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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Hvězda 

Evidenční číslo projektu 4117/2021 

Název žadatele CINEART TV Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 21.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Rodinné drama ze současnosti o vztahu matky a syna, kdy se matka snaží zajistit dospívajícímu synovi 

kvalitní vzdělání a potažmo jeho lepší budoucnost, ale sama nese problematickou zátěž minulosti, kdy si 

vydělávala jako mezinárodní pornohvězda. Ve chvíli, kdy se v komplikované situaci rozhodne pro návrat 

k předchozí profesi je zaděláno na komplikace a dramatické konflikty. Zároveň je zřejmá snaha uchovat 

autentickou a civilní rovinu příběhu, jeho uvěřitelnost a zasazení do reálných prostředí. Projekt má 

jednoznačně evropské ambice, zapadá do trendu sociálně-dramatických rodinných příběhů a má i reálný 

koprodukční i distribuční potenciál. Pro jeho budoucí distribuci bude klíčová spolupráce s možným sales a 

správné načasování světové festivalové premiéry. 

 

Projekt je velmi dobře připraven, zkušený Viktor Schwarcz má s obdobným typem projektů bohaté 

zkušenosti (namátkově např. Poupata) a je schopen vývoj i realizaci udržet v rámci debutu ve smysluplných 

a realistických parametrech. 

 

Dílčí nejasnost je nastavení finančního plánu a deklarované vstupy zahraničních partnerů do projektu a 

podmíněné nastavení opční smlouvy na scénář, jinak je ale žádost zcela v pořádku. 

 

 

Projekt má za sebou již dlouhý scénáristický vývoj, absolvoval několik mezinárodních workshopů a 

spolupracuje se zahraničním dramaturgem. Naprosto splňuje předpoklady pro podporu nejen ve vývoji, ale i 

pro budoucí výrobu. 

 

Udělení podpory Doporučuji  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Součástí žádosti je opční smlouva na scénář (1.3.2020) s platností do 31.12.2021 se stanovenou opční 

odměnou 50.000, - CZK, která je ovšem podmíněna podporou Fondu. Další okolnosti licenčního užití 

nejsou v opční smlouvě stanoveny. Jinak je žádost vypracována přehledně a srozumitelně, obsahuje řadu 

LOI od potenciálních zahraničních koproducentů, projekt má za sebou již několik let vývoje scénáře a 

spolupráci se zahraničním dramaturgem. 

  

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

Plánovaný rozpočet vývoje je stanoven na 1,4 Mio CZK, 22 % je formou finančního a věcného vkladu 

žadatele, dalších 21 % by mělo být formou finančního plnění 3 zahraničních producentů (SK, SRN, IT) 

shodně po 100.000,- CZK (které ovšem žádný z LOI neimplikuje, ve všech případech jde o deklarativní 

zájem o budoucí koprodukci po dokončení vývoje scénáře). 

Součástí popisu projektu je i záměr o kofinancování v rámci Slate Funding Media Development, tyto 

prostředky ovšem nejsou zahrnuty ve finančním plánu. 

Rozpočet je nastaven střídmě, pracuje s nižšími paušálními částkami, nejvyšší částky představuje 

casting a výroba ukázky (štáb + postprodukce), honorář za scénář není v tuto chvíli potvrzen smlouvou, 

ale pouze opcí, ve které částka odměny za scénář není nastavena. 

Financování je s podporou Fondu možné, není jasné zapojení finančních vkladů zahraničních 

koproducentů a ve finančním plánu není uvedeno plánované financování MEDIA Development. 

 

 

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

     Scénář vzniká od roku 2016, v jeho DNA je od začátku ustanoven mezinárodní koprodukční potenciál, a 

to jak v tématu příběhu, tak v jeho mezinárodním nastavení (odehrává se částečně v prostředí 

zahraničních škol), tak v obsazení některých tvůrčích profesí (dramaturg, kamera, zvuk). 

Projekt již absolvoval v letech 2017–2019 několik mezinárodních fór (Eastweek Triesete, Riga IFF) a 

proto již v tuto chvíli pracuje s anglickou verzí scénáře i zahraničním dramaturgem. 

    V rámci vývoje je předpokládána účast na dalších marketech a úspěšné navázání na stávající vývoj       

v oblasti jednání s potenciálními zahraničními partnery. Součástí vývoje je vedle castingu na hlavní roli také 

hledání lokací a natočení ukázky, která by měla prezentovat vizualitu i celkový styl budoucího filmu. 

    V tuto chvíli bude důležité zabezpečení domácích prostředků na výrobu, zafinancování ze strany alespoň 

některých koprodukčních partnerů. Marketing v žádosti se v tuto chvíli již soustřeďuje na budoucí distribuci, 

kterou by měl realizovat v ČR CinemArt. S ohledem na počet LOI je vývoj v pokročilé fázi a žadatel již 

nepředpokládá marketing v rámci B2B a spíše bude pracovat se stávajícími partnery. Součástí vývoje by 

mělo být i zahájení jednání s ČT a příprava grantů MEDIA a budoucí žádosti EURIMAGES. Harmonogram 

předpokládá ukončení vývoje do konce roku 2021 a následné financování výroby v ČR. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

      Společnost CINEART se dlouhodobě zaměřuje na vyhledávání nových talentů, má bohaté zkušenosti 

s festivalově oceňovanou artovou tvorbou, včetně mezinárodních koprodukcí. Předkládaný projekt zcela 

zapadá do producentského portfolia a dlouhodobého zaměření zkušeného žadatele. 

 

 

 

 



Expertní analýza

Název projektu Hvězda

Evidenční číslo projektu 4117/2021

Název žadatele CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 23. 12. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Rodinné a sociální drama, svět pornografie, realismus
2. Téma pornoprůmyslu, sociální rozměr, postavy řeší těžká dilemata
3. Povrchnost, nepřekvapivá fabule
4. Konečné hodnocení

- Záměr tvůrců filmu Hvězda je vytvořit realistické drama matky, kterou snaha o lepší život pro
syna vtáhne zpět do pronoprůmyslu, kde byla před lety úspěšnou herečkou. Svět
pornoprůmyslu u nás dosud nebyl filmově zpracován, přestože jde o český fenomén.
Předkládaný treatment bohužel nenabízí vhled do tohoto světa ani do myslí jeho aktérů. Vše
zůstává v rovině očekávatelných situací (snaha vydělat peníze, nízký společenský status
pornoherečky, atp.) Z treatmentu je cítit spíše fabulace, než přesné pozorování, které je
základem realistických dramat s dokumentárním rozměrem. Projekt sice absolvoval
scenáristické workshopy, postrádá však originální uchopení jinak zajímavé látky. Rozvíjení
tohoto příběhu by bez radikální změny syžetu nepřineslo dostatečnou změnu, která by vedla k
originálnímu autorskému dílu, ke kterému tvůrci chtějí směřovat.

Udělení podpory Nedoporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Kinematograficky zajímavé prostředí pornografického průmyslu má potenciál pro sociální drama.
Děj a chování postav však působí buď očekávatelně, nebo nevěrohodně. Jako příklad poslouží
jeden ze zásadních zvratů - prozření syna Petra, že jeho matka je pornoherečkou. Ten je
vyprávěn nepřekvapivě skrze sledování jejích hereckých výkonů  na mobilním telefonu
Petrovými spolužáky.  Třináctiletý Petr jednoduše, bez jakéhokoliv přemýšlení, od matky odchází
ke svému otci. Jeho vztah s matkou je popisován jako mírně odcizený, ale nijak komplikovaný,
zatímco vztah s otcem není ukázán nijak. Otcem je bez dalšího přijat. Takto hladce a
psychologicky nevěrohodně je řešena většina situací.

− Motivace a chování postav nejsou věrohodné.
− Není vyjasněna perspektiva vyprávění, což je v případě pokusu o Dardenovské drama (kde je

obvykle důsledně dodržována perspektiva hlavního hrdiny) problematické. Dalo by se pracovat
například s paralelním sledováním matky a syna, případně s jiným konceptem, zde však střídání
perspektiv nevytváří hlubší vazby a jen utilitárně sleduje děj.

− Objevují se zde klišé, která sama o sobě se sice v životě stávají, ale jejich suma vytváří celkově
nevěrohodný děj. (sexuální vydírání Lucie manažerem obchodu, kde Lucie pracuje,
pornoproducent podvodník atp.)

− Děj je srozumitelný.

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

− Pro režiséra se jedná o celovečerní debut. Přiložený profesní životopis nedává přesnější obraz o
uměleckém přístupu režiséra - AV reference odkazuje na inspiraci, nikoliv na vlastní tvorbu.

− Dramaturg je zkušeným scénáristou mezinárodně úspěšného filmu.

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

− Od počátku zamýšlená mezinárodní koprodukce skýtá potenciál pro uvedení v zahraničí.
Umělecká kvalita projektu neobsahuje mezinárodní úrovně.

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

− Informace v žádosti jsou dostatečné k posouzení projektu s výjimkou možnosti posouzení
profesních kvalit autora.

− Rozpočet i časový harmonogram jsou přiměřené záměru.
− Z opce vyplývá, že producent bude projekt realizovat pouze v případě, že projekt získá grant

SFK.
− Žadatel je zavedená produkce s desítkami filmů na kontě, včetně debutů a filmů pro užší

publikum. Hvězda tak dobře zapadá do jejího portfolia.
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1 Expertní analýza
Název projektu HVĚZDA
Evidenční číslo projektu 4117/2021
Název žadatele CINEART TV Prague
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Komplexní vývoj celovečerního hraného filmu
Číslo výzvy 2021-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 21. prosince 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Příběh matky a syna postavených do extrémní situace. Snaha matky zajistit 
svému dítěti lepší výchozí pozici, lepší budoucnost za každou cenu, narazí, když ji 
dožene nelichotivá minulost. Syn se stane i kvůli ní obětí šikany, řeší to přiměřeně    
ke svému věku, odchází k otci, u kterého je vystaven neustálé agresivitě. Jednoho 
dne situaci nezvládne a bodne svého spolužáka. Ocitne se v ústavu, tam                
ho navštěvuje matka, která začala žít nový spořádaný život, pomalu se sbližují. 
A zdá se, že ani spolužačce nepřestal být lhostejný. 

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Suverénně odvyprávěný příběh.
3.  
4. Hlavní slabé stránky projektu:
5.      Převzatá klišé z podobných typů filmu. 
6.      Diskutabilní konec (happy end).
7.
8. Konečné hodnocení:

     Projekt Hvězda má všechny předpoklady pro zdárný vývoj, zejména pro vznik 
literárního scénáře. Jsou předloženy poctivě vypracované materiály. Projekt plně 
odpovídá cílům výzvy.

Udělení podpory                                                             Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     Příběh filmu Hvězda je odvyprávěn celkem suveréně. Jedná se o pokus               
o autentický film z neobvyklého prostředí – bohatého světa (drahá soukromá škola, 
luxusní obchod). Právě kontrast určité nablýskanosti, náhlé „nouze“ a způsobu jejího
řešení činí příběh na jednu stranu atraktivním, na druhou stranu diskutabilním ve 
smyslu přílišné konstrukce.

     Charaktery postav nás nepřekvapí. Občas se naplňují nejrůznější klišé: Bývalá 
pornoherečka žije spořádaný život, ale je nucena vrátit se ke své profesi. Manžel 
looser a agresor. Šikana ve škole. Poznámka na okraj směrem k realizaci – je 
otázkou, zda matku musí hrát nutně pornoherečka, protože o pornu film úplně není, 
zejména, hodlá-li tyto scény režisér natáčet neexplicitním způsobem (viz příloha B3).

     Výše uvedené pochybnosti mohou (a měly by) být rozptýleny ve scénáři. Ten by 
měl být hlavním cílem vývoje (ne casting, ne ukázka). Přiložený krátký film 
napovídá, že režisér spolehlivě zvládne zvolený styl filmu (autenticita, syrovost, 
nekašírovanost, jakési nepříjemné chvění ve vzduchu).

     

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

     Tvůrčí tým je vhodně nakombinován z debutujících tvůrců a zkušených filmařů. 

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

     Téma filmu je univerzální a může rezonovat kdekoliv ve světě. Přiložená ukázka 
naznačuje autentický, neokázalý a syrový styl, který konvenuje s tématem.

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

     Žádost je vypracována suverénně, informace v ní obsažené jsou úplné                 
a srozumitelné, neobsahují rozpory a umožňují správně posoudit žádost.
     I vzhledem k výši požadované částky na vývoj je zarážející přiložení smlouvy 
pouze na opci (její vyplacení je podmíněno získáním podpory ze SFK) a ne na 
scénář. Rovněž honorář za vývoj pro režiséra je spíše nižší (i v porovnání s jinými 
profesemi).
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Maryša 

Evidenční číslo projektu 4118-2021 

Název žadatele CINEART TV Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 15.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

     Producent přichází s vizí režiséra Ivana Pokorného transponovat klasické divadelní drama bratří Mrštíků 

do současnosti. Žádost podává již podruhé s odůvodněním, že došlo ke změnám v uchopení námětu, 

většímu odpoutání se od divadelní předlohy a konečně i ke změnám personálním na postu dramaturgie a 

kameramana. 

     Pokorného zpracování staví zejména na emočně vypjatých situacích, atraktivních a eroticky dráždivých 

motivech a scénách. Autorovi se však zatím nepodařilo najít přesvědčivé motivace k jednání jednotlivých 

postav ,které by vedly k nevyhnutelnosti tragédie. Pokorného Maryša tak není podle autorky tohoto posudku 

silnou ženskou hrdinkou, nestojí před nevyhnutelnou volbou, jako tomu je u Mrštíků. Důvody proč kryje otce 

v nemorálním jednání i proč volí sňatek s někým, koho nemiluje z Maryši spíše dělají postavu, sice atraktivní 

a v jednotlivých situacích přesvědčivou, ale také ženu, která přesně ani neví, co chce. 

 

     Aproximativní rozpočet projektu ve svém celku vychází z potřeb vývoje a není nadsazený. Autorská 

práva jsou zajištěna opční smlouvou s autorem na treatment na celou dobu vývoje projektu, ale 

s podmínkou, že smlouva a licence na scénář bude uzavřena za obvyklých podmínek za předpokladu, že 

žadatel získá dotaci ze strany SFK. Přestože žadatel formálně vyhoví podmínkám SFK, autorka tohoto 

posudku se domnívá, že pokud již existuje scénář, bylo by pro posouzení rozpočtu transparentnější předložit 

smlouvu na scénář s autorem. Finanční plán vývoje projektu je založen na kombinace vkladu žadatele a 

dotace ze strany SFK. 

 

     Harmonogram projektu je reálný. 

  

     Marketingová strategie je cílená na náročného diváka, což odpovídá charakteru projektu. Zacílení na 

edukaci ve školách je s ohledem na výhrady k možnému vyznění hlavních postav spíše sporné. Zároveň 

dramaturgická a autorská explikace nebyly natolik konkrétní, aby bylo možné udělat si jasnou představu o 

výsledné podobě filmu., 

Udělení podpory  Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost byla kompletní, obsahovala všechny předepsané přílohy včetně avizovaných LOI; nicméně pro 

možnost relevantního posouzení by přílohám prospěla ještě větší konkrétnost při jejich zpracování. Jde 

např. o uvedení podmínek, za kterých má být uzavřena smlouva s autorem. Přestože je předložen scénář, 

tak žadatel předkládá zatím jenom opci na treatment s tím, že smlouva s autorem bude uzavřena za 

obvyklých podmínek za předpokladu, že žadatel získá podporu ze strany SFK. Přestože podmínky ze 

strany SFK tuto variantu umožňují, formulace „za obvyklých podmínek“ se může lišit i o statisíce. Rovněž 

bylo předloženo potvrzení producenta o vložení vlastního vkladu finančního i věcného. Povaha věcného 

vkladu však nebyla producentem upřesněna. 

 

 

      Dramaturgická explikace je formulována pouze obecně, neřeší dostatečně problematiku motivací 

hlavních postav, která je však pro úspěšnou transponaci dramatu Mrštíků do současnosti podstatná. Stejně 

tak se autor a režisér zabývá více atraktivitou jednotlivých scén, které nejdou scénáři upřít, než vlastním 

smyslem a významem motivací k jednání, které nejsou podle autorky tohoto posudku dostatečně 

promyšleny. Povaha scén s vedlejšími postavami zůstává  bohužel v rovině spíše divadelní a zjednodušeně 

koloriřní.  

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

 

     Předložený rozpočet je transparentní a vychází z potřeb projektu. V jeho celkové výši je odpovídající 

nárokům kompletního vývoje projektu tzn. dokončení prací na scénáři, nalezení lokací, nalezení 

adekvátního hereckého obsazení a natočení testovacích scén s hlavními protagonisty, které lze použít i pro 

propagaci snímku. U jednotlivých položek je kalkulována poměrně nízká částka za dramaturgii ve výši 

30.000,- Kč (v rozpočtu je položka za jednu osobu, ale dramaturgyně jsou dvě). Poměrně vysoká je naopak 

částka, která je kalkulována za casting postav. Odůvodnění producenta zvýšenými nároky na nalezení 

hlavní představitelky není zcela relevantní s ohledem na celkem omezené možnosti jejího hledání.  

. 

     Finanční plán vývoje projektu je založen jednoduše pouze na finančním a věcném vkladu producenta ve 

výši 54 % ze strany producenta a 46% ze strany SFK. Tento finanční plán je vzhledem k charakteru díla 

obhajitelný. Pro financování výroby pak producent počítá s koproducentem ze Slovenska (LOI o zájmu 

doložen), se vstupem České televize (Brno), regionálních filmových kanceláří, a s využitím dlouholetých 

partnerských vztahů se studiem Barrandov ve formě vkladu při obrazové a zvukové postprodukci. Dále 

producent předložil LOI o zájmu vhodného distributora CinemArt. Představa o budoucím financování ve 

výrobě je vícezdrojová, realistická a odpovídá charakteru Vstup ČT i případná dotace ze slovenského AVF 

bude však zcela jistě podroben důkladnému zhodnocení kvality scénáře. Producent zmiňuje i zajímavou 

možnost koprodukční spolupráce s partnerem z Mexika, který se zaměřuje na filmy se silnou ženskou 

tematikou. 

 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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     Producentská strategie odpovídá základním potřebám vývoje projektu. Producent počítá 

s dopracováním scénáře, obhlídkami lokalit v pálavském kraji a v nalezení obsazení hlavních hereckých 

protagonistů. Důraz klade zejména na nalezení odpovídajícího typu hlavní hrdinky Maryši. Počítá rovněž 

s natočením referenčních obrazů (neupřesňuje kterých), na kterých by si ověřil správnost volby při 

obsazení. Tvůrčí realizační tým je obsazen oborovými profesionály. Na místo kameramana projektu 

producent zvolil možnost dát šanci mladé začínající kameramance Yvoně Teysslerové, a to s ohledem na 

důraz na ženský pohled na téma filmu. Tato volba je v souladu s prioritami fondu dát prostor začínajícím 

umělcům. Volba tohoto obsazení na postu kameramana by mohla přispět k intenzivnějšímu a 

zajímavějšímu zaostření obrazu na ženské téma. 

 

     Marketingová a distribuční strategie producenta pracuje zejména se zacílením na užší segmenty 

náročnějších diváků, což odpovídá charakteru projektu a je co do možnosti propagace vyčerpávající. Cílové 

zaměření na studenty je podle autorky tohoto projektu sporný – viz odůvodnění výše. 

 

     Harmonogram projektu je reálně zvládnutelný. 

 

 

 

 

 

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

 

     Projekt předkládá zkušený producent Viktor Schwarcz, jehož jméno je určitou zárukou zdárného 

dokončení projektu. Pracoval na více než 90 českých filmech, seriálech a zahraničních zakázkách. V 

produkci společnosti Cineart TV Prague, která na trhu působí již téměř 30 let, vznikla celá řada významných 

a mezinárodně oceněných dokumentárních a hraných filmů. Pod hlavičkou této společnosti v minulosti 

pracovali uznávaní tvůrci jako jsou Věra Chytilová, Drahomíra Vihanová, Bohdan Sláma, Karin Babinská, 

David Jařab a další. Kredit žadatele je proto vysoký. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Maryša 

Evidenční číslo projektu 4118/2021 

Název žadatele CINEART TV Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 12. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt má zajímavý nápad: přenést na filmové plátno klasickou divadelní hru bratří Mrštíkových 

Maryšu, zasazenou ovšem do současnosti. Jedná se o ambiciózní záměr, který by chtěl využít silnou 

dramatičnost až osudovost původního díla, a zároveň toto dílo „updatovat“ a přiblížit současným 

divákům. Tento záměr ovšem skrývá řadu úskalí. Především se změnila doba a tradice, rodina a řád 

vesnice nehraje už takovou roli, ženy a dívky se výrazně emancipovaly, a to i na venkově, manželství 

dávno přestalo být neporušitelnou svátostí, lidé už nejsou doživotně vázáni na „grunt“, atd. Umístit 

Maryšu a její tragédii do tohoto kontextu by znamenalo najít stejně silné motivace jako ty, které se 

během let vytratily. Autor se o to snaží, ale ne zcela se mu to daří. Projekt má smysl především pro 

domácího diváka, a i to pro diváka poučeného, který zná původní předlohu a ocenil by její netradiční 

zpracování s posunem do současnosti. Zda bude Maryša fungovat jako svébytný tvar bez kontextu a 

znalosti původního díla je otázkou.       

Ivan Pokorný, jenž je také autorem scénáře, se věnoval především divadlu, natočil ale i řadu filmů pro 

televizi a tři distribuční hrané snímky. Žadatel angažoval nového kameramana a posilnil práci na 

scénáři o dalšího zkušeného dramaturga. Kredit žadatele je vysoký. Rozpočet je adekvátní, ale 

financování je založeno jen na dvou zdrojích, vlastním vkladu žadatele a podpoře SFK. Projekt je 

zamýšlen jako česko-slovenská koprodukce, slovenský partner je potvrzen, potvrzeno je také 

postprodukční studio, které by investovalo do výroby, a český distributor. Marketingová a distribuční 

strategie odráží bohaté zkušenosti žadatele. 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt má zajímavý nápad: přenést na filmové plátno klasickou divadelní hru bratří Mrštíkových 

Maryšu, zasazenou ovšem do současnosti. Jedná se o ambiciózní záměr, který by chtěl využít silnou 

dramatičnost až osudovost původního díla, a zároveň toto dílo „updatovat“ a přiblížit současným 

divákům. Tento záměr ovšem skrývá řadu úskalí. Především se změnila doba a neměnná tradice a 

řád vesnice nehraje už takovou roli (pokud vůbec ještě nějakou hraje), ženy a dívky se výrazně 

emancipovaly, a to i na venkově, manželství dávno přestalo být neporušitelnou svátostí, zvýšila se 

mobilita obyvatelstva, lidé už nejsou doživotně vázáni na „grunt“, a změnit místo a zaměstnání je 

stejně snadné jako rozvod. Umístit Maryšu a její tragédii do tohoto kontextu by znamenalo najít stejně 

silné motivace jako ty, které se během let vytratily. Autor se o to snaží, ale ne zcela se mu to daří. 

