (byť jde 

– tak jako v případě vstupu České televize – o zásadní podíl).  

 

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 dokumentární (Planeta Česko), hranou (Prach, Schmitke) i animovanou tvorbu (kromě krátkometrážních 

filmů připravuje celovečerní loutkový film Babu v nočním městě). Profil společnosti zvolenému cíli odpovídá. 

 

Nejvyššími položky v rozpočtu představují výroby storyboardu a ukázky (zahrnují téměř polovinu rozpočtu). 

Náklady na literární přípravu scénáře jsou vcelku standardní. 

 

Na finančním plánu by se více než z poloviny měla podílet podpora SFK (56 %). Plán dále zahrnuje interní 

plnění Studia Anima (12 %) a vlastní hotovostní vstup žadatele (pouze 6 %). Dále se počítá s účastí České 

televize (cca 25 %), žádost ale neobsahuje žádné LOI a o její případné spolupráci se v žádosti píše pouze 

v podmiňovacím způsobu. 

 

Žádost naopak obsahuje LOI potvrzující předběžný zájem o koprodukci ze strany portugalské společnosti 
Até ao Fim do Mundo. 

 