Vydírání otce Lízala Vávrou působí komunálně a ne osudově. Strach Lízalky z prozrazení 

mimomanželského vztahu a snaha o vystrnadění Maryše z domu vypadá v dnešní době dost 

přehnaně. A že by Maryša neměla jiné východisko než si vzít nemilovaného staršího muže, když je 

zamilovaná do jiného, který se má poměrně brzy vrátit z ciziny se slušným obnosem, nepůsobí 

navzdory rodinné „šikaně“ dostatečně věrohodně – především když je Maryša líčena jako akční, 

samostatná zdravotní sestra. Její „dohnání“ rodiči k souhlasu s manželstvím s Vávrou není 

přesvědčivé. Na tom ovšem stojí a padá celý příběh. 

 

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

 

Autor scénáře, jenž se má ujmout také režie, je původně divadelní režisér, který ale už natočil řadu 

filmů pro televizi a také tři hrané snímky uvedeny v kinech. V průběhu vývoje byl vyměněn 

kameraman. Nově to bude mladá ambiciózní kameramanka Yvona Teysslerová, která má zkušenosti 

s natáčením dokumentárních filmů pro ČT a natočila také celovečerní hraný film Ztraceni v ráji, jenž 

ještě nebyl uveden do distribuce. K Marii Loucké byl přidán další dramaturg, Tereza Brdečková, což 

může být projekt přínosem.  Potvrzen je také zkušený architekt Petr Pištěk.  

 

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

znaků) 

Projekt má smysl především pro domácího diváka, a i to pro diváka poučeného, který zná původní 

předlohu bratří Mršíkových a ocenil by její netradiční a inovativní zpracování s posunem do 

současnosti. Zda bude Maryša fungovat jako samostatný, svébytný tvar bez kontextu a znalosti 

původního díla je otázkou. Pro zahraničního diváka nebude výsledek zajímavým experimentem, ale 

pouze obyčejným filmem ze současnosti, který by musel být přesvědčivější, aby ho zaujal. Z tohoto 

hlediska není mezinárodní potenciál příliš vysoký a látka zůstává zajímavá spíše lokálně. 

 

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

1000 znaků) 
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Žadatelem je zkušený producent Viktor Schwarcz, jehož společnost Cineart TV Prague má na svém 

kontě řadu celovečerních hraných filmů. Rozpočet 1,3 mil Kč je adekvátní. Financování je ovšem 

založeno pouze na vlastním vkladu žadatele (finančním i věcném) a podpoře SFK ve výši 0,6 mil Kč, 

což činí 46% rozpočtu. Vývoj se má soustředit na několik tradičních aktivit: napsání další (3.) verze 

scénáře, obhlídky lokací, casting a výrobu pilotu. Marketingová a distribuční strategie odráží bohaté 

zkušenosti žadatele. Cílové skupiny jsou definovány, nicméně chybí více konkrétních marketingových 

nápadů, které by zohlednily specifikum látky. Projekt je zamýšlen jako česko-slovenská koprodukce, 

slovenský partner je potvrzen, potvrzeno je také postprodukční studio, které by investovalo do výroby, 

a český distributor Cinemart.   

 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Vlasta
Evidenční číslo projektu 4119/2021
Název žadatele Cineart s.r.o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2021-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 12.12.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Velmi zkušený producent Viktor Schwarcz žádá o podporu vývoje scénáře režiséra Jaroslava Brabce a 
scénáristy Pavla Gottharda dle osobního příběhu zesnulé herečky Vlasty Chramostové.

1. Kvalitně zpracovaná žádost včetně příloh potvrzujících partnerský zájem o projekt.

2. Hlavními slabinami projektu je mizivý distribuční potenciál v kinech a zatím neprůkazný treatment.

3. Konečné hodnocení

Vzhledem k tomu, že tato analýza nehodnotí literární ani faktografickou úroveň žádosti, lze ji z 
producentského pohledu s výhradami podpořit a to zejména pro zjištění, zda výsledný scénář 
přinese skutečný vhled do pocitů kontroverzního, ale i reflektujícího člověka, anebo půjde opět o 
relativizaci morálních selhání, jejich tíží je naše společnost dosud zásadně ovlivňována.

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

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

Hodnocená kritéria 

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

Žádost je jasná, srozumitelná a kompletní. Nechybí LOI z ČT, slovenského partnera i postprodukce. V 
opční smlouvě s autorem treatmentu a synopse je trošku mrzuté, že veškerá odměna (50 000 Kč) je 
podmíněna rozhodnutím Fondu. V případě neudělení podpory mohou obě strany bez podmínek odstoupit, 
což naznačuje jistou účelovost dokumentu. Taktéž výtvarné a režijní pojetí je teprve v počátku.

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

– Rozpočet je zkušený. Největší část prostředků jde autorovi a do výroby ukázky. Sympaticky působí 
odměna na dramaturgii ve výši 50 000 Kč, která dává textu šanci na úspěch. Na trhy ani festivaly není 
nic rozpočítáno, což odpovídá strategii lokálního filmu, zejména pro ČT a školní projekce.

– Finanční plán je velmi zjednodušený. 900 000 Kč od Fondu doplňuje pouze vklad žadatele v souhrnné 
výši 450 000 Kč, patrně zahrnující i vklady uváděných partnerů.

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

– Realizační strategie je standardní a z větší části zaměnitelná s ostatními českými filmy, nicméně je 
patrná značná žadatelova zkušenost a vhled do problematiky. Omezeně se zabývá tvorbou scénáře a 
validní ukázky. Ve vzdálenější budoucnosti pak žadatel vědom si limitů budoucího snímku nabízí 
paralelní distribuci ve školách. Zde je ovšem dle mého názor ukryt velký problém. Sám režisér ve své 
koncepci film charakterizuje jako vyrovnání se nás všech se svým podílem viny na minulém režimu. 
Nutno říci, že ve školách jsou dnes především děti již generace, která buď minulý režim naštěstí na 
sobě nepocítila, nebo jej v mládí aktivně pomáhala svrhnout a žádnou spoluvinu nepociťují. Naopak 
neustálé opakování, že svět není černobílý vede k relativizaci hodnot a zcela bizardním situacím nejen 
ve veřejném prostoru. 

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit všech zúčastněných je nepochybně dostatečný nejen na vývoj podobného filmu.
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Expertní analýza

Název projektu Vlasta

Evidenční číslo projektu 4119/2021

Název žadatele CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 9. 12. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Příběh o vyrovnávání se s vinou, život v totalitě, životopis
2. Těžké dilema hrdinky, soustředěnost na základní konflikt
3. Sporná stylizace
4. Konečné hodnocení

- Dilema spolupráce, či nespolupráce s komunistickým režimem a důsledky těchto rozhodnutí  je
téma, které bylo reflektováno v mnohých filmových i nefilmových dílech. Mnohem zajímavější
se jeví téma smíření se s vlastními selháními, které má obecnou platnost a vztahuje se na
nejrůznější životní situace nehledě na dobu. Je třeba uvítat, že připravovaný scénář míří právě
tímto směrem. Naopak úvahy o stylistice filmu akcentují právě dobovost (práce s archivy,
trikové umisťování herců do archivních záběrů, stylizace obrazu, atp.). Není zřejmé, co by tento
až fetišistický přístup,  měl přinést výslednému dílu.

- Téma i funkční stavba děje dávají naději, že vznikne dílo, které se bude vymykat běžné
produkci filmů z dob totality.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Připravovaný scénář je klasickým dramatem, hrdinka je vystavována zkouškám a musí čelit
důsledkům vlastních rozhodnutí. Děj je vyprávěn ve více časových rovinách, což je v tomto
případě funkční. Životní zlomy nahlížíme perspektivou hrdinky, která je konfrontována se svojí
někdejší spoluprací se státní policií a je nucena si vzpomenout. Scénárista záměrně zatajuje
fakta a odkrývá je společně s tím, jak si sama hrdinka připouští skutečnosti, které za své paměti
vytěsnila.

− Děj je zcela srozumitelný, charaktery jasně vymezené.

− Režisér filmu se s paní Chramostovou a panem Milotou dobře znal, z explikace je zřejmý osobní
přístup k látce. Co lze považovat za dobré rozhodnutí je svěření textu scénáristovi, který nemá s
protagonisty nic společného. Tento dvojí pohled na hrdiny může být přínosný - scénárista není
zatížen osobním vztahem, režisér má v paměti detaily ze života protagonistů  a jejich přátel.

− Otázkou zůstává vhodnost stylizace. Hra na dobovost, včetně použití filmového média, může být
vizuálně zajímavá a vzhledem k obvyklé šedé stylizace obrazu většiny filmů zobrazující éru
komunismu, i originální. Na druhou stranu archivní a pseudo dokumentární záběry a další hry s
autenticitou mohou mít zcizující efekt a oslabit emocionální vazbu diváka s postavami.

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

− Tvůrčí tým je zkušený a sehraný. Není pochyb o schopnosti úspěšně film realizovat.

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

− Film má ve svém jádru univerzální téma platné napříč kulturami, je tedy naděje, že film může mít
účinek i na mezinárodní publikum.

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

− Informace v žádosti jsou dostačující pro posouzení projektu. Rozpočet je realistický a přiměřený.
Dostatečně zohledňuje práci celého scénáristického týmu. Společnost Cineart TV Prague
doposud vyprodukovala desítky filmů, film Vlasta zapadá do jejího portfolia.
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu 1260 

Evidenční číslo projektu 4122/2021 

Název žadatele BEDNA FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 9.12.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 
 

Zajímavý projekt vývoje historického filmu, při realizaci převážně v exteriérových lokcích je uvažovaný 

budoucí celkový rozpočet reálný a producent jiště počítá, že tímto přístupem ušetří řadu prostředků při 

vlastní realizaci filmu. Přesto je pečlivý vývoj produkce samozřejmě nutný. 

 

Silnou stránkou projektu je rozšíření žánrového filmu do dávné historie. 

Problémy či slabé stránky projektu jsem nenašel. 

 

Projekt je připraven k realizaci a Žadatel bude schopen projekt vývoje uskutečnit v zamýšlené podobě. 
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Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

– Přílohy úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.  

– Žádost lze správně posoudit . 

2. JSOU 

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná. 

Propříště doporučuji vyplnit kolonku jednotek což Radě usnadní orientaci v Rozpočtu. 

 

– Představa o financování je realistická, vhodné by bylo doplnit čím producent hodlá nahradit výpadek 

prostředků, pokud nezíská podporu  MEDIA. 

 

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

 

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

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

 

– Žadatel má jasnou představu o marketingové strategii. 

 

– Časový harmonogram  je zvládnutelný. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

 

– Mladá společnost se 2 celovečerními úspěšými filmy a řadou dokumentů jistě projekt zvládne. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu 1260 

Evidenční číslo projektu 4122/2021 

Název žadatele Bedna Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 23.12. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu  

Navrhovaný celovečerní hraný film se obrací do českých dějin, do doby vlády 

Přemysla Otakara II. (1233-78). Námětem je reálná, ale málo známá vojenská strategie 

výstavby pontonových mostů, zajišťujících vojskům POII přechod řek. Tato operace, 

v příběhu sledovaná jako součást bitvy u Kressenbrunnu, závisela na dovednostech 

cechu tesařů, jejichž střet a smíření s vojenskými oddíly (bojujícími proti kočovným 

Kumánům) jsou hlavní dějovou linkou příběhu. 

 

2. Hlavní silné stránky projektu  

Navrhovaný snímek má neobvyklý žánr – historické akční drama - který na první 

pohled sice působí příliš divácky chytlavě, ale nakonec se jeví jako k tematické látce 

vhodný a českou kinematografii obohacující. Velkou předností navrhovaného 

zpracování je zaměření na každodennost středověku, takže velké historické události a 

učebnicové postavy dějin jsou spíše rámcem pro drobnokresbu. V některých částech 

projektu se orientace na vztah tesařů a rytířů jeví jako samoúčelná, ale závěrem je 

zřejmé, že scénář ji chce zobecnit na střet božského a světského.  

 

3. Hlavní slabé stránky projektu 

Projekt je finančně náročný, rozpočtem na výrobu aspiruje na pořadí mezi první 

patnáctkou nejdražších českých filmů, jeho výroba má stát dvakrát tolik, kolik 

průměrný český film ze současnosti. Hrozí tedy riziko, že se prostředky nepodaří 

sehnat. 

Dalším problematickým momentem je prezentace fenoménu „cizího“. Příběh využívá  

vláčilovský motiv konfliktu křesťanství a pohanských kmenů. V explikacích se 

několikrát objevuje důraz na boj mezi českými rytíři a Kumána, kteří figurují v roli 

„těch druhých“, divokých, necivilizovaných, nelidských. Explikace kameramana uvádí, 

že příběh má paralelu se současností, jíž „šťastné žití až do expanze cizích kultur“. 

Takové teze jsou i v interním textu, natož pak jako linie filmového příběhu, zcela 

nekorektní a v kontextu migrační krize zavdávají možnost (doufejme) dezinterpretace. 
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4. Konečné hodnocení 

Navrhuji, aby projekt byl podpořen Státním fondem kinematografie. 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Po prvním nahlédnutí jsem si začala utvářet předběžný názor, že 1260-Most pro krále 

je megalomanský projekt, který vsází na spektakulárnost bojových scén a nemá žádný 

přesah do současnosti – že je to hodně drahá zábava pro příznivce historického šermu. 

Postupně, hlavně díky explikacím dramaturga a producenta, jsem tento výchozí 

úsudek úplně obrátila. Sílou příběhu 1260 je to, že konfrontuje dva hodnotové 

žebříčky – idealismus rytířů vztahujících se k bohu a králi a pozemský materialismus 

řemeslníků. Bylo by přínosné, kdyby se tuto konfrontaci podařilo zobrazit jako něco, 

co je ve skutečnosti mimořádně aktuální, protože rozpolcení society (její polarizace) je 

současnou sociálně-patologickou realitou. 

Je prospěšné, že tvůrci reflektují, že žánr historického akčního filmu je nutné 

adaptoval na lokální možnosti, takže neaspirují na velkofilm v holywoodském stylu, 

který by nutně skončil parodií na sebe sama – naopak se zřejmě snaží tomuto riziku 

vědomě vyhnout. Specifickou péči potřebuje zobrazení kočovných turkických nepřátel 

POII. Je třeba promyslet, jak zachovat historicky doložený charakter těchto výpadů a 

současně nevytvořit generalizující stereotyp o „těch druhých“, divokých, brutálních a 

nekulturních, který by lákal ke zevšeobecnění za hranice konkrétní zobrazované 

skupiny válečníků. Zatímco v archetypálním pojetí středověku u Vláčila není 

kontroverze mezi křesťanstvím a pohanstvím zachycena černobíle, projekt 

neupřesňuje, jak tento rozdíl bude zachycen zde.  

  
 
 

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

Personální zajištění je silnou stránkou projektu. Nesporná je kvalita a kompetence 

scenáristy Pavla Kosatíka ke zpracování historické látky, i když zatím se věnoval 

hlavně moderním dějinám. Projekt obsahuje explikaci, z níž plyne, že režisér Jakub 

Červenka je s dílem těsně identifikovaný, režijní představu má dlouhodobě 

promyšlenou s pedantickou podrobností. Projekt obsahuje umělecké koncepce od řady 

dalších profesí a připravenost týmu je tedy bohatě doložena. Bedna Films sice není 

producent specializovaný na celovečerní hrané filmy, ale předchozí projekt Hovory 

s TGM ve stejném duu Kosatík-Červenka dopadl dobře, což dodává legitimitu 

podpoře další jejich spolupráce. 
 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 
800 znaků) 
Zpracování tohoto tématu a příběhu má potenciál být přínosem pro českou identitu: jednak 
má edukativní rozměr a informuje o ne zcela známých historických procesech, jednak 
může se stát paralelou současné polarizace společnosti a jiných, „kulturních“, válek. Tyto 
hodnoty by byly obohacující i pro celoevropský prostor, čemuž nahrává již zajištěná 
koprodukce se Slovenskem a Rakouskem, jak dokládají smlouvy. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: 
max. 1000 znaků) 

Projekt je finančně náročný, ve výrobní fázi mnohem více než ve fázi vývoje. Producent je 
však pravděpodobně schopen prostředky zajistit. Velmi detailně je promyšlena také 
marketingové šíření a PR. Bedna films je vzhledem k předchozím realizacím důvěryhodný 
subjekt. Sám projekt je zpracován precizně a s ohledem na poskytnutí co největšího 
množství nepovinných příloh, což se promítá do schopnosti argumentovat ve prospěch 
schválení a vypovídá o zaujetí členů týmu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu 1260 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Bedna Films, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 23. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt „1260“, charakterizovaný v žádosti jako „středověký akční žánrový film“, by s plánovaným rozpočtem 

62,5 mil. Kč patřil k poměrně velkým domácím produkcím, ale rozpočet není s ohledem na charakter příběhu 

nijak přemrštěný. Ambicí tvůrčího týmu je sice historická podívaná s klasickou dramatickou strukturou, plná 

fyzické akce a bojových scén, ale zároveň se soustředí na morální a duchovní dramata uvnitř postav, v 

jednotě místa a času. Pavel Kosatík ve scénáři využívá své schopnosti vystihnout z komplexních 

historických událostí a ze života reálných aktérů klíčové dramatické momenty a dát jim přehlednou, 

poutavou narativní strukturu. Z bitvy českých a uherských vojsk ve 13. století si společně s autorem námětu 

vybrali fázi příprav v čase drsného předjaří, a do ní zasadili fiktivní epizodu se silným symbolickým 

podtextem. 

 

Přestože je základní dějová situace konstruována originálně a s velmi zajímavým napojením na širší 

historický kontext, samotná dramatická stavba a práce s postavami je vyloženě tradicionalistická, zaměřená 

na idealizaci mužského hrdinství, služby vlasti a bohu (podrobněji viz níže). Pokud by se tvůrcům podařilo 

film realizovat podle záměru, byl by pravděpodobně spíše uzavřený v českém intelektuálním prostoru, bez 

šancí na větší komerční či festivalové uplatnění v zahraničních kinech, jak ukazují příklady polských 

historických spektáklů z nultých let. 

 

Producentovi a režisérovi Jakubu Červenkovi, pracujícímu převážně v reklamě, který nedávno debutoval 

svým konverzačním historickým filmem podle Kosatíkova scénáře „Hovory s TGM“, chybí pro tento 

realizačně extrémně náročný projekt zkušenosti. Kosatík má se scénáři historických filmů a seriálů již 

poměrně bohaté zkušenosti, spolupráce je navíc předdomluvena s veleúspěšným kaskadérem, hercem 

vedlejších rolí a choreografem akčních scén Vladimírem Furdíkem a zkušenou architektkou Katarínou 

Štrbovou Bielikovou. I přesto pokládám spojení role producenta a režiséra v osobě J. Červenky za rizikové. 

 

Kosatíkův treatment je čtivý, napínavý, vizuálně evokativní, ale z režisérovy explikace se nedozvíme nic 

konkrétnějšího o jeho filmové umělecké koncepci. Některé pasáže z explikace jsou vyloženě varovné (viz 

níže). 

 

Projekt bych k udělení podpory spíše doporučil, protože v rámci české produkce se jedná o výjimečný námět 

a protože během vývoje je stále možné vytvořit přesvědčivější uměleckou koncepci realizace, včetně 

previzualizací. Je ale třeba mít na vědomí vysoká finanční i umělecká rizika projektu, podporu by měl dostat 

jen tehdy, když nebude soutěžit s umělecky originálnějšími díly, což je ale samozřejmé.  

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Na koncepci historického vyprávění je originální především konstrukce dějové situace: doba příprav před 

velkou bitvou, rytíři uvězněni přírodním živlem, mezi chudými vesničani, nečekané okolnosti, které je 

postupně nutí měnit perspektivu. Stavba konfliktu a role postav v něm jsou ale silně a nejspíš i vědomě 

tradicionalistické. Z hlediska současných diskusí o vztazích mezi kulturami a náboženstvími může 

překvapit, jak autoři pojímají střet mezi pohanskými bojovníky uherského protivníka a křesťanskými rytíři 

Přemysla II.: protivníkova strana je vyobrazena jako dehumanizovaná, přemnožená tlupa střílející téměř 

naslepo hejna šípů, pokud už se někdo z nich dostane na břeh „našich“, tak jeho řeč („hněvivé drmolení“) 

nikdo neposlouchá a je rychle, bez milosti popraven. Je to trochu jako v akční počítačové hře typu „Doom“: 

čím víc a rychleji zemře zlých démonů či nemrtvých, tím lépe. Kosatíkovi a Červenkovi jde o tradiční obraz 

hrdinského obránce vlasti, kterého vykreslují ve dvou podobách: na jedné straně zručný řemeslník se silně 

vyvinutým smyslem pro profesní čest a zodpovědnost za své dílo, na straně druhé udatný rytíř, který bojuje 

za krále a křesťanskou ideu spíše než za blaho konkrétních lidí. V ději sice úplně nechybí ženy, protože se 

částečně odehrává ve vesnici, nicméně jediná z nich, která dostala alespoň trochu prostoru, je pouze 

odvezena odvážným mladíkem do bezpečí, aniž by stačila cokoli udělat či říci. Jsme tedy ve světě 

tradičních čistě mužských ctností, který je navzdory vší drsnosti idealizován, včetně nutného i méně 

nutného zabíjení, a spojen se službou vlasti a bohu. Tato dvojí podoba hrdinství, vyzdvihovaná 

v explikacích, působí spíše jako výkladový vzorec pro historickou esej než filmově. 

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

Personální složení přináší vážná rizika: producent-režisér nemá dostatečné zkušenosti, které by daly 

záruku dobrého uměleckého a finančního výsledku. Zatím si k sobě bohužel nevzal zkušenějšího kolegu 

producenta. Jisté záruky úspěšné realizace nabízí účast kaskadéra a choreografa bojových scén Vladimíra 

Furdíka (ale je potvrzená, když se jedná o extrémně vytíženého a špičkově placeného profesionála 

s mezinárodní kariérou?). Kosatíkův scénář naproti tomu bude garantovat historickou správnost a 

věrohodnost. 

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

Příspěvek k diskusi o českých dějinách, vlastenectví a obohacení domácí produkce historických filmů, které 

obvykle z finančních důvodů nejdou do vzdálenější minulosti, než je druhá světová válka. Pojetím a 

konfliktu a postav ale film nepřesahuje český veřejný prostor, uplatnění na zahraničních trzích a festivalech 

nevidím jako příliš pravděpodobné, s ohledem na současné trendy umělecké reprezentace dějin nepřinese 

nic zvlášť originálního. 

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

znaků) 

Projekt samozřejmě s ohledem na svou náročnost potřebuje financování kompletního vývoje jako sůl, 

rozpočet vývoje není přemrštěný. Režisér-producent v explikaci tvrdí: „Natáčení bych i po konzultaci s 

kameramanem opět rád natáčel kontinuálně, stránku po stránce, a to nejen z produkčního hlediska ale také 

pro samotnou atmosféru natáčení a možnosti.“ Kontinuální natáčení historické podívané (na rozdíl od 
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konverzačního debutu „Hovory s TGM“) by se prodražilo a asi by se nelíbilo ani štábu. Nabízí se otázka, 

nakolik je k tak náročnému projektu J. Červenka producentsky a režijně připravený, protože projektová 

dokumentace postrádá další podrobnosti o režijní koncepci. V projektu vývoje to samozřejmě není 

nezbytné, ale v projektu výroby by to již mohl být větší problém. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Všechna její jména 

Evidenční číslo projektu 4130-2021 

Název žadatele 8Heads Productions s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 23.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel opětovně předkládá žádost o podporu na vývoj film, který míří na rané teenagery a žánrem je na 
pomezí fantasy a pohádky. Zároveň jde o ambiciózní projekt, který propojuje 2 světy – reálný a fantaskní.  
 
Silné stránky: 

- Velký nedostatek filmů pro danou cílovou skupinu 
- Ambice vytvořit film bližší dnešní době 

 
 
Slabé stránky: 

- Nevyjasněný koncept příběhu – pro jaké je publikum (skupina 10+ neexistuje), jak propojit fantaskní 
svět a realitu, neuvěřitelné charaktery (až zastaralé) a další 

- Naprostá absence fantaskního světa hry – nevyjasněný žánr hry, není spolupráce s žádným herním 
vývojářem nebo expertem, nepochopení her jako takových 

- Naprosto absentující vizualita – prostě není a není ani nastíněna 
- Nereálná koprodukční struktura 
- Vágní představa o propagaci a marketingu 

 
Vzhledem k tomu, že negativa významně převyšují pozitiva, nedoporučuji v tomto stavu projekt k podpoře. 
Jeho případná podpora by velmi pravděpodobně nevedla k úspěšnému vývoji a tedy i případné výrobě. 
 
 
 

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) 

Přílohy k žádosti jsou kompletní dle požadavků SFKMG, nicméně zásadně chybí v žádosti (navíc 
v opakované) alespoň základní vizualita projektu, na které je celý film postaven. To, že ale vizualita chybí je 
napsáno snad ve všech explikacích připojených k žádosti. Film balancuje na hraně animovaného filmu a 
hraného filmu s velkými VFX prvky, ale z žádosti se jen dozvíme, že si autoři nepřejí dělat drahý film 
s drahými VFX. To je zásadní nedostatek příloh žádosti. 
 

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

ROZPOČET: 
Rozpočet je relativně standardně sestaven. Nicméně některé položky jsou zarážející. Je to především fakt, 

že z takto relativně vysokého rozpočtu je dedikována nepoměrně menší suma na odměnu scénáristy 
(tedy 200 000 Kč, a tedy méně než 10 % celkového rozpočtu), který je navíc stejně velký jako honorář 
producenta. To nedává vůbec smysl. Hlavní zátěž leží na bedrech scénáristy a i přesto není v této 
zásadní fázi náležitě odměněn. Navíc o natáčení ukázky se zmiňuje pouze producent ve své explikaci, a 
tak není úplně jasný rozsah vzhledem na přirozenou kombinaci hraných scén s VFX nebo animací. Na 
ukázku je alokováno 435 000 Kč, což není zas tak vysoké číslo pro vizuálně náročný projekt a je 
ekvivalentem cca 2-3 natáčecích dní + náročnější postprodukce. Tedy je otázkou, jestli se za takovou 
částku dá pořídit kvalitní pilot (alespoň technologický) pro tento projekt. Také je plánována velmi malá 
odměna pro režiséra, ačkoli má být zároveň střihačem a také tvůrcem vizuality filmu. 

 
FINANČNÍ PLÁN: 
Hlavní slabinou finančního plánu je spoléhání se na podporu evropského fondu Media, který je vysoce 

kompetitivní a jeho zajištění nemá obecně velkou pravděpodobnost. Když přihlédneme k tomu, že tento 
projekt není vyloženě artového rázu a zároveň není zásadně originální, šance na zisk se ještě snižuje. 

     Nefinanční plnění od postprodukčních společností je standardní, ale není zásadního charakteru (hlavně 
obrazová postprodukce) pro vytvoření pilotu. Tak jako tak bude muset být postprodukce z velké části 
doplacena finančně. To vyplývá z povahy filmu. Jinak jde o klasické zdroje, tedy podpora SFKMG a 
vlastní vklad producenta. Zdroje, které jsou označeny jako potvrzené mají toto tvrzení doloženo řádným 
dokumentem. 

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

Předložený projekt je naprosto jasně veden dobrými úmysly natočit film pro skupinu diváků, pro něž se moc 
českých filmů netočí (tedy děti nebo teenagaři). To rozhodně autorům nelze upřít. Nicméně strategie 
realizace projektu má několik velkých slabin, pro které jsem se rozhodl v této fázi projekt nedoporučit 
k podpoře od SFKMG. 
 
První velkou slabinou je nedotažený příběhový koncept. Dramaturg i scénárista sice shodně píšou, že látka 
prošla dalším velkým vývoj od posledního podání, a ačkoli jsem neviděl předchozí žádost o podporu, můžu 
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v klidu říci, že předložené materiály nenaplňují ambici autorů. Jde o to, že pokud film má mířit na děti 10+ 
(což i tak je docela široká skupina, protože desetileté rozhodně nebude zajímat stejný film jako např. 
sedmnáctileté), tak by podle základního „pravidla“ dětských filmů měl film pojednávat o dětech starších než 
jsou ony samy, tedy v našem případě circa okolo 14-15 letých teenagerech. Ti se navíc již začínají zajímat 
o osobní vztahy, sex, dospívání, atp. což v tomto projektu není. Hrdinům v tomto treatmentu je cca 11-12 
let. To znamená, že jsou spíše vzorem pro děti, kterým bude cca 6 – 9 let, tedy první stupeň ZŠ. Celý tento 
koncept vychází z dětské psychologie, kdy mladší děti naprosto logicky z několika důvodů vzhlížejí a 
kopírují děti starší a tím rostou a získávají další zkušenosti a dovednosti.  Zároveň v dnešní filmové době je 
naprosto běžné, že autory prosazované archetypy jsou velmi narušovány. Systém, se kterým přišel 
scénárista je jak kopie klasické junior high ságy z USA. Máme outsidera, který je chytrý, ale protože se 
chová jinak než ostatní, je mimo kolektiv. Máme atleta, který je povrchní, ale krásný, pak máme zlodějku, 
která má špatnou rodinnou situaci, atp. To je tolik navršených klišé, které jsou dnes již opravdu za zenitem. 
V dnešní době a samozřejmě i kinematografii (i té dětské zahraniční vč. z USA) jsou postavy mnohem 
komplexnější. Můžeme mít např. chytrého a fyzicky hezkého atleta, který se ale potýká s psychickým 
tlakem od svých rodičů nebo naopak „hloupou“ a fyzicky nehezkou dívku, která je ale zase třeba zdatná 
v mezilidské komunikaci, a tak je schopna zaujmout např. roli mediátora v kolektivu, atp. Mohl bych 
pokračovat do nekonečna. Jinými slovy určitě není dobrý nápad děti moralizovat archetypy z minulého 
století. Třešničkou na dortu jsou určité momenty, které jako by vypadly z příběhů o Harry Potterovi (jelen, 
který děti někam vede nebo zlý obr/troll a jiné) či ještě více do očí bijící paralely s Alenkou v říši divů, kdy i 
v tomto příběhu máme hlavní hrdinku Alici (angl. Alice in  Wonderland), která se dostane do jiného světa, 
kde musí něco získat a potká např. i královnu, atp. Neříkám, že je to nutně špatně, ale nikde v textech se o 
těchto dílech nedozvíme. Dalším momentem nepochopení je vlastní příběhové propojení těch 2 světů 
videoher (předpokládám, že autoři měli na mysli videohry a ne deskové hry) a reality. Např. na konci 
treatmentu hlavní postava splní úkoly, poprvé konfrontuje svou matku/královnu se svými pocity a pak se 
najednou ocitneme v nemocnici, tedy v realitě, kde je jak hlavní hrdinka, tak reálná matka a matka se 
probouzí. Jen tak prostě. Jen tak se hrdinka dostala ze „hry“ do reality, vyléčila se a jen tak se vyléčila také 
její matka. Jaké přesně poselství si z tohoto mají vzít děti? Předtím se hlavní hrdinka i matka ocitly po 
autonehodě v bezvědomí, odkud plynula tato hra na hru… 
 
Druhou velkou slabinou projektu je naprosto nepochopený svět her a jak ho vnímají děti či hráči obecně. 
Vzhledem k tomu, že se jak uživatelsky, tak profesně již nějakou dobu věnuji jak propojení filmu a her, tak 
vývoji samotných her, můžu (bohužel) s naprostým klidem konstatovat, že nikdo ve štábu nemá ponětí o 
tom, jak reálně hry vypadají, jak je děti hrají nebo jak vlastně funguje game design, atp. Autory usvědčuje 
hned několik momentů. Zaprvé jsem zpozornil, když se celá třída sešla na večírku na „ClassHack turnaj“. 
Předpokládám, že jde o název hry, protože ani já a ani google jsme nebyli schopni přijít na něco jiného. 
Nicméně doba, kdy se lidé scházeli na síťové hraní hry do jedné místnosti je jaksi hooodně dávná. 
Konkrétně se jedná o roky 1998 – 2005. Souvisí přirozeně s rozvojem rychlého internetu, protože na 
přelomu milénia ještě nebylo připojení dostatečně rychlé, aby se přes něj dalo hrát, a tak se hráči scházeli i 
s velkými počítači, aby si společně síťově a fyzicky zahráli nějakou hru v jedné místnosti. V dnešní době se 
samozřejmě takové věci prostě nedějí. Není k tomu důvod. Každý hraje z domova přes internet. A to již 
hodně dlouho. Minimálně od toho roku 2005. Tedy pokud má film mířit na děti, které se narodili dokonce po 
tomto roce, nemá u nich šanci s tímto konceptem uspět. To se také zásadně odráží v ději mimochodem. 
Dalším velkým problémem je to, že stejně jako se tvůrci vymezují vůči žánru filmu (má jít dokonce o 
fantasy), tak hry mají také svoje žánry a ta hra samotná není v žádném materiálu vůbec popsaná. Pokud 
chtějí tvůrci vytvořit realistický herní svět, musí (stejně jako film) mít jasně daná pravidla, určený žánr, styl 
vyprávění, dialogy, zvolený jazyk, avatary, grafiku (samozřejmě!) a také jasně určený mód síťové hry – je to 
kooperace? Je to capture the flag? Možností je hodně, ale žádná z nich zde není popsána. Žánrově hra 
lavíruje zhruba mezi akční adventurou, RPG hrou a dokonce i klasickou adventurou, protože má jasný 
přímočarý děj. Nicméně o tomhle se autoři nezmiňují ani náznakem. To jsou jen moje pozorování. A každá 
taková hra má jiné publikum a jiná pravidla a také pro každou věkovou skupinu jsou voleny jiné hry jiných 
žánrů. Pokud máme uvěřit, že se jedná o herní svět, který má svou stylistiku, tedy je částečně hraný a 
částečně „fantaskní“, je potřeba se k něčemu vztáhnout a malému divákovi to vysvětlit. V dnešní době je 
např. možné mít již fotorealistické herní enginy, ale jedná se spíše jen o pozadí. Objekty a postavy se pro 
film animují zvlášť, protože nedokážou realisticky chodit, mluvit, mezi sebou interagovat, atp. Tím se 
dostáváme do dalšího problematického bodu. 
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A tím je vizualita. Ačkoli autoři proklamují, že vizualitu chtějí vyřešit v dalším vývoji, to je pro mě naprosto 
nedostatečným plánem. Pokud doteď vlastně nevědí, jak má film vypadat, tedy především onen herní svět 
a zároveň propojení světu hry s realitou, tak nemá cenu v projektu dále pokračovat. Jeho vizualita je 
naprosto zásadní pro rozpočet, režijní práci, pro distribuci, atp. Navíc ze zkušenosti moc nevěřím tomu, že 
prostě jen tak autoři přijdou s geniálním a levným konceptem na vizualitu oné hry a prostě to bude 
vyřešené. I relativně nevinné „triky“ můžou stát spousty peněz a úsilí. K žádosti není ani přiložen 
moodboard. Nic. To pravděpodobně souvisí i s předchozím komentářem ohledně nedořešení žánru a 
celého světa oné hry. Navíc dnes se zásadně odlišuje hraní např. na smartphonech, na tabletech, na 
počítačích a na konzolích. Všude se hraje on-line, ale na každém zařízení víceméně jiná hra a také to, jak 
daný hráč (a na jakém zařízení) hry hraje, odráží jeho osobnost. Nic takového se v tomto projektu, bohužel, 
neřeší. To nemluvím o pominutí např. sociálních sítí a obecně herních influencerech nebo o tom, že je dnes 
na velkém vzestupu e-sport. Vědí autoři, co je např. twitch nebo letsplay? A že jejich děti na nich 
pravděpodobně budou přikováni několik hodin denně o víkendech? Viděli někdy autoři, jak vypadá moderní 
herní stanice pro děti? A že je to také obrovský byznys? Už jen základní rozdělení, jestli je hra ve 3D nebo 
2D je natolik zásadní pro pochopení filmu jeho publikem, že je opravdu škoda, že se autoři této 
problematice dosud vůbec nevěnovali. V producentské explikaci se sice dozvíme, že až během vývoje (tedy 
po obdržení dotace) autoři možná zkontaktují herní studio Amanita design, ale nevědí vlastně proč. Amanita 
design dělá světově proslulé a úspěšné adventury. Nicméně ty nejsou určeny jen dětem a rozhodně nejsou 
mainstream a navíc nejsou toho žánru, který je možné vyčíst z treatmentu. Proč, když vyvíjím film na 
základě hraní hry nekonzultuji ten film od začátku s herním vývojářem? Filmový dramaturg s tím nemůže 
pomoci. To není jeho kompetence a znalost.  
 
Detailem je už jen to, že režisérka má být zároveň střihačkou filmu, což samo o sobě popírá proces střihu. 
Nedává to smysl a projektu to nikdy nepomůže. 
 
Poslední velkou slabinou projektu je finanční plán na výrobu. Výroba a vývoj filmu má podle žadatele stát 
35 000 000 Kč. To je zaprvé velmi skromný odhad, protože není moc pravděpodobné, že by trikový film stál 
tak málo peněz. A za druhé žadatel na takto malou sumu plánuje tento film koprodukovat s neuvěřitelnými 6 
nebo více zeměmi! PROČ? To nedává vůbec smysl! Pokud je film plánovaný jako komerční, tak bohatě 
stačí zdroje z 1 nebo 2 zemí (ČR+SR). Ale proč sbírat max. desítky tisíc euro z chudých východních zemí 
jako je Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko nebo dokonce Ukrajina, to smysl nedává, Z těchto zemí (vč. 
Slovenska) je žadatel schopen vygrantovat cca 260 – 300 000 EUR (dle mých zkušeností). Tedy cca 6,7 – 
7,8 milionů Kč. To se opravdu nevyplatí pro tolik pravidel a zádrhelů. Zároveň tyto země nedosáhnou ani na 
10% rozpočtu. Takže strategie zafinancování je nerealistická a naprosto zbytečně roztříštěná. 
 
O marketingu má žadatel velmi vágní představu. Sice obsahuje dobrý nápad propagovat film v rámci 
existujících her, nicméně to hlavní gró, tedy např. spolupráci s influencery, neobsahuje vůbec. Přitom to 
jsou ti hlavní, kteří mohou děti přivézt do kin (za 5 let to budou už jiní, ale dnes ještě pořád např. Kovy, Fatty 
Pilow, Jmenuju se Martin, Agraelus, Herdyn a další). Tito mají statisíce followerů v česku. A nejde jen o 
streamery, ale také o youtubery nebo instagramery a samozřejmě i tiktokery. A každý z nich navíc 
opanovává jen to svoje médium, takže jich je potřeba oslovit více. 
 
Obecně vzato bych doporučil se nejprve spojit s vhodným vybraným herním vývojářem, poradit se o tom, 
jakou hru by daný svět měl vlastně zobrazovat. Pak si daný herní žánr pořádně prozkoumat ze všech 
daných hledisek (game design, grafika, jací jsou ti hráči, influenceři, atp.) a pak teprve se vrhnout na 
dopilování nové verze treatmentu. Zároveň udělat alespoň základní vizualitu filmu s vybraným 
animátorem/výtvarníkem a pak požádat peníze o další vývoj, který by obsahoval pilot, technologické testy a 
jasnou představu o finálním tvaru a zásahu na diváka. V neposlední řadě také zrevidovat koprodukční 
strukturu, Bohužel, ale takto, jak je aktuálně projekt nastaven, ho nemůžu doporučit k podpoře, protože si 
nemyslím, že by případná podpora pomohla autorům projekt dobře a úspěšně vyvinout. 

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

Žadatelem je zkušená produkční společnost se zaměřením na mezinárodní projekty a na dětské či 
mladistvé diváky. To samo o sobě by mohlo teoreticky být zárukou úspěšného zvládnutí tohoto projektu, 
nicméně materiály v žádosti jsou nedotažené a v týmu chybí hned několik expertů, kteří by zaručili 
úspěšný vývoj projektu – především z herního prostředí (vývojář her pro děti a game designér).  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Všechna její jména 

Evidenční číslo projektu 4130/2021 

Název žadatele 8HeadsRiders 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 9.12.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

  

Mohli bychom si představit tento scénář :jsme u  dětského psychiatra a tam přichází postupně čtvero rodičů 

se svými problémy a se svými potomky. Psychiatrička návštěvníky testuje a zjišťuje příčiny jejich  

vzájemných neharmonických až frustrujících vztahů : vinny jsou vždycky obě strany, rodiče i děti. Jedni 

rodiče se o dítě nezajímají vůbec, druzí péči přehánějí, třetí jsou krutí a další dítěti  vůbec nerozumí. Děti se 

staví na zadní a jejich psychika  vykazuje odpovídající  pokřiveniny. 

Scénáristka Hana Cielová vypráví tentýž  základní příběh, ale zvolila formu, která  je napínavá pro děti (i pro 

dospělé), je poutavá, atraktivní ,fantaskní a plná moderních a oblíbených gaming motivů. Během  jedné 

počítačové hry, která je vlastním  obsahem filmu , vede Cielová  čtyři děti, čtyři charakterově a sociálně 

různé hrdiny , nenásilně k nesobecké pomoci druhým, prostřednictvím  obtížných  herních úkolů  je staví 

před vlastní odpovědnost, a především před vlastní duši, aby se v ní vyznaly ,aby dokázaly bližním odpustit  

a  také aby dokázaly pojmenovat  svoji  vinu. Jejich společná  účast ve vynalézavé a  barvité počítačové hře 

je, jak správně   říká scénáristka, iniciační a  katarzní, hrdinové během ní dospívají , jejich vzájemné  

počáteční napjaté  vztahy se mění v přátelství. I s rodiči dojdou děti smíru, ovšem musely se o něj i samy 

přičinit.   

Domnívám se, že uchopit tímto způsobem problematiku raného dospívání  je vynalézavé, nápadité, autorsky 

šťastné a pro dnešní  děti divácky přitažlivé. 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Je možné, dokonce pravděpodobné,  že v dnešní době počítačových her  už nějací hrdinové svůj příběh 

uvnitř takové  hry prožívali. Ale to nic nemění na tom, že ústřední myšlenka  tohoto  projektu  je zpracovaná 

originálním způsobem .Ve středu dění je hlavní hrdinka Alice, která si s maminkou vůbec  nerozumí 

,protože  rodiče nesmyslně lpí na alternativním způsobu života a Alice díky tomu  ve škole trpí. Nemá 

žádné   moderní vymoženosti a   děti ve třídě ji častují jen posměchem.  Alice s matkou havarovaly v autě, 

matka je v nemocnici a v počítačové hře, která se před námi rozvíjí( tj ve vlastním  dobrodružném filmu),  

má Alice v  časově omezeném limitu  za úkol  překročit  několik levelů, získat několik itemů a „zachránit“ tak 

mamince život. Svou obětavostí, empatií  a vybavena  věděním o přírodě, kterým její spolužáci nedisponují, 

získá pro svůj cíl i původní nepřátele. A díky společnému úsilí se  vše úspěšně zdaří. Charaktery čtyř 

Aliciných spoluhráčů do projektu zapadají,  jsou dobře napsané a různorodé. Prostředí fantaskní počítačové 

hry umožňuje z obrazového hlediska bohaté využití. Scénáristka drží v rukou nejpůsobivější výrazový 

prostředek věci, totiž psychologický aspekt jednání  postav, což je směr, kterým lze budoucí scénář 

prohloubit.  Přijde mi ,že  některé epizody lze  ještě vycizelovat, aby byly uvěřitelnější (např. obr, nemyslím 

méně děsuplné, ale trik s medvědí kůží mi nepřijde moc vynalézavý,),např.  Svět, v němž se  budoucí film 

odehrává, poskytuje podle mne víc možností než klasická pohádka. V klasické pohádce nesmí chybět 

logika a příčinnost. Ale všechny děti tuší ( a my s  nimi) , že v takovémto příběhu musí být přítomna jen  

logika chování a dějů, tedy věrohodnost  příběhu ,ale nespoutané fantasii že se meze nekladou. Podle 

mého domnění má předkládaný projekt  všechny možnosti naplnit  své cíle. 

.  

 

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

Chorvatská režisérka Marina Andree Škop  vidí určující  poselství  filmu v pojmu přijetí. A říká, že je velmi důležité 
mladé lidi inspirovat k tomu, aby dokázali přijímat jinakost, odlišnost druhých, aby se naučili toleranci. Hana 
Cielová se na jádro příběhu dívá stejně. Když člověk, v  tomto případě děti, se dokáže  po určitém prožitku, třeba 
i  traumatickém, podívat jinýma očima na sebe, přijmout sám sebe, pak  dokáže odpustit a přijmout i ty, kteří 
mu třeba  ublížili. Dramaturg S.Uhrík vidí příležitost ,aby v psychologickém podloží dobrodružného filmu i rodiče 
nalezli své téma: kolikrát ani netuší, jaké psychické problémy jejich ratolesti  trápí. 
M. A. Škop ,producentka, režisérka i střihačka režírovala např.  film Můj děda spadl z Marsu, který v rámci 
minikoprodukcí podpořil i SFK. To dílo zavítalo na 40 filmových festivalů v 7 zemích a obdrželo 13 významných 
ocenění. 
H. Cielová je známá scénáristka filmová i televizní.  Spolupracovala např. s režisérem Jaroslavem Brabcem( 
Kočky a Zasaženi bleskem) či s Lenkou Kny(Ženská na vrcholu- úspěšný film ,  uvedený i  na Netflixu.) Dále je 
autorkou  epizod seriálů komerčních televizí(Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů, Dáma a Král.) Jako drtg se 
podílela a scénářích  filmů  Amerika (rež. Michálek),Návrat idiota (rež.Gedeon),Kdopak by se vlka 
bál(rež.Procházková). 
Dramaturg Š.Uhrík je členem Evropské filmové akademie, expertem evropského grantového systému Media, 
spolupracovník festivalu Karlovy Vary,  bývalý programový ředitel Febiofestu. Jeho vklady do evropského 
filmového dění jsou zásadní.  
Zdá se mi, že všichni tvůrci spolu souzní a že se to určitě projeví  na konečné podobě filmu.  
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Myslím, že v oblasti dětského filmu, který je obecně   současnou kinematografií spíš opomíjen, film může 
dosáhnout i evropského významu. Látka rozhodně není lokální, může oslovit dospívající mládež minimálně 
všude po Evropě.  Její  příběh je přitažlivý a sdělný ,napínavý ,a ruku v ruce s obrazově bohatou  stránkou 
fantasy  žánru slibuje ty nejlepší výsledky.      

 

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

znaků) 

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

Doufám, že jsem tak učinila.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Všechna její jména 

Evidenční číslo projektu 4130/2021 

Název žadatele 8Heads Productions 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 22.12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je koprodukční dobrodružný fantasy film Všechna její jména, jehož režisérkou má 

být Marina Andree Škop. Projekt, určený pro desetileté a starší děti, je předkládán opětovně. 

 

Dvanáctiletá Alice je kvůli rodičům, kteří začali po svém totálním vyhoření vyznávat „alternativní“ způsob 

života, terčem posměchu a ponižování od spolužáků. Kamarádí se pouze s handicapovaným spolužákem 

Emilem, se kterým potají hraje on-line hry. Po vážné autonehodě je nucena sehrát speciální „hru“ o život své 

matky, s níž si nerozumí. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Moderně působící žánrový příběh o dospívání dětí a jejich vztazích s rodiči je určený pro děti digitální doby 

o Hlavní část příběhu o počítačových hrách se odehrává přímo ve hře samotné 

o Vícezdrojové financování projektu 

o Projekt je plánován jako mezinárodní koprodukce, zájem partnerů stvrzují četná LOI/LOC 

o Žadatel se plánuje zúčastnit s projektem několika mezinárodních workshopů (s cílem najít případně ještě 

dalšího koproducenta) 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Některé postavy spolužáků se zdají být trochu modelové, dopracovat potřebuje i postava hrdinčiny matky 

o Zatím není konkrétněji ujasněná vizuální koncepce filmu, byť právě u tohoto filmu bude mít zásadní roli 

 

Původní žádost jsem nezpracovával, nemohu tedy posoudit, k jak zásadním změnám došlo. V této podobě 

projekt k podpoře spíše doporučuji. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Příběh o dospívání a o konfliktu mezi matkou a dcerou, který se odehrává na pomezí reality a fantazie, se 

zamýšlí nad skutečnými problémy dnešních teenagerů. Realistický obsah je zastřešen prostředím on-

linových her. Ty přitom zastupují vnitřní svět hlavní hrdinky – její překonávání různých vnějších překážek i 

sebe sama. Alici se podaří splnit během své „adventury“ všechny questy ve všech levelech díky tomu, že 

propojí své znalosti z virtuálního i skutečného světa.  

 

V kontextu tuzemské kinematografie je ústřední myšlenka námětu originální, i když propojení skutečného a 

virtuálního, v tomto případě herního světa v zahraničí ničím novým není (zůstaneme-li ve středoevropském 

prostoru, stačí připomenout některé filmy polského režiséra Jana Komasy). Navzdory prolínání dvou světů 

je děj srozumitelný a vcelku i soudržný a charaktery postav do celkového pojetí příběhu zapadají. Prostředí 

počítačových her přitom tvůrcům umožňuje zabývat se důležitými tématy, která budou pro cílovou diváckou 

skupinu srozumitelná. 

 

K treatmentu lze mít dílčí výhrady. Proměny životního způsobu rodičů ode zdi ke zdi jsou až příliš extrémní 

(kdyby byli partneři sami, tak budiž, avšak musí jim být jasné, že vystavují dceru do pozice otloukánka). 

Postavy „zlých“ spolužáků Alice jsou značně typizované, stejně jako důvody jejich chování (pyšná třídní 

krasavice je anorektička, školní agresor je oběť domácího násilí atd.). V treatmentu zůstávají ještě určité 

nedotaženosti – jak se například matka Alice dozvěděla o herním večírku, který její dcera tajně navštívila? 

 

Navzdory tomu, že nejde o animovaný film, považuji za určitý nedostatek i skutečnost, že z předkládaných 

materiálů není zatím příliš zřejmá představa o vizuálním pojetí filmu. Režisérka do něj chce – zcela logicky 

– promítnout vizuální prvky světa on-line her. Jde o to, jakých. Pokud správně chápu koncepci filmu, bude 

právě u něj vizuální stylizace fantazĳního, respektive gamingového světa zcela zásadní, aby byl pro cílové 

publikum autentický. 

 

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

Režisérkou a střihačkou projektu bude chorvatská filmařka Marina Andree Škop, která v roce 1997 

absolvovala Akademii dramatických umění v Záhřebu. Ve své tvůrčí i produkční činnosti se zaměřuje 

především na tvorbu pro děti a mládež, jak dokládá rodinná fantasy Můj dědeček mimozemšťan. 

 

Scenárista Hana Cielová, jež vystudovala scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU, na sebe upozornila 

v roce 1986 jako scenáristka filmu Šiesta veta. Po revoluci pracovala jako scenáristka filmů natočených pro 

STV (Dve Anny) i ČT (Kočky) či seriálů komerčních televizí, z nichž si větší pozornost zaslouží kriminálka 

Dáma a Král.  

 

Dramaturgem projektu bude Štefan Uhrík, který tento obor vystudoval na FAMU a jenž společně s Hanou 

Cielovou dlouhodobě zaštiťoval nezávislé festivalové sekce na MFF Karlovy Vary nebo na Febiofestu.  

 

Složení tvůrčího týmu se zdá být dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Díky tématu dospívání a mezigeneračních konfliktů, které jsou zprostředkované pomocí počítačových her, 

má látka nepochybně mezinárodní potenciál i přesah. V kontextu domácí kinematografie jde – s ohledem 

na prolínání virtuálního a skutečného světa – o poměrně výlučný projekt. 

 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v této žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují žádné rozpory, a umožňují ji tedy 

správně posoudit.  

 

Žadatelem je filmová produkční společnost 8Heads Productions, kterou v roce 2010 založila producentka 

Julietta Sichel, bývalá programová ředitelka MFF Karlovy Vary. Nejznámějším projektem společnosti je film 

8 hlav šílenství. Jejím zatím posledním realizovaným filmem je sportovní drama Smečka, které je určeno 

teenagerům. Profil společnosti i její možnosti – i díky dlouholetým mezinárodním kontaktům její zakladatelky 

– zvolenému cíli odpovídají.  

 

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba pilotu, nejvyšší položky rozpočtu pokrývají částky 

určené pro grafické návrhy a storyboard (170 500 Kč). Honorář pro scenáristku (200 000 Kč) je – v kontextu 

projektů v rámci této Výzvy – víceméně standardní. 

 

Projekt je plánován jako mezinárodní koprodukce pěti zemí. Výše finančního zajištění projektu je k datu 

podání žádosti 24 %, výše požadované podpory činí 890 000 Kč, což je cca 40 %. Zbytek (tedy cca 36 % 

rozpočtu) by měla pokrýt předpokládaná finanční podpora z dílčího programu Kreativní Evropa – MEDIA. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Nejlepší z možných světů 

Evidenční číslo projektu 4131/2021 

Název žadatele DNA production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 21.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- velmi zajímavý námět  
- zkušený tým 
- standartní rozpočet i požadovaná dotace 

 
Hlavní slabé stránky 

- nezpracovaná distribuční a marketingová strategie 
- absence avizovaného slovenského koproducenta 
- finanční plán vývoje závislý na podpoře MEDIA, žádost ještě nebyla podána 

 
Zkušený režisér a producent žádají o podporu na zajímavý detektivní film odehrávající se ve fiktivní 
současnosti. Film velmi dobře a nenásilnou formou odhaluje principy fungování totalitních režimů. Film má 
potenciál pro velmi širokou cílovou skupinu, stejně jako pro mezinárodní distribuci. Bohužel distribuční a 
marketingová strategie projektu není detailněji popsána. Rozpočet je standartní, odpovídá projektu. 
Požadovaná dotace je adekvátní. Finanční plán počítá s podporou z projektu MEDIA, která tvoří většinu 
potřebných financí, je tedy nutné objasnit, jak bude naloženo s vývojem projektu, pokud projekt zmiňovanou 
dotaci nezíská. Harmonogram projektu je pro jeho realizaci dostatečný.  
 

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, zmiňované LOI České televize přiloženo. V žádosti je uvedena slovenská 
koprodukce, ve finančním plánu ovšem slovenský koproducent nefiguruje, ani není přiložen žádný 
dokument, který by tuto skutečnost doložil.   

 
V popisu chybí distribuční a marketingová strategie.   

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

Rozpočet je standartní, projektu odpovídá. Výše požadované dotace je standartní a tvoří adekvátní podíl 
na celkových nákladech projektu.  
 
V rozpočtu není velmi správně uvedena poslední splátka autora scénáře, která je vázána na první 
natáčecí den. Nízký je honorář producenta. Vyšší jsou uvedené poplatky za workshopy a festivaly, nízký 
je rozpočet na telefony a není jasné, co se skrývá pod položkou ostatní (21.000 Kč). Proti ostatním 
položkám nelze nic namítat, jejich výše je adekvátní projektu. 
 
Finanční plán počítá kromě zdrojů Fondu s vlastním vkladem a podporou z projektu MEDIA, o který 
bude producent žádat na jaře 2021 (což znamená rozhodnutí konec léta 2021). Ačkoli považuji získání 
podpory z projektu MEDIA za velmi reálné, vidím ve finančním plánu jistou disproporci v termínech, ve 
kterých budou jednotlivé dotace poskytnuty. Dotace z MEDIA navíc tvoří 60% rozpočtu na vývoj. Počet 
přihlášených projektů pro podporu MEDIA se vzhledem ke koronavirové krizi významně zvyšuje a může 
se stát, že i velmi kvalitní a detailně připravený projekt zůstane bez dotace. Doporučuji upřesnit, jak 
proběhne vývoj projektu, pokud dotace z MEDIA nebude přidělena.  
 

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

Osvědčený režisér a zkušený producent podávají žádost na velmi zajímavý projekt, film se odehrává 
v současnosti ovšem v jiných reáliích vycházejících z opačného výsledku Sametové revoluce v roce 
1989. Velmi přesně a přesvědčivě vykresluje fungování totalitních režimů na jednoduchém detektivním 
příběhu.  
 
Projekt má velmi širokou cílovou skupinu, může být atraktivní pro pamětníky Sametové revoluce a 
komunismu, zároveň však může oslovit i mladší publikum (způsob zpracování filmu i marketingová 
strategie bude pro tuto cílovou skupinu velmi důležitá). 

 
Projekt má vysoký potenciál mezinárodní distribuce v postkomunistických i západních demokratických 
zemích. Distribuční strategie není více rozvedena, producent zřejmě přenechá tuto práci vybranému 
world sales, přesto by stálo za to alespoň stručně nastínit představu o zamýšlených distribučních 
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regionech a způsobu vedení marketingové strategie, stejně jako preferovaného distributora v ČR a na 
Slovensku.  
 
Plánovaná slovenská koprodukce je zřejmě směřována až na období výroby. Pro toto období ovšem 
producent předpokládá i další zahraniční koprodukce. Slovenský partner je jistě dobrá volba pro 
začátek, škoda, že nefiguruje již při vývoji, jak je jinde v žádosti avizováno.  
 
Harmonogram projektu považuji pro jeho realizaci za dostatečný.  
 

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

Producent i autoři mají dostatek zkušeností pro úspěšnou realizaci projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nejlepší z možných světů 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele DNA Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 22. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět vynikajícího scenáristy Mira Šifry, který má režírovat neméně umělecky úspěšný Peter Bebjak, vnáší 

do českého filmu alternativní historii komunistického režimu, která tady již dlouho chyběla a po které jistě 

bude divácká poptávka, jak naznačuje například nedávný úspěch Světa pod hlavou nebo polského seriálu 

HBO 1983. Příběh stojí na jednoduché, ale dobře načrtnuté kriminální zápletce s prvky politického thrilleru, 

která se láme v druhé polovině do nové polohy s odhalením pravé identity hlavního (záporného) hrdiny.  

 

Při čtení treatmentu ale zaráží chabě vykreslená alternativní blízká budoucnost. Volba světa, který se 

maximálně podobá našemu a který nás překvapí pozitivním nastavením lidí, je jistě efektivní nástroj pro 

odbourání distance a vyvolání prvotní zvědavosti. Ale tomuto světu chybí elementární věrohodnost, protože 

postrádáme příznačné detaily (mobily Tesla nestačí) a odkazy na reálnou historii (v paneláku živořící Havel, 

požár při generální stávce, který zvrátí běh dějin snad v celém východním bloku) působí naivně, v projektové 

dokumentaci navíc není plán přípravy vizuální koncepce. 

 

Vzhledem k tomu, že jde stále o vývoj, budou mít tvůrci ještě dost času, aby svět alternativní budoucnosti 

domysleli a vyplnili věrohodnými detaily. Projekt doporučuji k udělení podpory především na základě divácky 

atraktivního nápadu, který žánrovému příběhu dává druhou, hlubší myšlenkovou rovinu a potenciál vyvolat 

celospolečenskou debatu. Tato dvojí úroveň žánrového vyprávění je v koprodukcích s ČT dlouhodobě 

osvědčená (zvláště v kriminálních seriálech), zde ovšem získává ambicióznější, originálnější rozměr. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Příběh Mira Šifry staví na prosté, ale solidní kriminální zápletce, v jejímž jádru se ukáže druhá identita 

hlavního hrdiny-vyšetřovatele, a na tomto základě se postupně odhaluje pravá povaha světa alternativní 

historie komunistického režimu ve stále existující ČSSR. Autor jej vidí optikou jednorozměrné utopie 

(prosperující společnost, štěstí obyvatel, brutalistická architektura jako od „československého Corbusiera“), 

která se v druhé polovině – poněkud schematicky – láme do temné dystopie, kde je společnost ovládána 

tajnou službou a propagandistickým aparátem.  

 

Uprostřed tohoto kognitivního obratu stojí starý, unavený Václav Havel, žijící osamoceně v panelákovém 

bytě, kde se už nezmůže na žádný aktivní odpor. Klíčová virtuální událost, která měla změnit běh dějin po 

roce 1989, je popsána jako požár ve fabrice během generální stávky se stovkou mrtvých – ne že by 

mrtvých bylo málo, ale přece jen, jedno neštěstí by zdiskreditovalo probíhající revoluci? A jak do toho 

zapadá stále existující SSSR? V projektové dokumentaci chybí plán, jak by tvůrčí tým chtěl tento naivní 

obraz alternativního světa a projekci jeho dějin propracovat, aby působily komplexněji, věrohodněji, byť 

ukazované v minimalistických náznacích. Zapojení postavy Havla sice není vyloženě zlomyslné, ale přesto 

tak může vyznít, jako nepovedený cynický vtip (proč by se měl člověk, který byl celý život společensky 

aktivní a bojoval proti komunistickému režimu i za cenu uvěznění, najednou stáhnout do ústraní, kvůli 

požáru ve fabrice, který nemohl zavinit?). 

 

Projekt má šanci stát se umělecky kvalitním a divácky atraktivním žánrovým filmem převážně pro domácí 

publikum, s velmi dobrou využitelností v televizním vysílání. 

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

Realizační tým spojuje dva talentované a úspěšné tvůrce: scenáristu a autora námětu Mira Šifru a režiséra 

úspěšných minisérií Petera Bebjaka. Výhodou – i s ohledem na výše popsanou povahu projektu – je i raná 

spolupráce ČT na co-developmentu. Kameraman Martin Žiaran už s Petrem Bebjakem spolupracoval na 

několika zdařilých projektech. 

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

Hlavním přínosem je divácky atraktivní zpracování tématu alternativní historie, v němž se zrcadlí současná 

společenská a politická situace. Film může vyvolat širokou společenskou diskusi, vyloženě se hodí do 

veřejnoprávní ČT. 

 

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

znaků) 

Finanční zajištění projektu mimo veřejné dotace zatím není velké, ale plán financování je realistický a 

rozpočet odpovídá cílům kompletního vývoje. Výhodou projektu je rané zapojení ČT. Producentská 

společnost DNA má za sebou mimo jiné kvalitní a divácky atraktivní tituly Petera Bebjaka. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nejlepší z možných světů 

Evidenční číslo projektu 4131/2021 

Název žadatele DNA Production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 23.12.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Nejlepší z možných světů je kriminálním příběhem z blízké budoucnosti v paralelní realitě, ve které 

se převrat v roce 1989 nepovedl a komunistická strana je v Československu stále u moci. V tomto 

alternativním světě, kde existují reálné postavy a události, jen vše je jinak, než to známe, se hlavní hrdina, 

policista Jakub snaží vyřešit svůj první velký případ, do kterého je možná zapletena státní tajná policie. Ve 

čtrnácti obrazech, natáčených v jednom záběru se divákům podaří odhalit jak skutečnou tvář zdánlivě 

fungujícího režimu tak i pachatele zločinu. Projekt sehraného tvůrčího týmu má být žánrovou sci fi 

kriminálkou, která je originálně řešená jako obsahově tak i formálně. 

Otázkou je zda zajímavý koncept bude stačit a zda poněkud jednoduchá krimi story nejen udrží pozornost 

diváků ale bude mít dostatečný přesah, aby si zasloužila uvedení v kinech a nikoliv jen v televizi. To mají 

tvori možnost ukázat, pokud se jim podaří peníze na vývoj filmu získat. 

 

Přes jisté  slabiny má tento projekt slibný tvůrčí tým a scénář potenciál originálního uměleckého díla, proto 

jej k udělení podpory doporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Umělecká kvalita projektu je zde nejdůležitější otázkou, kterou je si třeba zodpovědět. Sám nápad je 

zajímavý a zábavný. Děj se odehrává v paralelní realitě, podobné například seriálu Muž z vysoké věže, 

který se odehrává v USA v alternativní budoucnosti, kd vyhrál Hitler. V naší verzi je to alternativní realita, 

kde komunisté stále vládnou a revoluce roku 1989 neuspěla. Hlavní hrdina vyšetřuje sebe/vraždu a v 

závěru divák zjistí, že on sám je pachatelem. To jsou zábavné atributy, které samy o sobě dávají projektu 

pontenciál. Příběh filmu je ale kriminální. Zde může film skončit jako Blade Runner nebo jako nudná 

televizní detektivka. Autor ve svojí explikaci mluví o tom, že by chtěl ústředním momentem filmu učinit 

rozhovor hlavního hrdiny s Václavem Havlem. To opět může dopadnout tak i tak. Projekt ve mě vyvolává 

mnoho obav, ale také nadějí. Věřím, že právě kontroverzní a nejednoznačné projekty si zaslouží, aby 

dostaly podporu na vývoj a tedy čas a prostor ukázat, zda stojí za to do nich nadále investovat.  

Považuji za originální a zábavné, po tolika filmech oslavujících českou historii a naše velikány, podívat se 

na naši historii svobodně a z nadhledu, což umožňuje říct a ukázat věci, které by jinak nebylo možno 

vyslovit a ukázat, aniž bychom neznevažovali. 

Režijní koncept filmu je poměrně kontroverzní. 14 obrazů natáčených v jednomzáběru je formální hrátka, 

která nemá podle mne žádné opodstatnění a může se stát překážkou jako pro samotné natáčení tak i pak 

pro diváky. Forma vs obsah. I zde myslím je důležité dát prostor ve vývoji, zejména pro dialog s dramaturgy 

a externími konzultanty. Buď tvůri koncepci opustí nebo se utvrdí ve svém přesvědčení, že to jinak nepůjde. 

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

Projekt předkládá se hraný a zkušený tým. V personálním složení slabiny projektu nevidím. Tvůrci mají 

zkušenosti a mají energii, nadšení pro nové projekty. Zaměřují se na žánrovou tvorbu, kde je určitě 

prostor volný a kde mohou, pokud získají finance na svoje projekty i excelovat. Šifra je talentovaný 

scenárista a podpora jeho projektu ve fázi scénáře neznamená jen, že se tento projekt dovede do další 

fáze, ale i že bude jeho autorovi umožněno se věnovat práci na tomto díle místo psaní dalších a dalších 

projektů a tvorbě televizní a seriálové.  

Vždy tu bude otázka, zda právě tento předkládaný projekt je tím, co by tento tvůrčí tým chtěl rozvíjet, kdyby 

si mohl sám zvolit, ale já věřím, že je třeba jim dát prostor a posoudit výsledný produkt. 

Otázkou, byť ne až tak podstatnou, na žadatele je, proč se obrací na SFK v ČR a nikoliv na slovenský fond, 

zda uvažuje o koprodukci, nebo chce tento projekt vést čistě jako český. 

 

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

Projekt je zajímavý a originální v českém a slovenském kontextu. Možná to bude jen žánrový snímek, který 
ráda uvede ČT, ale může jít i o projekt, který obohatí českou produkci určenou pro kina. 

 V mezinárodním je těžké odhadovat. Kriminální linka je zajímavá, ale zde bude opravdu zásadní spíše forma 
a rozpracování scénáře, vizuální koncepce. Tedy abych to shrnula, potenciál na evropskou úroveň a 
úspěch na poli zahraničních festivalů tu je, ale uvidíme spíše až na konci vývoje. 

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

znaků) 
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Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují rozpory ani protichůdné informace. 

Umožňují správně posoudit žádost. 

Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet, který je poněkud vyšší než obvykle a jedním z jeho 

zdrojů má být Kreativní media EU, zatímco vlastní vklad producenta je jen 100 tisíc, ale to nepovažuji u 

vývoje za až tak zásadní. Zde je prostor pro operativní řešení. 

Žadatel má dostatečný kredit a zkušenosti, abychom mohli věřit, že projekt dovede zdárně do konce a 

připraví k podání na výrobu. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu STUDNA 

Evidenční číslo projektu 4133/2021 

Název žadatele LUMINAR Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 13. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Autoři projektu zdůrazňují, že se nejedná o předělávku jednoho dílu seriálu Majora Zemana, ale přesto 

počítají s fanoušky této komunistické propagandy. Dokonce i v propagaci plánují pracovat se skutečností, že 

původní příběh byl zpracovaný v onom veledíle. Vnímám to jako velmi zavádějící informaci, která odvádí 

pozornost od podstaty příběhu. 

Proč tedy pracují s touto informací, když v principu se jedná o komorní drama jedné rodiny, které bohužel 

není jedinečné. Napojení tohoto příběhu na jednu konkrétní rodinu a dobu je v tomto případě možná 

zbytečné. Možná naopak zobecnění této tragédie může přinést předpokládané sdělení tohoto filmu. 

„Napojení“ tohoto projektu na Majora Zemana považuji, vedle poněkud korpulentního rozpočtu, za nejslabší 

stránku tohoto projektu. 

Za nejsilnější stránku projektu považuji mimořádně aktivní a kvalitní práci producenta, který dokázal v této 

nesnadné době zajistit 3 zahraniční partnery a dva z nich jsou dokonce ochotni podílet se na vývoji i 

finančně. 

Projekt je v krátké době již potřetí před komisí, je realizovatelný a producent bude zcela určitě schopen 

uskutečnit ho v zamýšlené podobě. 

Z pohledu ekonomické analýzy nic nebrání tomu, aby se tento projekt ucházel o podporu od fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost obsahuje všechny fondem požadované doklady. Její přílohy jsou srozumitelné a neobsahují žádné 

protichůdné informace. 

Postrádám logiku v označení tohoto projektu jako „kulturně náročné kinematografické dílo“, naštěstí 

vzhledem k finančnímu plánu není tato specifikace rozhodující. 

Ve formuláři „Popis projektu“ schází údaj o tom od kdy a do kdy je platná opce/licence a kdy byla smlouva 

s autorem Miro Šifrem uzavřena. Naštěstí přiložená smlouva tento nedostatek řeší.  

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

Komentář k rozpočtu na vývoj je prakticky nulový. Producent v něm uvádí, že v rozpočtu se nenacházejí 
žádné nestandardní položky, které by zasluhovaly hlubší komentář. Pak ale nevím, zda producent došel 
k jednotlivým položkám při pouhém pohledu z oka, nebo zda je opsal z jiného rozpočtu. Standardní by bylo 
také, kdyby rozpočet byl o 400 tisíc levnější, nebo o 100 tisíc dražší.  
Proč například honorář pro architekta u tohoto typu filmu činí v rámci vývoje 80.000,-? Producent ro zajisté 
dokáže radě vysvětlit, ale proč to neudělá rovnou v komentáři? 

Jedná se o civilní komorní drama s minimem postav a prostředí a proto vnímám předpokládané náklady na 

výrobu celého filmu (35 mil.) jako pravděpodobně přehnané a bude dobře, když producent v průběhu vývoje 

nalezne reálná čísla včetně jejich logického zdůvodnění. 

 

Finanční plán je pokryt těsně nad 50% prostředky ze soukromých zdrojů producenta a koproducentů. 

Zbývajících necelých 50% by měla dodat podpora od fondu. 

Práci producenta v této oblasti jsem ocenil výše. Počet kvalitních koproducentů ve fázi vývoje podobného 

projektu je obdivuhodný. 

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

Producent pracuje na přípravě realizace. Obsazuje hlavní štábové profese a má vybranou herečku do role 

matky. Má předjednané minimálně čtyři zajímavé partnery, viz LOI a LOC.  

Rozhodující pro úspěch vývoje bude dotažení scénáře a kvalitní obsazení čtyř hlavních rolí. 

Vlastní natáčení po „technické“ stránce pravděpodobně nebude mimořádně složité  

Očekávání producenta ohledně festivalů a následné mezinárodní návštěvnosti jsou s ohledem na obsah 

filmu podle mého názoru příliš optimistická, stejně jako předpokládaný domácí zájem ze strany fanoušků 

Majora Zemana. 

K marketingové strategii jsem se vyjádřil v úvodu. 

Navržený časový harmonogram odpovídá náročnosti projektu. 

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

Zlínská společnost LUMINAR Film s.r.o. podle obchodního rejstříku vznikla již v roce 2012 a ve své 

prezentaci zmiňuje z té doby dva filmy pro Českou televizi (2014, 2015).  Z  nedávné minulosti uvádí dva 

filmy, na kterých se podílela buď jako koproducent (dánský film „Hadí kouzlo“), anebo jako producent filmu 

„Krajina ve stínu“. Současný přehled filmů v různém stupni rozpracovanosti, které uvádí na svých 

stránkách je úctyhodný. Společnost intenzivně a úspěšně využívá své filmově bohaté „zlínské“ zázemí.  

Pravděpodobnost, že úspěšně dokončí i tento projekt je veliká. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Studna 

Evidenční číslo projektu 4133/2021 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 8. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt psychologického hororu / dramatu, které je inspirována skutečným a silně 

medializovaným příběhem vraždy Marie Jelínkové a sebevraždy jejího manžela. 

 

Ačkoli scénář odkazuje i svým názvem je kultovní (a z mého pohledu velice problematické) epizodě seriálu 

30 případů majora Zemana, jedná se o svébytné a dramaticky suverénní dílo, které minimálně pracuje 

s odkazy na Sequensovu pokřivenou a umělecky spornou interpretaci tragédie. Naopak, vychází z pevných 

psychologických základů, přičemž perspektivu přesouvá na rovinu oběti. Nevzniká tak senzacechtivý 

morytát, ale dobře vystavěný psychologický horor, jehož úběžníkem je Marie Jelínková a její svět výrazně 

deformovaný částečně neuvědomovaným vlivem psychicky nemocného manžela a na rodičích emočně 

závislého syna.   

 

Scénář Miro Šifry účelně buduje napětí v klaustrofobickém prostředí domu a zahrady Jelínkových, chytře 

pracuje s náznakem a nespolehlivým vypravěčem. Závěrečné tragické vyvrcholení sice přichází jako šok, 

ale je organicky zapuštěné do psychologického profilu aktérů. 

 

Studna svým pojetím a naznačeným režijním záměrem směřuje do ranku náročnějšího, intimního hororu, 

pro který je důležitější vnitřní stav postav než externí monstra.  

 

V předkládané podobě pokládám projekt za velmi promyšlený, nadějný a hodný podpory v dalším vývoji.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

− Šifrův scénář jsem četl bez předchozího před-porozumění, že jde o reinterpretaci případu, který inspiroval 

nejslavnější epizodu Majora Zemana. Musím ocenit způsob, jakým je neokázale a precizně vystavěný 

tak, aby od první chvíle prvoplánově nepřivolával svůj hororový a „senzační“ aspekt. Naopak, důsledná 

práce s perspektivou oběti mu dodávají velmi intimní a psychologizující nádech, když se zaměřují na 

sledování rutiny, jež se z pohledu Máni jako přímého účastníka může zdát zcela běžná. Teprve letmé 

náznaky, vybočení z perspektivy, diskrepance mezi vidění reality uvnitř oplocené zahrady Jelínkových a 

vně této podivné psychologické pevnosti, vnášejí do vyprávění zneklidňující pocit, že cosi podstatného 

zůstává nedořečené.  

− Dynamika tří protagonistů funguje, psychologické problémy nejsou zveličené, spíše než k chorobnému 

stavu mysli odkazují k rafinované podstatě domácího násilí a manipulace, kdy přepjaté vidění jednoho 

z nich výrazně deformuje perspektivu ostatních. 

− Šifrovo nazírání je velice filmové, stavba jednotlivých situací odpovídá spíše pravidlům filmového jazyka 

než literatury, lze tedy vyčíst, že scénář nabízí potenciál výrazného režijního řešení (cením vizuální 

odkazy k fotografiím Gregory Crewdsona, které geniálně pracují s podvratným náznakem v jinak zdánlivě 

uhlazeném světě). 

− Pokud je Studna majora Zemana pokládána za základní kámen českého hororu (v tomto ohledu bych 

namítl, že přehlížíme výraznou stopu Juraje Herze), předkládaný projekt je možným českým příspěvkem 

k žánru rafinovaného „arthouse hororu“, jaký nachází obrovský divácký ohlas především díky portfoliu 

amerického producenta A24, v němž se spojuje cit pro silné téma, výrazné prostředí a stylistickou 

odvahu.      

 

 

 

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

− Miro Šifra patří k nejvýraznějším talentům české a slovenské scenáristiky, který vyniká schopností 

vyprávět příběhy z poněkud jiné perspektivy, než jaká je v tuzemských poměrech zvykem. Peter Bebjak 

je režisér s bohatými zkušenostmi se žánrovou kinematografií. Nepatřím k příznivcům jeho hororové 

stopy (Trhlina), ale pro daný typ projektu je logickou volbou.  

 

 

 

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

− Studna patří do kánonu české popkultury, byť je dobré mít na paměti, že v nejznámějším zpracování byla 

použita ve velmi ideologickém rámci, který dehonestoval disent a z jedné poloviny jde o krajně bizarní 

vesnickou agitku. Hororová část se zapsala do povědomí na svou dobu silně zneklidňujícími scénami, 

které postupem časem přešly až na území, které mladší generace nazývá „cringe“. Příběh Jelínkových je 

ale známý a atraktivní, v dané podobě se mu navíc dostává spravedlnosti v podobě vyvážené 

psychologické perspektivy.  

Žánr psychologického hororu patří k horkému zboží na současném trhu, které má atraktivní místo na 

pomezí „festivalového“ filmu a diváckých trháků. Mezinárodní úspěch filmů Já, Olga Hepnarová pak 
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navíc poukazuje na to, že „známé české kriminální příběhy z minulosti“ mají předpoklad rezonovat i mimo 

hranice republiky.  

 
 

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

znaků) 

− Žádost je formulovaná velmi srozumitelně, detailně, poskytuje po ekonomické i umělecké stránce velmi 

jasnou představu o díle, které má z developmentu vzejít. Kredit žadatele adekvátní typu a náročnosti 

projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Studna 

Evidenční číslo projektu 4133/2021 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 20. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je česko-slovensko-polský projekt scenáristy Mira Šifry, režiséra Petera Bebjaka, 

dramaturga Ivo Trajkova a producenta Jindřicha Motýla. Silný tvůrčí tým přichází se silným námětem podle 

skutečných událostí z roku 1968 – psychologickým dramatem na půdorysu patologických rodinných a 

sousedských vztahů ústícím do vraždy a sebevraždy. Projekt obsahuje přesvědčivou a cílevědomou 

realizační strategii v autorsko-umělecké i producentské části.  

   Projekt se podává opakovaně. Shodou okolností jsem jej posuzoval již před rokem a jen s dílčími 

výhradami jsem jej doporučil k podpoře. Projekt byl tehdy kladně hodnocen i v dalších dvou expertních 

analýzách. Od rady získal slušných 73 bodů, ale v konkurenci dané výzvy se na něj peníze nedostaly - 

zůstal dvě místa pod čarou.  

   V mezičase se projekt posunul zejména z hlediska producentského a finančního zajištění, kde byly jisté 

slabiny, a to směrem k mezinárodnímu projektu: koprodukční struktura se rozšířila o Polsko (v jednání je 

navíc ještě německý partner) a posíleno tak bylo rozložení zdrojů (jen není jasné, proč bratislavský a 

varšavský koproducent jsou ve finančním plánu zařazeni do kategorie českých vstupů a nikoli zahraničních), 

dále se snížil rozpočet (1,325 mil.) a tím pádem i požadavek na podporu Fondem (650 tis.), veřejná podpora 

klesla pod limit kulturně náročného projektu, byť žadatel tento status nadále deklaruje (myslím, že sporně, 

neboť nejde o projekt s omezenými „šancemi na ekonomický úspěch“), zajištěno je 51% rozpočtu. Posun 

nastal také v tom, že český producent nabyl na zkušenosti a může již vykázat dokončený (a prestižní) 

projekt (Krajina ve stínu Bohdana Slámy); ze zlínského Luminaru zjevně roste silná ambiciózní společnost. 

Napjatý zůstal realizační harmonogram: projekt sice získal (od minulé žádosti) rok na přípravu, ale nyní má 

být realizován během šesti měsíců, do června 2021, přičemž rozhodnutí o případné podpoře přijde nejdříve 

koncem ledna. V žádosti není tento spěšný postup odůvodněn. 

   Nově přibyl scénář, označený jako pracovní verze datovaná červnem 2020: z žádosti neplyne, jak by měl 

vypadat případný další scenáristický vývoj, nicméně už předložená verze svědčí o suverénním autorském 

postupu, a to počínaje velmi efektní předtitulkovou expozicí, která formou opakovaného záběru 

v postupných ročních dobách vytváří působivou charakterizační a časovou zkratku s působivou pointou 

v podobě motivu vodní hladiny, do něhož se prolne titul. Scénář vyniká konkrétní obrazností, výstižnou 

psychologickou i situační zkratkou, rafinovanou prací s dramatickým napětím ve všedních reáliích. Horor 

všedního dne.  

   Celkově je projekt zralý k realizaci a slibuje výrazné dílo na pomezí uměleckého a žánrového filmu 

s kulturní i společenskou hodnotou a se zajímavým diváckým, festivalovým a mezinárodním potenciálem. 

   Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy: rozšiřuje rozmanitost a kvalitu české kinematografie, přináší 

koncepční spolupráci autora, dramaturga a producenta a rozvíjí mezinárodní koprodukce.  

 

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) 

Film má výraznou autorskou a uměleckou koncepci založenou na důmyslné žánrové konstrukci a na 

minimalistickém, realisticky motivovaném způsobu vyprávění.  

Tematicky navazuje na předchozí zpracování téhož námětu ve 30 případech majora Zemana: na jedné 

straně se hlásí ke zdejší tradici psychologického hororu a k fanouškovské základně seriálu, na druhé straně 

přepisuje normalizační televizní verzi estetikou uměleckého kinematografického filmu a přináší nové 

hledisko - hledisko oběti. 

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

Realizační tým tvoří výrazné osobnosti, personální zajištění představuje záruku úspěšné realizace projektu. 

 

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

Projekt přináší osobité a žánrově poučené dílo se společensky závažným tématem, které má divácký, 

festivalový a mezinárodní potenciál. 
 
 
 

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

znaků) 

Projekt je dobře připraven k realizaci, zvolená strategie dává záruku úspěšného výsledku. 

Žadatel si jako začínající společnost vytváří velmi zajímavé portfolio, projekt odpovídá profilu žadatele, 

žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      Šaty od Podolské 

Evidenční číslo projektu      4134 / 2021 

Název žadatele      MGA  GREIF s.r.o.        Karel Greif 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj celovečerního filmu 

Číslo výzvy      2021 – 1 – 1 - 3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan  Šuster 

Datum vyhotovení  10.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

      

     Producent,autor a režisér Karel Greif podává opětovnou žádost na vývoj svého 
celovečerního projektu – životopisné drama  -   Šaty od Podolské. 
Loňskou žádost podávala filmová společnost Cinema Art.s.r.o.  
Dle připomínek Rady Fondu vytvořil Karel Grif upravený námět filmu a za svou  firmu 
podává novou žádost . 
Dramatický profesní i osobní život Hany Podolské / 1880 – 1972 /,  zejména v první 
polovině minulého století, je zajímavě filmařsky dokumentován. Již v roce 1908 
založila Podolská v Praze svůj MÓDNÍ SALON ,jehož působení vstoupilo do  
československé historie , který by  neměl být zapomenut. 
 Mimo jiné o realizaci filmu má zájem i ČT- /Jan Maxa podepsal Letter of intence/. 
 
     Rozpočet vývoje filmu v délce cca 110 minut  je 1,040.615 Kč  
Žádost o příspěvek  Fondu ve výši  500.000Kč. 
Doba realizace vývoje  3.11.2020 až 1.11. 2022. 
Předpoklad nákladů výsledného filmu – cca 30 milionů Kč. 
 
     Obsáhlá režijní a dramaturgická explikace, marketingové a distribuční úvahy 
producenta, potvrzena účast tvůrčího štábu a poradců  / kameraman Vladimír Smutný 
,historička PhDr Eva Uchalová atd./. zájem eventuelních koproducentů a sponzorů o 
spolupráci  a také přesvědčivý záměr režiséra o realizaci svého  celovečerního  
debutu, jsou pro mě dostatečným předpokladem pro poskytnutí příspěvku Fondu, 
který  d o p o r u č u j i  

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) 

 

     Materiál je pečlivě zpracován,  žádost obsahuje všechny požadované přílohy  a  

poskytuje tak dostatek informací pro její posouzení. 
 

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

 

    Celkový rozpočet vývoje je zpracován šetrně, ve standardní skladbě a cenách . 
1.040.615 Kč Přímé výrobní náklady 974.500 Kč z toho scénář 281.000Kč a ostatní 
683.500Kč.. Zafinancování reálné  Fond 500.000Kč, vlastní vklad 540.615 Kč z toho 
400.000 Kč finanční vklad a 140.615 Kč  věcný. 

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

 

     Producentská strategie,marketingové a distribuční úvahy jsou promyšleně a    
    podrobně popsány. 
     Harmonogram realizace vývoje  je reálně splnitelný s ukončením prací v říjnu     
     2022 . 
 

 

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

 

        Producent,autor a režisér Karel Greif absolvoval  DAMU v  Praze 
      Svoji filmovou společnost MGA GREIF FILM s.r.o . založil v roce 2006 
      Realizoval celou řadu krátkých filmů, dokumentů a  televizních pořadů jako např. 
      Pohár Josefa Masopusta, Manéž Bolka Polívky, Podolská plovárna ,Pražská     
       teplárenská,  Město Kladno, Heinikem  a 50 minutový dokument pro ČT  o své    
       matce „  Kostýmy Irena Greifová“. Připravovaný film Šaty od Podolské  je jeho   
       celovečerní debut. 
 
Ostatní tvůrčí štáb – kameraman Vladimír Smutný, architekt Ivo Žídek, dramaturg 
Kristýna Čepková,odborný poradce historička PhDr Eva Uchalová. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šaty od Podolské 

Evidenční číslo projektu 4134/2021 

Název žadatele MGA GREIF 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 26.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Životní příběh Hany Podolské otevírá hned několik dějově bohatých rovin, díky nimž může vzniknout 

atraktivní divácký film. Předložený materiál od původního záměru, kde se akcentovala spíše vztahová linie 

příběhu, ustoupil a v centru pozornosti nyní stojí především kontext, v němž se příběh Podolské odehrává. 

Podstatné tak jsou historické a místní reálie, ostatně, Podolská prochází událostmi zcela formující i historii 

státu. Přesto však treatment dokazuje, že i Podolská a její osobní příběh nefunguje jen a pouze pro 

propojení těchto historických bodů. Naopak, je sám o sobě dramaticky nosný, v užším napojení na kontext 

však počínání postav a pochopitelně i celková gradace funguje lépe. 

 

 

 

 

 

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) 

 

Při pečlivém pročítání předloženého záměru, explikací i treatmentu mne de facto po celou dobu v hlavě čněl 

dotaz: hodí se látka k formátu celovečerního filmu? Ostatně, v jednom z dokumentů i najdeme hypotetický 

nápad, že by snad mohla z projektu vzniknout televizní antologie. Netuším, zda záměrem producenta je jít 

oběma cestami, nemyslím, že by to však mohlo být ku prospěchu. Cílem vývoje by tak rozhodně mělo být 

v prvé řadě rozhodnutí, jak látku převyprávět. Dle treatmentu totiž celá řada situací (a že jich v ději je!) 

může být v podobě filmu jen nahodilá. Obávám se, že pakliže by se opravdu mělo to vše, o čem se 

dočteme, v ději zahrnuto, nejenže se může umocnit přílišná popisnost, ale to, co by mohlo být hlavní 

devízou filmu (silný individuální příběh v područí rozkolísaných dramatických historických dějů), ztratí na 

věrohodnosti – najednou z toho bude čítanka, kde informace stíhá druhou.  

Řešením v rámce vývoje by mohlo být dramaturgické rozpoznání, které z uvedených situací v ději 

ponechat. Kterým dát prostor, resp. jaký prostor, aby i to letmé mihnutí nepůsobilo šablonovitě a vlastně 

zbytečně.  

Anebo právě převést látku do televizní mini série, která by mohla mnohem pečlivěji do osudu Hany 

Podolské, resp. ale i osud naší země, nahlédnout. (Zde však vyvstává otázka, jak dobře by fungovala 

narace pracující s paralelním způsobem vyprávění, zvláště, pokud se pohybujeme mezi rokem 1948, 

představením Rusalky a událostmi z minulosti. To v látce nyní působí dobře a rozčlenění do několika dílů 

v tv mini serii by takový koncept dost dobře nemusel/nemohl fungovat.) 

 

 

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

Projekt má již některé profese domluvené, zvláště velmi slibně je obsazeno místo kameramana, neboť 

právě Vladimír Smutný se pro takový formát filmu, resp. žánr, velmi hodí. Jak i uvádí žadatel, klíčové 

bude obsazení hlavní postavy (a to pravděpodobně dvěma herečkami pro dvě více rozličné etapy života 

postavy). I to bude výzvou pro další vývoj projektu. 

 

 

 

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

 
Z projektu, ať už by šlo o celovečerní film nebo televizní mini sérii, se může stát nejen divácky atraktivní 

dílo, ale i dílo, které překračuje hranice. Ač látka svázaná s místními dějinami, hybné síly, které tehdejší 

historii utvářely, byly ve velké míře univerzální, tedy globální. A osobnost Hany Podolské navíc poskytuje 

silný příběh, který má potenciál oslovit i západní, americké, publikum. 
 

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

znaků) 
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Rozpočet na vývoj tak náročného a velkého projektu mi přijde spíše malý. Bude-li třeba navíc vyvíjet spíše 

televizní mini sérii, pak rozhodně nedostatečný – zejména tedy s přihlédnutím na tvorbu scénáře a 

ohodnocení dramaturga (nyní jen paušál 20 tisíc Kč). 

Jinak je však žádost připravena dobře, obsahuje srozumitelně podané informace, aby bylo možné ji 

posoudit a doporučit k podpoře. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šaty od Podolské 

Evidenční číslo projektu 4134/2021 

Název žadatele MGA GREIF 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 20.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
 
Pôvodne inšpirovaný nedávnou výstavou, režisér predkladá životopisnú, romantickú dráma o 
slávnej módnej návrhárke a fenoméne Hane Podolskej. Podolská sa preslávila svojim 
módnym salónom, šatami a kostýmami vyrobenými pre slávne osobnosti, ale aj ako filmová 
kostýmová návrhárka (o.i. slávna kreácia pre Adinu Mandlovú vo filme Kristián) Jej život bol 
bohatý na udalosti a ľudí a zároveň dramatický, odohrávajúci sa na pozadí dramatických 
udalostí prvej polovice XX.storočia. Čítanie treatmentu je fascinijúce a osciluje medzi fikciou a 
skutočnými udalosťami, ktorých popis režisér získal z rozhovorov žijúcich pamätníkov. Počas 
návštevy predstavenia Rusalky v Národnom divadle sa retrospektívne a po kapitolách 
odohráva život H.podolskej, píše sa rok 1948, nastáva veľký zlom. Vo filme budú zobrazené 
tak skutočné historické postavy, ako aj kostýmy Hany Podolskej a hlavne jej vášeň k svojej 
profesii. Súdiac podľa treatmentu, ide naozaj o výnimočnú osobnosť a výnimočný život. 
Pocitovo sa mi po prečítaní treatmentu alebo štruktúre svenára však zdá táto predloha skôr 
na televízny film, alebo seriálovú pentalógiu 5 x50 min, ako ju spomína vo svojom komentári 
dramaturg D.Kukal. A to hlavne preto, ze sa režisér sústreďuje vo svojej explikácii skôr na dej 
a dialógy ako na umeleckú víziu budúceho celovečerného filmu, možná by tiež podľa mňa 
bola varianta nákladného producentského filmu, čo ponúka predloha. Potvrdeným 
kameramanom je Vladimír Smutný, ktorý v priloženej ukážke zdôrazňuje dôležitosť správneho 
svietenia pri práci s kostýmami. Projekt sa predkladá po druhýkrát, tento raz nie producentom 
CineArt TV, ale jednateľom spoločnosti MGA GREIF s.r.o. a zároveň režisérom M.Greifom, 
ktorý je debutantom č osa týka celovečerního hraného filmu v oboch oblastiach. 
 
 
 
 

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

 
 
Život Hany Podolskej ako je opísaný v treatmente je fascinujúci námet na životopisný film 
bohatý na udalosti, osobnosti, dramatické elementy a výtvarnú kostýmovú krásu. Vidno, že 
režisér, inšpirovaný výstavou o diele Hany Podolskej z roku 2019, urobil hĺbkový research a 
zozbieral množstvo materiálu. Príbeh filmu je rámcovaný návštevou predstavenia Hany 
Podolskej v Národnom divadle, kde sa hrá Dvořákova Rusalka, v pohnutom roku 1948. 
Medzi jednotlivými dejmi sa flashbackmi premieta súkromný život Hany Podolskej, jej 
úspechy a životné úskalia. Źivot bohatý aj na stretnutia s mnohými významnými osobnosťami 
tohto historického obdobia Na konci predstavenia ju čakajú muži v kožených vestách, 
komunistický puč znamená koniec jednej nezvyčajnej životnej etapy. Z celého filmu má tiež 
vyplývať jej celoživotná vášeň k tvorbe šiat a kostýmov. Ide teda o fascinujúci materiál, ktorý 
však akoby nevedel, akú podobu má nabrať čo sa týka formálnej stránky. Tiež sa mi zdá, že 
je až príliš faktografický a ambiciózny v tom, že všetky motívy chce do filmu obsiahnuť. Ak 
som dobre projekt pochopila, režisér je v úzkom kontakte s CZ TV a robí pre nich aj 
dokument o H.Podolskej. Materiál však považuje natoľko jedinečný a bohatý, že má zámer 
natočiť aj celovečerný film. Pôjde o filmový debut autora, ktorý momentálne podáva žiadosť 
aj ako producent na kompletný vývoj, čo sa mi zdá v prípade takéhoto náročného projektu 
nie moc vhodné riešenie, hlavne ak ešte píše novú verziu scenára, odlišnú od verzie 
predloženej CineArt TV v predchádzajúcom kole. 
 

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

 
Neviem, či je to zaužívaná a akceptovatelná prax, ale pán Greif ako konateľ spoločnosti 
MGA GREIF s.r.o podpísal z pozície producenta tejto spoločnosti sám so sebou zmluvu ako 
s autorom Greifom, ktorý dáva producentovi Greifovi právo opcie, licenciu na AVD a iné. Ako 
som už spomenula, kdeže je príbeh filmu zasadený do určitého historického obdobia, 
vrátane náročných kostýmov a zrejme i náročného rozpočtu, zdalo by sa mi adekvátnejšie, 
aby projekt bol vedený skúseným filmovým producentom. Už aj preto, aby sa režisér mohol 
plne venovať tvorivej stránke projektu a nie vystavovaniu a plánovaniu financovania a jeho 
zabezpečovaniu. Ďaľšími potvrdenými členmi štábu sú renomované mená ako kameraman 
V.Smutný, architekt Ing.Arch. I.Žídek adohodnutý a V.Schwarcz a CineArt TV, teraz ako 
koproducent. Dramaturg D.Kukal projekt stručne odporúča, ale nepodáva žiadnu jeho 
analýzu, alebo prípadný návrh na ďaľšiu tvorivú spoluprácu s režisérom. 
 

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

 
Životopisný film o H.Podolskej by určite obohatil ponuku a žánre českej kinematografie, aj  
keď sa v poslednom čase životopisných filmov vyrába viacej. Legenda Hany Podolskej je 
živá doteraz, už aj preto, že hrala dôležitú rolu ako kostýmová návrhárka klasických českých 
filmov tohto obdobia ako Kristián. Napriek tomu sa doteraz  o nej vie len málo.Projekt je  
navrhovaný ako čiste česká produkcia, ale keďže je vo filme aj určitý francúzsky a anglický  
element vďaka prepojeniu s existujúcimi historickými postavami, teoreticky by bolo možné  
hľadať koproducentov, napríklad v centre módneho priemyslu, vo Francúzsku a inde? 
 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: 
max. 1000 znaků) 
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V tejto vývojovej fáze sa producent a režisér K.Greif chce venovať druhej verzii scenára, 
castingu, ďaľšiemu researchu pamätníkov, kostýmom, kamerovým testom šiat. Od SFK 
žiada 500.000 CZK, čo je 48,05 % z celkového rozpočtu na vývoj. Zbytok, t.j. 51,95 % je 
podľa čestného prehlásenia zabezpečený z vlastných zdrojov producenta-režiséra. 
Spoločnosť MGA GREIF s.r.o. nemá žiadne skúsenosti s výrobou celovečerných hraných 
filmov. Film je zároveň celovečerným filmovým debutom režiséra. Z projektu vyplýva jeho 
silný drive a nadšenie, film sa mi však javí ako dosť náročný na realizáciu a žiadal by si 
podľa mňa skúseného producenta, ktorý s prehľadom vystaval celkovú stratégiu nielen 
kompletného vývoja, ale stratégiu celkového financovania filmu, koproducentov, partnerov a 
odhad predpokladaného finančného rozpočtu filmu počas jeho ďaľšieho vývoja. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Noc pod kamenným mostem 

Evidenční číslo projektu 4135/2021 

Název žadatele Up&Up production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 30.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Napriek prísľubu istej vizuálnej atraktivity spojenej s dobou, v ktorej sa film má odohrávať (Praha Rudolfa II), 

má predložený projekt hneď niekoľko otáznikov, ktorých kombináciou sa pravdepodobnosť, že sa v aktuálne 

zamýšľanej podobe zrealizuje, javí veľmi nízka. Príbeh je postavený na množstve postáv a mikro príbehoch 

odohrávajúcich sa na množstve lokácií. Z pohľadu ekonomickej analýzy to znamená veľké množstvo hercov 

a historických kostýmov, a navyše vízia, že sa bude nakrúcať v reáliách napovedá, že zamýšľaný budúci 

celkový rozpočet diela 20 000 000,- je nereálny. Už predkladaný rozpočet 484 000,- na kompletný vývoj 

nedokáže pre tak náročný historický projekt zabezpečiť to, čo sa od kompletného vývoja očakáva, teda 

príprava projektu na fázu produkcie. Absencia režiséra a teda aj jasnej režijnej vízie len umocňuje dojem, že 

predkladanému projektu chýba jasný realizačný zámer. Je tiež diskutabilné, či film rozpráva o súčasných 

dôležitých témach. Skôr pôsobí dojmom rozprávky, napriek autorkinej snahe napísať serióznu drámu s 

prvkami magického realizmu. Technickou prekážkou vývoja je skutočnosť, že žiadateľ má zabezpečené 

opčné práva len na krátku dobu do 1.12.2021 a ani potom majiteľ práv (ČT) nemá povinnosť ďalšiu zmluvu 

podpísať. Ak by bol projekt podporený, musí sa nutne dokončiť skôr ako tento termín. Vzhľadom k tomu, že 

základnou otázkou životaschopnosti tohto projektu je kvalita scenára a vzhľadom na charakter zabezpečenia 

práv (krátkodobá opcia), sa zdá, že projekt mal najskôr prejsť menej nákladnou literárnou prípravou. Na 

kompletný vývoj projektu ešte nie je správny čas. Projekt preto neodporúčam podporiť ako kompletný vývoj. 

Mohol by však byť podporený nižšou sumou s cieľom ďalšej literárnej prípravy, prípadne pre umožnenie 

autorského vstupu režiséra. Túto investíciu však môže na seba vziať aj producent a vrátiť sa na kompletný 

vývoj s jasne definovanou autorsko-režijnou víziou, adekvátnou producentskou stratégiou a zabezpečenými 

právami. 

Udělení podpory Nedoporučuji (Nehodící se smažte) 
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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) 

Žiadosť obsahuje základné požadované prílohy. Z ich preštudovania je jasné, že základným predpokladom 

pre ďalšie pokračovanie projektu je prepis scenára a ujasnenie celkového autorského zámeru. Scenár 

vznikol na objednávku ČT s dátumom odovzdania scenára v roku 2017. Teraz ČT poskytlo formou 

nezáväznej opcie právo so scenárom ďalej pracovať produkčnej spoločnosti Žiadateľa. Do 1.12.2021 majú 

žiadateľ a ČT podpísať zmluvu o ďalšej spolupráci, predpokladám, že koprodukčnej. Zmluva však ani jednu 

stranu nezaväzuje pre ďalšiu spoluprácu. Tým pádom je osud projektu po 1.12.2021 otázny a investície do 

neho rizikové z pohľadu SFKMG. Posudzujem projekt preto najmä s ohľadom na toto slabé právne 

zabezpečenie projektu. Hlavný problém opčnej zmluvy je v tom, že nezakladá automatický predpoklad, že 

keď bude mať producent záujem projekt realizovať, ČT mu práva "musí" predať. Technicky vzaté, je to 

nekvalitná opčná zmluva (a je trošku nefér, že ČT takéto zmluvy producentom ponúka). 

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet prekvapuje nízkym ohodnotením scenáristky. Je to preto, že napísanie scenára bolo pred tým 

financované ČT a žiadateľ v skutočnosti plánuje financovať len prepis. To znamená ale, že skutočná 

hodnota projektu je iná, pretože scenár bude treba buď od ČT odkúpiť, alebo ČT vstúpi do projektu 

koprodukčne, v každom prípade plná hodnota scenára sa niekde v projekt odzrkadlí, aj keď ju teraz nie je 

vidieť. Ďalšie položky rozpočtu plánujú akýsi prieskum realizácie projektu vo forme prieskumu lokácií a 

castingu. Ide však o nesmierne náročný historický projekt a autori deklarujú zámer vysokej miery autenticity, 

čo znamená vysoké náklady na prípravu aj realizáciu. Tento rozpočet, aj keby boli ciele naplnené, dokáže 

tak maximálne zabezpečiť odpoveď na otázku či s projektom pokračovať, alebo nie. Nedokáže zabezpečiť 

kompletný vývoj projektu, čo je však predmetom výzvy. Kompletný vývoj takéhoto projektu bude 

mnohonásobne drahší, pokiaľ sa má realizovať v aktuálne zamýšľanej forme.  

 

– Je představa o financování realistická? 

Žiadateľ sa prakticky plne spolieha na financovanie zo zdrojov SFKMG. Deklaruje vlastný vklad, ale ten sa 

de facto anuluje s producentskými nákladmi. Financovanie skutočného kompletného vývoja, ktorý bude 

podstatne drahší ako ten aktuálne prezentovaný, bude vyžadovať ďalšie zdroje. 

 

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

 

Vzhľadom na neistotu výsledku (otázka zabezpečenia práv), je podiel požadovanej podpory neobhájiteľný. 

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt v aktuálne prezentovanej forme nedeklaruje zámer získať iné zdroje na fázu vývoja ako SFKMG. 

Pokiaľ by boli už teraz zúčastnené subjekty presvedčené o kvalite scenára a realizovateľnosti projektu, mal 

by projekt potenciál získať viaczdrojové financovanie. V hre sú ČT, nemecký koproducent Beta Cinema, 

slovenský koproducent Arina Films. Opäť však sa zdá, že žiadateľ ešte musí presvedčiť scenárom a 

jasnejšou producentskou víziou. 

 

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

Producentská stratégia sa zdá ešte nejasne definovaná. Zrejme to vyplýva z faktu, že scenár ešte nie je v 

podobe, v ktorej by bola jasná vízia možná. Z predložených materiálov je zrejmé, že napriek tomu, že 

knižná predloha je atraktívnym čítaním s vysokými literárnymi kvalitami ako bohaté opisy dobových postáv 

a prostredí ako aj zaujímavé štrukturálne prepojenie príbehu vo forme spleti mikropríbehov, tento formát sa 

javí ako nesmierne zložitý na filmovú adaptáciu. Nie je náhodou, že veľa filmov takéhoto formátu nevzniká. 

Ak vznikajú, majú buď hlavnú postavu na ktorej osude nám záleží (napríklad film Pomalované vtáča), alebo 

môžu mať skôr vysoko artový charakter (ako filmy Roya Andersona). V tomto prípade však ani jedno nie je 

cítiť. Príbeh balansuje na tenkom ľade, kde na jednej strane pôsobí charakterom rozprávky (doba, 

anekdotické postavy, mágia, príbeh rozprávkového bohatstva a zakázanej lásky...) a na druhej strane 

snaha autorky o historickú autenticitu a dramatický príbeh. Absencia režiséra navyšuje dojem, že kreatívny 

tím producent-režisér-scenárista sa ešte celkom nezhodli, aký film má vzniknúť. Žiadateľ deklaruje budúci 

odhadovaný rozpočet, ktorý sa zdá hlboko podhodnotený, vzhľadom k ambícii realizovať historicky 

vierohodný film s množstvom postáv a lokácií. Tak isto nie je celkom presvedčivý producentský zámer 

realizovať práve tento film práve teraz, čo sa týka jeho témy. Deklarované hlavné atribúty ako 1. 

Rudolfínska doba, 2. Historická látka a 3. Židovské téma sú formulované zatiaľ nepresvedčivo. 1. a 2. sami 

o sebe nie sú presvedčivým dôvodom práve dnes realizovať tak finančne náročný film a 3. by trebalo naozaj 

lepšie definovať. O aké "židovské téma" v tomto filme ide? - tým že v príbehu vystupujú židovské postavy 

ešte nevzniká "židovské téma".  

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Žiadateľ popísal marketingovú stratégiu čo do rôznorodosti komunikačných materiálov a kanálov. Skôr je 

však nejasná cieľová skupina, čo vyplýva z nejasnosti zámeru projektu. Ambíciou žiadateľa je primárne 

osloviť arthousové, skôr intelektuálne ladené mestské publikum, ktoré navštevuje jednosálové kiná. Svoj 

projekt popisuje ako protiklad naratívu o židovskej Prahe ako ju predstavujú turistické kancelárie. Avšak 

samotná predloha svojím anekdotickým spôsobom rozprávania nepomáha tomu, aby vznikol pútavý 

dramatický príbeh, obsahovo relevantný pre intelektuálne ladeného mestského arthousového diváka.   

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Časový harmanogram počíta s dokončením prác 05.2022. Problém je však v tom, že zabezpečenie práv po 

1.12.2021 je neisté. Žiadateľ nemá v tejto chvíli ako zaručiť, že bude môcť na projekte po 1.12.2021 vôbec 

pracovať.  

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

Produkčná spoločnosť je napriek svojej krátke dobe na trhu mimoriadne aktívna a životaschopná. 

Kombinuje komerčnú výrobu reklám s produkciou kino filmov skôr pre mainstreamové publikum. Spoločnosť 

má na svojom konte projekty ocenené prestížnymi cenami v Čechách. Predkladaný projekt však v prvom 

rade potrebuje lepšie zadefinovať svoj realizačný a producentský zámer.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Noc pod kamenným mostem  

Evidenční číslo projektu 4135/2021 

Název žadatele Up&Up production 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 22. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Scénář Lucie Bokšteflové vychází z povídkové knihy německého židovského autora Lea Perutze, jejíž děj je 

zasazen do rudolfínské Prahy. Autorka z původního námětu vytěžuje především linku tragické lásky Rudolfa 

II. a Ester, obklopuje ji nicméně řadou vedlejších dějů, motivů a sekundárních témat. Záměr jednoznačně 

směřuje k artovému filmu využívajícímu nikoli prvoplánově dramatický, ale spíše imaginativní a vizuální 

potenciál látky. Plánované spojení projektu s režisérem Viktorem Taušem je zcela v souladu s tímto 

záměrem. Potenciál projektu je třeba vnímat především v uměleckém rozměru,jímž rozšiřuje žánr 

historického filmu, a doporučuji jej k realizaci. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt vychází z povídkového díla německého židovského autora Lea Perutze, jež je zasazeno do 

motivicky i vizuálně atraktivního období rudolfínské Prahy. Přestože se právě tomuto časoprostoru dostalo 

již mnohých (nejen filmových) ztvárnění, představuje rozvíjený scénář Lucie Bokšteflové zcela novou 

perspektivu. Z původní prózy přejímá především vrstevnatost, spletitost dění, řadu konkrétních informací i 

motivů. Příběh tragické lásky je pro takový experiment dostatečně univerzální, sám o sobě však, domnívám 

se, slouží především jako východisko pro formální a stylistickou filmovou hru založenou na vizualitě a 

imaginaci. I s ohledem na to, že se scénáři daří navodit velmi specifickou atmosféru, se jeví jako trochu 

klišovité využití rámcového příběhu a vypravěče, domnívám se, že se dílo obejde i bez něj a bude možné 

ještě více podtrhnout formální specifika.  

 

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

Lucie Bokšteflová patří mezi úspěšné scenáristky mladší generace. Potenciální spojení projektu Noc pod 

kamenným mostem s režisérem Viktorem Taušem má své jednoznačné opodstatnění s ohledem na 

Taušovu výtvarnému myšlení a je možné očekávat stylisticky, vizuálně zajímavé dílo. 

 

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

Imaginativní film z prostředí rudolfínské Prahy není v české kinematografii ojedinělým úkazem, jak ostatně 

dokládá i autorka ve své explikaci, současně je takový námět sám o sobě atraktivní jak po motivické tak po 

vizuální stránce. Je zřejmé, že projekt směřuje k artovému dílu, které nebude přístupné mainstreamovému 

publiku, ale spíše festivalovému.  

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

znaků) 

Společnost Up&Up production v minulosti spolupracovala na řadě úspěšných filmových i televizních 

produkcí, její záměr pracovat na tomto scénáři se jeví překvapivý spíše jako krok k (domnívám se) ryze 

artovému záměru. Přesto úvaha propojit právě tento scénář s režisérem Viktorem Taušem i celková 

představa o dalším vývoji a realizaci projektu má své funkční opodstatněný a projekt je po této stránce 

připraven k vývoji. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Noc pod kamenným mostem 

Evidenční číslo projektu 4135-2021 

Název žadatele  

Název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern 

Datum vyhotovení 23.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Koncem 19.století Jakub Maisl vypráví příběh Mordechaye Maysla, jeho předka a bohatého židovského 

obchodníka o tom, jak jeden z nejbohatších lidí své doby po sobě nezanechal žádný majetek. Příběh začíná 

roku 1583, kdy se mladý císař Rudolf II. bláznivě zamiluje do krásné Židovky Ester. Ta je naneštěstí ženou 

právě Mordechaye Maysla. Císař tlačí na rabbiho, aby mu dívku dal, jinak zničí celé židovské město. Rabbi k 

tomu použije kouzlo: pod Kamenný most vysadí rudou růži a rozmarýnu a vysloví nad nimi zaklínadlo. 

Každou noc do nich pak zalétají duše císaře a Ester a tráví čas ve vzájemné blízkosti.  

 

O šest let později začne v Židovském městě řádit mor. Rabbi se od duší dětí objevujících se na hřbitově 

dozvídá, že příčinnou moru je fakt, že jedna ze Židovek cizoloží s křesťanem. Rabbimu dochází, že Bůh se 

hněvá za smilstvo Ester, které on dopustil pomocí kouzla s rozmarýnem pod Karlovým mostem. Rozmarýn 

vytrhne a tím zruší nejen kouzlo, ale i Ester, která umírá. 

 

Čtyři roky po smrti Ester se Mayzl vypraví za slavným malířem, aby mu Ester namaloval. Ten to odmítá, ale 

Mayzl u něj narazí na císaře převlečeného za písaře, který se snaží malíře zlákat do svých služeb. Císař 

když uslyší jméno Ester, tak bezmyšlenkovitě namaluje její portrét a nechá ho tam. Mayzl kresbu náhodně 

objeví a v domnění, že jde o výtvor malíře, si ho nechá zarámovat. Císař se dostane do finančních potíží. 

Komorník Lang marně čeká, kdy dvorní alchymista Van Delle začne vyrábět zlato z olova. Má nápad, uzavře 

dohodu s Mayzlem, že dostane veškerá privilegia za to, že bude část svého zisku odvádět do královské 

pokladny. Císařovi také připadne polovina jeho majetku po jeho smrti.  

 

Rok 1606. Mayzl objevuje na podobizně Ester pod rámem schovaný císařův podpis, dochází mu, že mu 

Ester byla s císařem nevěrná.  Rozhodne se, že mu žádný majetek nezanechá. Veškerý majetek převádí na 

židovskou obec tak, aby se za jeho peníze rozvíjelo židovské město. Mezitím se ho snaží o majetek okrást 

tlupa gaunerů vedená Patronem. Najmou si Albrechta z Valdštejna, který ale díky náhodné záměně kočárů 

dorazí k bohaté vdově, kterou si pak vezme. Komorník Lang zjistí, že Patron chtěl okrást Mayzla a tedy i 

císaře. Mayzl umírá, když Lang k němu dorazí, tak s překvapením zjišťuje, že zde už žádný majetek není. 

 

Jakub končí vyprávění o Mayzlovi, Lang posílá Patrona na šibenici za krádež Mayzlova bohatství, aby na ní 

byl následně poslán císařem on sám. Všechno Mayzlovo bohatství židovská obec věnovala do rozvoje 

židovského města, které se v době vyprávění mění v prach.  

 

Hlavní silnou stránkou projektu je potenciálně silná visualita daná Rudolfinskou dobou, do níž je příběh 

zasazen. Příběh v sobě nese také magickou atmosféru oné doby. 

 

Slabinou projektu je chaotická až zmatená stavba příběhu daná zejména zcela nepravděpodobnými 
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dějovými zápletkami.  Zápletka s tím, jak Mordechaj získá obraz Ester namalovaný císařem, je svojí 

křečovitou snahou o pointu na hranici parodie. Stejně tak i akce Patrona s Albrechtem z Valdštejna, kteří se 

rozhodnou okrást Mordechaje.   

Slabinou je rovněž absence vnitřní psychologie postav, což vede k proměně postav v dobové figurky, jejichž 

vztahy i příběh postrádá dramatičnost. Příběh samotný je nezajímavý, protože postavy jsou neměnné a 

neprocházejí žádnou cestou.  

 

Vzhledem k uvedenému nemohu projekt doporučit k podpoře. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Není mi jasné, o čem ten příběh je. Je to příběh obrany židovského města a židovské obce, kdy se rabbi 

kouzlem brání proti případné nevůli císaře proti židům. Nebo je to příběh lásky císaře a Ester umožněné 

kouzlem rabbiho. Mimochodem není jasné, proč se Ester zamilovala do císaře. A nebo je to příběh 

Mordechaye, který na konci svého života zjistí, že mu žena byla nevěrná s císařem a on se pomstí. Ty 

příběhy jsou do sebe vpleteny, ale není jasné, který je ten hlavní.  

 

Stavba příběhu trpí tím, že je založena na nereálných zápletkách. Za prvé když se císař zamiluje do 

manželky obchodníka Mordechaye, jak mu může pomoct jí získat  rabín. Copak on má pravomoc mu vydat 

manželku někoho jiného?  

Druhou nereálnou zápletkou je získání obrazu Ester Mordechayem. Zcela náhodou se potkají u známého 

malíře císař převlečený za písaře a Mordechay, který chce, aby mu malíř Ester namaloval. Když císař, který 

je náhodou přítomen rozhovoru obou pánů,  uslyší jméno Ester, tak mimoděk namaluje portrét Ester, který 

pohodí v ateliéru. Nezapomene se však podepsat. A náhodou Mordechay obraz objeví a vezme si ho 
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domů, kde ho nechá zarámovat a pověsí si ho doma. Po čtyřech letech ho napadne se podívat pod rám, 

kde objeví podpis císaře. Tím mu dojde, že mu Ester byla s císařem nevěrná.  Myslím, že i nereálnost má 

své hranice, za nimiž se už látka mění v parodii.  

Za třetí zcela zmateně působí snaha Patrona ve spolupráci s Albrechtem z Valdštejna okrást Mordechaye, 

čemuž náhodou zabrání komorník Lang, přičemž se Albrecht z Valdšetjna  omylem dostane k bohaté mladé 

vdově, kterou si vezme tím získá kýžené bohatství.   

 

Postavy v příběhu jsou jednorozměrné, nemají vnitřní život. Jedinou životnější postavou je bláznivě 

zamilovaný císař. Ostatní postavy jsou vlastně figurky hýbající dějem na základě jednoduchých motivací. 

Rabbi chrání židovskou obec před císařem, komorník Lang intrikuje, Patron krade, Mordechay žárlí. 

Postavy ani nenavazují hlubší vzájemné vztahy, chybí vnitřní psychologie postav, je to takové historické 

panoptikum. Postavy jsou schematické, neživotné, vztahy mezi nimi nejsou dramatické. Příběh samotný je 

vlastně nezajímavý, protože postavy jsou neměnné, neprocházejí žádnou cestou.  

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

    Autorkou je Lucie Bokšteflová, která spolupracovala na scénářích minisérie Marie Terezie nebo Chaty na 

prodej. Dramaturgem je Marek Vajchr šéf katedry scénáristiky. Začínající scénáristce bude šéf katedry 

scénáristiky oporou.  Složení tvůrčího týmu by mělo být zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

 

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

    Nevidím přínos tohoto tématu pro českou nebo evropskou kinematografii. Projekt nepřináší příběhem ani 

stylem inovaci v rámci české nebo evropské tvorby. 

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

znaků) 

Informace v žádosti jsou srozumitelné a úplné. Jednu informaci obsaženou v projektu bych opravil: Firma  

Up&Up production s.r.o. nespolupracovala na projektu Modré stíny, jehož jsem byl producentem. JInak 

firma Up&Up production s.r.o.  je schopná tento projekt realizovat. 

< 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Na druhé straně léta 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy  
 2021-1-1-3  

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 18.12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žádost o podporu autorského snímku Vojtěch Strakatého Na druhé straně léta.  

Nízkorozpočtový prázdninový film  o hledání místa, kde skutečně stojí za to být, bude druhým 

producentským počinem distribuční společnosti Aerofilms.  

Projekt je velmi dobře připraven, těžiště vývoje leží v práci se scénářem, castingu a obhlídkách. Žadatel má 

propracovanou a konkrétní představu o marketingové a distribuční strategii snímku i o jeho možném 

zahraničním potenciálu.   

Rozpočet projektu je transparentní a odpovídající nárokům projektu, umožňuje realizaci projektu podle 

autorského záměru. Finanční plán je realistický, počítá i s adekvátním podílem financování na straně 

žadatele. Podíl veřejné odpory je přiměřená, projekt má vysoký potenciál realizace a výroby. 

Divácký potenciál vidím spíše v artové a festivalové distribuci, nicméně osobnost autora i péče, kterou 

projektu věnuje producent slibuje zajímavý filmový zážitek.   
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Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je po formální stránce dobře připravena, obsahuje všechny informace potřebné pro její 

posouzení. Oceňuji precizně zpracovaný autorský záměr, dramaturgickou explikaci i kvalitní 

marketingovou úvahu. Rozpočet je transparentní, přílohy kompletní a informace jsou v souladu.  

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

Celkový rozpočet projektu je 880 tis. Kč, z toho ca 1/3 připadá na vývoj scénáře.  

Rozpočet je jasný a transparentní odpovídá potřebám projektu i strategii vývoje. Poskytuje možnosti pro 

realizaci projektu v rozsahu zamýšleném žadatelem, zároveň neobsahuje neoprávněné náklady. 

Výše jednotlivých nákladů je jasně zdůvodněna, částky jsou spíše nižší, pozitivně hodnotím odpovídající 

odměnu scenáristy i dramaturga. Odměna producenta je vzhledem k charakteru projektu, kdy těžiště 

vývoje leží především v práci jiných profesí, spíše vyšší. 

 

Finanční plán počítá s poměrně vysokým vlastním vkladem žadatele (32 %) a dále pouze s plněním ze 

strany SFKMG. Podíl podpory požadované z veřejných zdrojů hodnotím jako přiměřený, uvažovaný 

vklad je v možnostech žadatele. Za předpokladu plnění ze strany SFKMG je zafinancování projektu 

realistické, stejně tak jeho realizace.  

 

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

 

Producentská strategie je realistická a konkrétní, cíle a jednotlivé kroky vývoje odpovídají charakteru 

projektu. Hlavní náplní vývoje bude především další práce na scénáři, o které mají všichni členové 

tvůrčího týmu jasnou představu, dále casting hlavních rolí a obhlídky lokací, výroba testu.  

Žadatel má jasnou a propracovanou představu o marketingové strategii, včetně výběru cílových skupin i 

práce se sociálními médii již během produkce.  

Časový harmonogram poskytuje dostatečný prostor (18 měs.) na realizaci projektu v zamýšleném 

rozsahu a v souladu s autorským záměrem.  

 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Aerofilms je renomovaná distribuční společnost s bohatými zkušenostmi především v oblasti filmové 

distribuce a marketingu, připravovaný snímek je jejím druhým producentským počinem. Profil i možnosti 

žadatele plně odpovídají zvolenému cíli i typu projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Na druhé straně léta 

Evidenční číslo projektu 4137/2021 

Název žadatele Aerofilms 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 15. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Aerofilms předkládá projekt komorního příběhu čtyř dívek, které se setkávají u jednoho 

obyčejného rybníka a společně se snaží díky záhadnému bouřkovému jevu uniknout deziluzivnímu plynutí 

letních dní. V pořadí druhý připravovaný celovečerní snímek Vojtěcha Strakatého je sympatický svým 

úsporným pojetím, díky němuž může vyniknout soustředěné zaujetí tématem nenaplněných příslibů letní 

svobody. Prolínání potlačovaného děje a důrazu na civilnost s fantaskními a (anti)dobrodružnými prvky 

vytváří osobitou a pocitově autentickou alternativu k romantizovaným narativům spojujících letní prostředí 

s časem dospívání. Režisér těží ze své orientace v současné zahraniční artové tvorbě, ale prosazuje 

podobně jako v případě již podpořeného snímku Věčný klid vlastní inklinaci k propojování všedních, 

minimalisticky vyprávěných příběhů s nečekaným žánrovým umocněním. Na základě první verze scénáře je 

možné již nyní posoudit, že se mu i přes nutnost dalších kroků ve spolupráci s dramaturgem daří ve 

stávajícím tvaru dosáhnout přirozeného propojení civilní a fantaskní roviny i podpovrchového ozvláštnění 

obyčejných situací. 

 

Jedním z východisek nízkorozpočtového projektu je jeho nekomplikovaná realizace, která dá autorovi 

možnost kontinuálně navázat na svůj debut a nepolevovat ve svém vstupu na pole celovečerní tvorby – i tak 

se jedná o dílo s výrazným konceptem i tvůrčími ambicemi a z toho plynoucím festivalovým potenciálem. Pro 

společnost Aerofilms je tento vstup do produkce celovečerních fikčních filmů rovněž adekvátní a 

producentka Anna Lísalová přesvědčuje o svých schopnostech jak mezinárodně úspěšnou realizací řady 

filmů na půdě FAMU, tak dostatečně sdělnou producentskou strategií – jediné, co v ní postrádám je úvaha 

nad motivačními podněty pro zapojení potenciálního slovenského koproducenta (zejména pokud je cílem 

ucházet se o podporu slovenského AVF) a případné prezentační aktivity, když má být jedním z výstupů 

vývoje ukázka. S vývojem či konzultacemi scénáře v rámci workshopů se ve strategii nepočítá. 

 

Celkově nevnímám patrné překážky, které by bránily projekt týmu nadějných mladých tvůrců zpracovat 

v zamýšlené podobě a připravit jej k velmi pravděpodobné realizaci. 

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Již v této fázi vývoje Vojtěch Strakatý předkládá scénář, v němž se mu daří poutavě vyjádřit svazující 

atmosféru a rytmus bezperspektivních letních dní. Oceňuji také práci s variabilitou omezeného prostředí 

obyčejného rybníka a jeho břehů vč. dynamizujícího zapojování proměnlivého počasí a uplatňování toposu 

v interpretační rovině (např. pro dívky nedostupný druhý břeh se zapovězeným nočním životem). Dějově 

potlačené situace „zabíjení“ uplývajících dní v podtextu rozvíjejí téma deziluze a nenaplňovaných očekávání 

a nevzdalují se tomu, co autor chce filmem vyjádřit. Přinášejí detaily a momenty, které všední banalitu 

poutavě strukturují a vzdalují ji fádnosti a bezobsažnosti. Vnášení prvků antidobrodružné fantaskní zápletky 

s akcentací těla jako limitujícího faktoru přináší osobitou antitezi ke konvencím romantizovaných letních 

příběhů o dospívání – u ní je cenné, že vychází z výstižně vyjádřených ambivalentních vnitřních pocitů, 

které období prázdninové „svobody“ u generace dospívajících vyvolává.  

Tvůrci v explikacích zmiňují, že kontrast mezi tužbami a realitou prohlubuje i vliv současných technologií, 

nezdá se mi však, že by postoje a jednání postav tento vliv výrazněji vymezoval (týká se jen Bětky, jež 

občas zahání nudu sledováním mobilu). Samozřejmě by nebylo vhodné, aby byl divák podněcován 

k jednoduchým závěrům, že dnešní mladá generace přilepená k displejům nedokáže na této straně reality 

plnohodnotně žít a prožívat – ale k vyjádření Bětčiných únikových tendencí z bezradného a neuspokojivého 

trávení léta by se nabízelo její uchylování do světa sociálních sítí aktivněji zapojit a přesáhnout novým 

příslibem v podobě skutečného portálu na druhou stranu. Toto posílení by vyhovovalo vnímání Bětky jako 

od postavy od počátku aktivně motivované snahou dosáhnout nějaké změny, i když na první pohled je tou, 

co aktivní jednání v kontrastu s Almou a Marií fyzicky neprokazuje. U postavy Anety souhlasím s tím, že její 

funkce je nyní především prostředkující a zachování významové výstižnosti děje by se obešlo i bez jejího 

zakomponování – finále by klidně mohlo stát na konečném setkání ústřední trojice v taverně a možná by 

tím vyznělo i intenzivněji, také by se pak snížila kumulace náhod ve finále – logika přesunů by se mohla 

vyřešit důvtipněji.  

Ačkoliv scénář zapojuje hned několik prolínajících se rovin vyjádření, jako celek zůstává soustředěný a 

nepřekombinovaný. Protože pracuje se strukturou drobnějších útržků situací, dialogy jsou úsporné a často 

vizuálně doslovované. Vzhledem k tomu, že repliky spíše jen vyjadřují bezprostřední reakce postav, je 

předsevzetí je dotvářet již během vývoje s herečkami tak, aby působily co nejpřirozeněji, jednoznačně 

pozitivním krokem. Vojtěch Strakatý přesvědčuje rovněž konkrétní představou o stylistickém uchopení 

budoucího díla, které by posílilo jeho atmosferické a pocitové vyznění – již ze scénáře je jeho schopnost 

dosáhnout s minimalisticky vymezeným rámcem podnětů mnohotvárného obrazového vyznění dobře 

patrná. 

 

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

Tvůrčí štáb projektu je již do značné míry obsazen, tvoří jej začínající tvůrci, kteří však již přesvědčili o 

svých kvalitách na řadě počinů nejen studentského charakteru. Úsporně koncipovaný, leč stylisticky 

mnohovrstevnatý projekt představuje ideální příležitost pro jejich participaci a vznik nových zkušeností, 

které budou v budoucnu rozhodně kinematografii ku prospěchu. Předchozí spolupráce pojí režiséra s 

vhodně zvolenou osobností dramaturga M. Hogenauera – Strakatý spolupracoval jako asistent režie na 

jeho debutu Tiché doteky a oba pojí výrazná obeznámenost se současnými podněty světové 

kinematografie (praxe na filmových festivalech), u nichž se inspirují, ale také se vůči nim osobitým 

způsobem vymezují. Sám autor projektu patří k nadějným nastupujícím režisérům, jehož originalita tkví i 

ve svěží střízlivosti a civilnosti, se kterou přistupuje k žánrovým východiskům (dystopická sci-fi v případě 

debutu Věčný klid, coming of age story s dobrodružnými prvky v tomto projektu). Jeho tíhnutí 
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k nízkorozpočtovým projektům se silným tvůrčím konceptem svědčí o velmi uvážených krocích při vstupu 

na pole celovečerního filmu a potenciálně i do mezinárodního festivalového okruhu. Nepochybuji o tom, 

že dosud potvrzení tvůrci a s nimi generačně spřízněná producentka (se 2 studentskými filmy uvedenými 

v Cannes v portfoliu) se realizace projektu zhostí s úspěchem. 

 

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

Nezávislé příběhy o dospívání v letních kulisách jsou stálicemi festivalů a nabídek artových kin a není 

jednoduché v jejich nadprodukci vyniknout. Autorovo důvtipné směřování proti konvenčnímu ztvárnění 

období prázdnin jako času nevšedních příležitostí a citového zrání nicméně má šanci prosadit se. Usuzuji 

tak z autorova osobitého prolnutí autentického vyjádření limitů reálného světa pro současnou generaci 

a ironizující aplikace dobrodružných prvků s cílem utvářet zápletku v souladu s iluzemi hrdinek. V. 

Strakatý prokazuje, že dokáže vnímavě čerpat z festivalově úspěšných pocitových snímků podněty 

posilující podpovrchové a náladové působení. Pronikavá všednost situací, které koncepčně podporují jak 

tematická východiska, tak poutavou atmosféru, i schopnost stavět nedějové momenty na výmluvných 

detailech podporujících očekávání – to jsou hlavní devizy projektu, které slibují výsledek osvěžující nejen 

v rámci naší kinematografie. 

 

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

znaků) 

Žádost obsahuje všechny podklady nutné k posouzení a v poskytnutých informacích jsem na rozpory 

nenarazil. Výhodou projektu je jeho celková finanční a realizační nenáročnost, navíc je producent 

ochoten do jeho vývoje výrazněji investovat (32% vklad zahrnující také odložené platby). Vzhledem 

k tomu, že se společnost Aerofilms pohybuje především na distribučním poli, již nyní je silnou stránkou 

projektu představa o budoucí kampani a také zajištění nasazení v partnerských kinech a na vlastní vod 

platformě. Společnost si díky přidruženým artovým kinům vydobyla pevnou komunitu diváků v cílové 

skupině, která je pro tento snímek klíčová, a pojetí projektu plně odpovídá nabízenému portfoliu 

festivalových snímků. Co se týče výroby filmů, je společnost teprve na počátku, ale má k dispozici 

talentovanou producentku s úspěšnými realizacemi na půdě FAMU. Tento projekt má ideální parametry 

pro úspěšné zvládnutí její první zkušenosti s celovečerním hraným filmem. Klíčovou část vývoje – casting 

hl. představitelek – má navíc v rukou Maja Hamplová, jež má bohaté zkušenosti castingové režisérky a 

její nová agentura se velmi rychle prosazuje v konkurenci ostatních. Nyní spolupracuje zejména na 

nových projektech výrazných mladých režisérů (Ch. Grosan – Běžná Selhání, Š. Altrichter – Vzteklá 

krása). 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Poberta 

Evidenční číslo projektu 4139/2021 

Název žadatele nutprodukce, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 23.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost nutprodukce, s.r.o. žádá o podporu vývoje celovečerního hraného filmu Poberta 

režiséra, kameramana a scénáristy Ondřeje Hudečka. 

 

Ondřej Hudeček patří bezesporu k nadějím současné české audiovizuální tvorby. Natočil úspěšný krátký 

hraný film Furiant, za který mimo jiné získal cenu na nejlepší režii na Sundance Film Festivalu. Realizoval 

celovečerní dokument The Nagano Tapes pro Olympia Channel. Původně připravoval jako svůj celovečerní 

debut jakousi „rozšířenou“ verzi svého krátkého filmu Furiant. Mělo se jednat o dobový film, jehož rozpočet byl 

kalkulován v roce 2017, kdy se Hudeček s tímto projekt účastnil scénáristického workshopu Torino Film Lab, 

na něco málo přes 100 miliónů korun a vzhledem k této finanční nákladnosti projekt zatím nebyl realizován. 

Proto si Ondřej Hudeček aktuálně zvolil černou komedii ukotvenou v žánru heist filmů odehrávající se na jižní 

Moravě za svůj debut. Podrobné vysvětlení autorského záměru lze najít ve velmi podrobně a výstižně 

zpracované explikaci. Natáčení projektu je plánováno na léto 2022. 

 

Financování vývoje projektu je žadatelem nastaveno na kombinaci dvou základních zdrojů: dotace Státního 

fondu kinematografie, finančních prostředků evropského programu Kreativní Evropa – MEDIA, dohromady se 

jedná o 91 % financování vývoje. Tyto zdroje jsou pak doplněny menším finančním a věcným vkladem 

producenta a Jihomoravským filmovým nadačním fondem. 

 

Žádost srozumitelně pojmenovává cíle vývoje v jasném časovém harmonogramu a doporučuji žádost 

podpořit. 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost je podána kompletní a je srozumitelná. Velmi mi konvenuje Autorská explikace projektu, která uvádí 

projekt do kontextu a jasně deklaruje autorský záměr. Jednotlivé součásti žádosti umožňují správně ji 

posoudit.   

  

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

 

Finanční plán stojí na dvou zdrojích, které dohromady činí 91% financování vývoje, tj. dotace Státního fondu 

kinematografie a evropský fond Kulturní Evropa – MEDIA. Zbytek je tvořen finančním a věcným plněním 

producenta (k žádosti je přiloženo čestné prohlášení deklarující tento vklad reprezentují aktuální výši 

finančního zajištění k datu podání žádosti) a prostředky Jihomoravského filmového nadačního fondu, kde 

bude žadatel žádat o podporu v říjnu 2021. 

 

Rozpočet je pak kalkulován tak, aby pokryl vznik finálního scénáře, tvorbu ukázky a náklady spojené se 

zahraniční prezentací projektu. 

 

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

 

Producentská strategie představená v žádosti je vhodně nastavená pro tento projekt. Harmonogram vývoje 

je sestaven tak, aby kulminoval účastí na Sundance Script Lab zkraje roku 2022, a pokud vše synergicky 

klapne - úspěšná žádost podaná v únoru na Kreativní Evropu, úspěšná žádost u krajského nadačního fondu 

– tak je harmonogram zvládnutelný. Pro představení cílové skupiny a následně pro zpřesnění marketingové 

a distribuční strategie žadatel využívá studie diváckého chování, která vznikla v 2012 a monitorovala divácké 

návyky ve Spojeném království. Nevím, zda je to vhodný nástroj použitý pro tento projekt. Jedná se o výzkum 

už deset let starý, navíc vzniklý nejenom v jiném kulturním diskursu, než je ten lokální, ale vnímám to tak, že 

jej žadatel používá jako jistý vstup, který pak vede k ilustraci nejisté tendence současného stavu 

audiovizuálního průmyslu, kdy v tomto roce došlo a dochází k redefinování stávajícího statu quo. Žadatel pak 

prezentuje jako nejvhodnější distribuční strategii pro tento film jako on-line uvedení (nejlépe Netflix) s krátkou 

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

 

Produkční společnost nutprodukce, s.r.o. vznikla v roce 2009 a jejím prvním velkým úspěchem byla minisérie 

Hořící keř realizovaná ve spolupráci společnosti HBO Europe. Pro HBO se pak společnost podílela na 

realizaci seriálu Pustina. Spoelčnost nuprodukce, s.r.o. produkovala také řadu úspěšných dokumentárních 

snímků jako jsou Pevnost, Velká noc, Nic jako dřív. Společnost se také věnuje produkci animovaných snímků 

a samozřejmě má na kontě i řadu celovečerních filmů, ať v pozici producenta či koproducenta. U mnohých 

filmů, které společnost produkovala, se postarala i o samotnou exploataci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Poberta 

Evidenční číslo projektu 4139/2021 

Název žadatele nutprodukce 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 22.12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Je to pokus o žánrový heist film v prostředí jihomoravského maloměsta, o komedii a nešikovných zlodějích, 

která se promění v tragedii, resp. kde náhle teče krev… a  finále celou černou moralitu ještě jednou ironicky 

podtrhne. To vše je docela šikovně vymyšleno a zábavné. Silnou stránkou – snad  - anebo možnou slabinou 

bude zřejmě přenos žánru a  úroveń aplikace cinefilních znalostí „počesku“. (Dovolávájí-li se žadatelé 

spřízněnosti s díly bratří Coenů, je to, obávám se,trochu příliš ambiciozní pohled.)  

Nicméně projekt je připraven k vývoji, autor zpracovává prostředí, v němž vyrostl a které důvěrně zná. 

Bohužel není v žádosti předložena ani malá ukázka scénáře, takže nelze posoudit např. literární úroveń 

dialogů.  

Treatment je však zpracován pečlivě, přehledně a srozumitelně, větší pozornost by si zasloužilo traktování 

závěrečné informace, která ve zpětné perspektivě zajímavě křiví pohled na celou zápletku. 

Po producentské stránce je projekt koncipován profesionálně, můžeme žadatelům jen přát, aby se jim 

povedlo projekt dopracovat do zamýšlené podoby.  

 

 

 

 

 

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) 

Heist film po česku je originální právě svým českým prostředím, které autor námětu zřejmě  důvěrně zná – 

jedná se o příběh z jeho rodiště -  a my můžeme jen věřit, že je umí i vtělit do scénáře. V rámci dané poetiky 

staví cíleně na hlavu všechna obvyklá morální kritéria.Hrdinové jsou nešikové, naivně „pitoreskně-normální“ 

postavy/ postavičky? moravského venkova. Kradou jaksi z rozvernosti a dlouhé chvíle  je trapné, jak jim to 

nejde. Humor první poloviny je snad založen na tom, do jaké míry se mohou diváci považovat za šikovnější. 

Vděčná je zápletka, v níž vyšetřovatelka sleduje vlastního syna. A překvapivý je závěr: Nikdy neodhalenou 

loupež, která celou generaci naplňuje tajným obdivem… spáchala vlastně ona…. 

 

To je výborná myšlenka, v předložených ,materiálech však jen zlehka naznačená. Autor klade důraz na 

vztah Staňa (otce) a Lupyna (syna), z logiky věci se však lze zaměřit spíše na postavu Ilony (vyšetřovatelky, 

matky, lupičky). Teprve pak bude černý humor skutečně černý, jinak  zůstává „moravský heist“ trochu na 

půl cesty a  závěrečná střílečka je pak trochu náhodnou akcí ve stylu „vida, to to špatně dopadlo.“  

V projektu se zajisté projevuje osobní postoj autora k látce a také jeho poněkud vnějškové zaujetí velkými 

vzory daného žánru. Navrhované stylistické prostředky jsou založeny na prudkém kontrastu rychlých 

akčních scén a pomalého statického snímání normálního všedního dne. Přání pracovat s neherci a dialogy 

snímat „dokumentárně a naživo“ je velmi ambiciózní.  Doufejme, že se podaří---. 

 

 

 

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

− Složení tvůrčího týmu je dostatečnou zárukou reálného vývoje projektu. Hudeček, autor námětu, 

designovaný scénárista a režisér, má za sebou významný úspěch za snímek Furiant. Zde má nakročeno 

k celovečernímu debutu. 

Protože těží prvotně z americké kinematografie, hodlá svůj projekt dotáhnout do konečné podoby v rámci 

workshopu Sundance Screenwriters Lab, což se jeví v daných souvislostech jako logické, zejména proto, 

že na festivalu Sundance již jednou uspěl. Dramaturgickou práci na projektu přislíbil jeho spolupracovník 

Jan Vejnar, který může být garantem respektování žánrových pravidel. Koncepce marketingu je 

zpracována velmi zevrubně a poučeně, zdá se, že zevrubněji, než sám scénář, což je ovšem zcela 

v intencích věci. V současné nejisté situaci nespoléhá jen na uvedení v kinech, ale zejména na 

streamovací služby platformy typu Netflix. 

 

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

− Téma má jistě místo v žánrové skladbě současné české kinematografie, kdyby se zpracování povedlo, 

může se v optimálním případě uplatnit na mezinárodní scéně. 

− Látka chce těžit z postmoderní optiky citovaného a definovaného žánru,přesazeného  z „amerického 

odkudkoliv“ do tady a teď v podstatě folklorního prostředí. 

− Nevím, zda by projekt mohl svým příběhem či stylem přinést inovaci v rámci české tvorby, ale pokud by 

se povedl, bylo by to bezpochyby přínosné.   
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

− Informace obsažené v žádosti  jsou srozumitelné, chybí však ukázka scénáře. Zdá se však, že jde o trend  

- ve výkladu převažují údaje  producentské politiky. Rozpory či protichůdné informace neobsahují.  

− Umožňují správně posoudit  marketingový přístup tvůrců.  

− Daný projekt je zřejmě s ohledem na rozpočet a předloženou strategii realizovatelný. Plánovaný objem 

finančních prostředků  odpovídá požadavku. 

− Profil společnosti a její možnosti odpovídají  zvolenému cíli, žadatel je schopen takový projekt zrealizovat, 

Zatím víme příliš málo o scénáři na to, abychom mohli jednoznačně usoudit,, v jaké  výsledné kvalitě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Poberta 

Evidenční číslo projektu 4139/2021 

Název žadatele nutprodukce 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 26.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Poberta subverzitním způsobem zachází se žánrem heist filmů, stejně jako s dramatem ukotveným v typicky 

české lokalitě. Nápaditým, originálním způsobem pracuje s principy zvoleného žánru, přesto dokáže na něj 

nahlédnout velmi odlišnou optikou, úhlem pohledu, který nejenže akcentuje kontext (české maloměsto, 

venkov), ale především dokáže funkčně přecházet od (mnohdy trochu komických) heist situací k silnému 

dramatu o sobě a o vztazích, které máme (především) uvnitř rodiny. 

Projekt je už nyní velmi dobře připraven k vývoji, má pečlivě promyšlený autorský záměr a velký potenciál. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

To, co by se na první pohled mohlo zdát jako nějaká další variace na americké filmy, jako (bohužel mnohdy 

spíše křečovité) napodobování či rádoby cinefilní pomrkávání, v rukou Ondřeje Hudečka získává na 

kvalitách, které už nyní – ve fázi autorské explikace a treatmentu – velmi (příjemně) překvapují. A to, jak se 

dočteme, jsme v rámci žádost dostali do rukou treatment notně zkrácený. Jen to dokazuje, jak promyšlený 

koncept Poberta už v tuto chvíli má. 

Z hlediska dramaturgie jako takové je třeba ještě zdůraznit jednou to, co už zaznělo v úvodu: Poberta velmi 

funkčně proplouvá od heist filmu, vlastně velmi žánrově laděného, byť do jisté míry podvratně posunutého 

(neb se příběh odehrává na jižní Moravě), k intimnímu dramatu – vypořádávání se s odkazem, který nám 

dali rodiče, nebo právě s tím, jací rodiče vůbec byli či jsou, stejně jako s vlastním očekáváním od života, 

s iluzemi a především pak deziluzemi. Hudeček otevírá celou řadu velmi osobních úrovní existenční krize, 

aniž by tím devastoval, popřel žánrovost filmu, nebo naopak právě tou žánrovostí oslabit či nějak ironizoval 

tragickou rovinu a vyznění snímku. 

Při vývoji filmu, psaní scénáře, jistě bude podstatné obsazení postav a také samotné dialogy. Obojí 

v případě Poberty bude muset být velmi citlivě „zasazeno“, neboť jak jsem pochopil, Hudeček uvažuje o 

obsazení neherců. Dialogy při psaní nesmějí jít proti duchu látky, která ač žánrově laděná, vychází ze 

skutečných reálií, odpozorovaných situací, osob, tedy být jakousi scenáristickou hrou a exhibicí (hláška 

střídá hlášku). Navíc, nehercům bude muset při samotném natáčení vzniknout prostor, aby si mohli třeba 

právě dialogy „ohnout“, vtisknout jim autenticitu, která možná bude v určitých chvílích posilovat absurdní 

komiku, v jiných zase již uvedenou pravdivost – a také tragičnost filmu. 

 

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

Projekt se opírá o mladé tvůrce, přičemž však osobnost Ondřeje Hudečka již skrze svůj krátkometrážní film 

i celovečerní dokument dokázala, že se zde rýsuje tvůrce s velkým potenciálem.  

 

 

 

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

 
Pro českou kinematografii by mohl být Poberta zprávou, že lze přistoupit k žánrům s úctou (a pochopitelně 

znalostí principů), přesto jim dát typicky český otisk, aniž by jako celek film působil rozpačitě. Ačkoliv 

bude ukotven v našich lokalitách, přesto lze předvídat, že by takový film mohl oslovovat i zahraniční 

diváky – ať už díky právě uvedenému žánrovému ukotvení, tak díky tématu, které film zpracovává. 

 
 

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

znaků) 
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Žádost je mimořádně dobře připravená. Ať už se bavíme o promyšlenosti distribuční strategie, resp. zacílení 

na určitý typ diváckých skupin, nebo o autorské představě. Díky předloženým materiálům můžeme mít 

mnohem větší představu o záměrech producenta i tvůrce. Rozpočet velmi akcentuje vývoj scénáře, a to i 

s ohodnocením dramaturga. Dle něj lze vypozorovat priority – tedy že právě vývoj (posun od námětu až 

k finálnímu scénáři) je pro žadatele naprosto klíčovou fází pro další kroky a úspěch filmu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Maltézský kříž 

Evidenční číslo projektu 4143/2021 

Název žadatele SREENPLAY BY s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 7.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Solidně zpracovaná žádost se týká podpory vývoje obsahově důležitého celovečerního (120 
min.) dobového drama s aproximativním rozpočtem 43 000 000 Kč. 
 
Ať už vychází expertíza z přiložené verze scénáře (dle žadatele překonané) či z též 
přiloženého treatmentu (údajně novější alternativy děje), pokaždé by šlo o realizačně velmi 
náročný film v několika časových vrstvách (treatment méně), zejména scénograficky 
vyžadující vysoké náklady. Nevím, z jakých zdrojů vycházel žadatel při odhadu celkových 
nákladů budoucího projektu, ale za určitých okolností se k výše uvedené sumě může reálný 
rozpočet blížit.   
 
Poněkud přesněji lze posuzovat plánované výdaje související s developmentem. Kalkulované 
náklady na fázi vývoje činí 2 818 000 Kč, výše požadavku na podporu Fondu 1 400 000 Kč. 
V rámci fáze vývoje totiž producent plánuje výrobu poměrně náročné ukázky, viz níže. 
 
Žadatel uvažuje o koprodukci mezi subjekty ze Slovenska, Ukrajiny, Polska a/či Německa, ale 
kromě zájmu slovenského partnera v předložených materiálech bližší informace nenajdeme. 
 
Udělení podpory – po možných úpravách její výše – doporučuji. 
 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Výše popsanou divergenci literárních fází žadatel vysvětluje (režisér Jaroslav Brabec už  
pracoval na scénáři Jiřího Potůčka) současným restartem scenáristických prací založeném  
na spolupráci Marka Grajciara a režiséra (od obou je přiložen LOI, nikoli smlouva!). 
 
Producent evidentně (kromě dokončení scénáře) za nejdůležitější součást vývoje zvolil  
výrobu traileru (píše o ukázce z filmu, k čemuž je však takřka nutné mít konečnou verzi  
scénáře), čemuž odpovídá i konstrukce rozpočtu vývoje (opět viz níže), avšak nepíše o  
rozsahu (stopáži), kromě adjektiva „krátký“ (teaser). Ten má však prezentovat především  
„obrazovou a výtvarnou koncepci a propracovanou obrazovou stylizaci“ a byl by tak  
využitelný především na trzích, tudíž při hledání koproducentů (a sales agentů?). 
 
Údaje v Realizačním harmonogramu se shodují s daty uvedenými ve formuláři Žádosti, fáze  
vývoje započne (započala) 2.11.2020 a skončí 30.9.2023. 
 

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

 
Rozpočet na fázi vývoje by bylo možné označit za standardní či lehce nadprůměrný (s  
výjimkami), ovšem až na dvě poněkud rozmáchleji kalkulované oblastí, zmíněné již v úvodní  
kapitole analýzy. Jde o náklady související s výrobou traileru a účastmi na trzích a  
workshopech, které jsou s neobyčejnou (a bohužel neobvyklou, ač v tomto případě nutnou)  
podrobností (a přesností) popsány a vyčísleny v Popisu projektu. Především náklady na  
výrobu ukázky jsou robustní a ve vnitřní struktuře poněkud nevyrovnané: kupříkladu pol. 02- 
03 a 02-04 (režisér, kameraman v celé fázi vývoje) se jeví křiklavě nižší resp. nízké při  
porovnání s mnohými dalšími výdaji, ač jejich tvůrčí podíl na traileru (a celém takřka  
dvouletém vývoji!) bude zásadní.  
 
Finanční plán nejeví v současné podobě přílišnou snahu žadatele o diverzifikaci zdrojů. Pol. 
2.1 a pol. 5.3 nejsou vůbec ničím doloženy (a dokonce ani komentovány), pol. 7.1 Finanční 
vklad žadatele 390 000 Kč není o mnoho vyšší než součet rozpočtových položek 03-01 a 03-
02 (režijní náklady a production fee) činících dohromady 301 000 Kč. 
 
Jediným reálným zdrojem je tudíž požadovaná podpora Fondu, která fakticky znamená 
mnohem vyšší % podílu plnění na nákladech fáze vývoje než deklarovaných takřka 50 % 
(1 400 000 Kč).  
  

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

 
Producent považuje za nejvhodnější účast na workshopech ještě se scénářem, který není 
považován za definitivní, neboť na nich lze nalézt hodnotnější dramaturgickou linii i za cenu 
destrukce aktuálně poslední verze textu. 
 
Producent dle formuláře Popisu projektu (a Rozpočtu!) uvažuje o účasti na workshopech 
EAVE (která nabízí ročně sérii producentských workshopů a to nejen ve svém lucemburském  
sídle, pro rok 2021 byla uzávěrka v září 2020, proto žadatel plánuje podat přihlášku až v září  
2021), pak na workshopech Sources2 (berlínská centrální báze však již od roku 2021 žádné  
workshopy neplánuje, neboť končí svou činnost, ostatně celý tým, správní rada a lektoři již  
mají – včetně amsterdamské pobočky – svůj věk…). 
 
Rozhodně se producent chce zúčastnit koprodukčních trhů East Meets West, EFM při  
Berlinale (únor 2023), Marché du Film při festivalu v Cannes (květen 2023), (teprve) tam  
s hotovým trailerem. 
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Neboť žadatel míří na mainstreamového diváka v širokem intervalu (16 až 60 let), stejně tak   
uvažuje i o festivalové premiéře (nejraději na MFFKV a jeho hlavní soutěži…), event.  
podobně koncipovaném festivalu v zahraničí, teprve poté by chystal premiéry v kinech  
v České republice (a na Slovensku a dalších zemí, zřejmě podle případně zúčastněných  
koproducentů. V explikaci píše i ověřených regionálních předpremiérách s diskusemi. 
 
V podkladech je i úvaha o mezinárodním sales-agentovi, v případě účasti německého  
koproducenta uvádí BETA FILM GmbH. což by asi bylo možné pouze při užší vazbě na  
Jána Mojtu… 

 

Součástí žádosti je LOI bratislavského ATTACK FLM s.r.o. Ĺubomíra Slivky vyjadřující zájem 
o případné koprodukční partnerství pro fázi realizace. Právě slovenského partnera by si měl 
žadatel – z mnoha ohledů – zajistit co nejdříve. 
 
Pro zamýšlenou spolupráci s Českou televizí, RTVS a partnery z Ukrajiny, Polska či 
Německa lze v Popisu projektu nalézt pouze producentovy úvahy, žádný doklad o 
komunikaci. 

 

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

 
Absolvent FAMU Zdeněk Viktora je zřejmě od roku 2006 jediným společníkem firmy  

SREENPLAY BY s.r.o. (předtím ČENDA spol. s.r.o.). 
 
K vrcholům dosavadní činnosti žadatele dozajista patří realizace dvou celovečerních filmů, 
které Zdeněk Viktora i režíroval: asi známější Raluca (2014) a pak Miss Hanoi (2018). Navíc 
se jako autor podílel i na dalších titulech, rozhodně se tedy nejedná o začínající společnost či 
producenta. 
 
Je-li v podkladech souvisejících s žádostí o podporu vývoje filmu Maltézský kříž uvedená  
sestava štábu budoucího filmu zajištěna trochu pevněji, než jen LOI či ústními přísliby, pak  
by se jednalo o mimořádně špičkový tvůrčí tým současných českých profesionálů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Maltézský kříž 

Evidenční číslo projektu 4143-2021 

Název žadatele Screenplay By s.r.o. 

Název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern 

Datum vyhotovení 18.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Libor je zapálený filmař, jeho snem je točit filmy. Je po válce a on právě režíruje ochotnický divadelní spolek 

kdesi v pohraničí. Vedle v továrně pracuje skupina Němců určená k odsunu, hlídají jí ozbrojení mladíci 

vedení Francem. Jeden ze strážců obtěžuje Němku, která se brání a vytrhne mu pistoli a ve rvačce vyjde 

výstřel, který smrtelně zasáhne Mílu - představitelku hlavní role v ochotnickém představení. Strážce 

následně Němku zastřelí a ostatní strážci postřílí celou skupinu Němců. Libor to stačí natočit na kameru, 

kterou má neustále u sebe.  Libor je zdrcený smrtí Míly, utěšuje ho kamarádka Zdena,  s níž si před 

rozloučením vymění adresu. 

Franci řeší masakr na velitelství tajné služby, dají to k ledu, nejsou stejně žádné důkazy o tom, co se tam 

přihodilo. Velitel zadá Francimu úkol najít někoho od filmu, kdo by pro ně pracoval. Franci navštíví Libora, 

ukazuje mu desky s výsledky zkoušky na FAMU , které neúspěšně absolvoval. Takový talent přeci nemůže 

ležet ladem. my ti soudruhu pomůžeme.  

 

Rok 1947 Libor v plné práci na FAMU. V hospodě se potkává s přitažlivou Helenou, dá si s ní rande. Ozvala 

se mu Zdena, jdou na lodičky, na břehu se pomilují, Zdena mu zahraje roli v studentském filmu. Jeho film 

má úspěch, radost mu kalí, že jejich profesor ho zkritizoval za podvod (všichni měli jen sestříhat už hotový 

materiál, jen on něco přitočil a tím získal rozhodující výhodu). Má rande s Helenou, prochází se ulicemi, 

hovoří o filmu, jsou si blízko. 

 

Je Únor 48, ulice jsou plné demonstrantů s prapory, Libora navštíví Franci, Helena je v plném těhotenství,  

Libor vypráví o svých uměleckých plánech, o filmech, které chce natočit, Franci říká, že přesně takové lidi 

dnes potřebují. Franci s Liborem jedou autem zasněženou krajinou, Libor říká, že nechce někomu dělat 

asistenta, Franci mu odpovídá, že tentokrát bude on režisérem. Libor má natočit kněze, který plete hlavu 

lidem tím, že se u něj v kostele dějí zázraky. Mají natočit, jak to skutečně je. Kněz je v děsivém stavu, jeho 

ruce jsou úplně zničené mučením, Libor je v šoku, ale točí. Franci výhružně šeptá, že to nesmí podělat. 

Ráno po natáčení opilý Libor vyčítá Francimu, kam ho to zatáhl. Ten výhružně mluví o tom, že se snadno 

může stát nějaká nehoda. Ale Libor se nemusí bát, mají přece spolu velké plány. Doma ho vítá rozčílená 

Helena, kterou ubíjí malý byt, nedostatek peněz i brečící mimino. Zazvoní telefon, volá Franci, ministr je prý 

s výsledkem velmi spokojený. Libor se stěhuje do nového velkého bytu, Helena se po dlouhé doně zase 

usmívá, Libor jí slibuje, že takto to bude nastálo.  

 

Luxusní auto veze Libora na ministerstvo, čeká ho opravdu velký projekt. Libor ve vězeňské cele zkouší 

zbitého Lounského z textu, který má odříkat před soudem. Lounský se brání, že to vůbec není pravda, že ho 

přeci strana nemůže odsoudit za to, že jí dostával k moci. Libora to nezajímá, má na starosti jen filmování. 

Před věznicí se Libor vrhá s výčitkami na Franciho, ale ví, že ho mají v hrsti. Libor začíná chlastat, už není 

schopen vydržet sám se sebou bez alkoholu. Helena je z něj zoufalá, takhle si život nepředstavovala. Chce 
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ho opustit. Tajní se dovídají o jejich problémech z odposlechu. Franci navštíví Helenu, nemůže nyní Libora 

opustit, pracuje na důležité operaci, je ve státním zájmu, aby byl v klidu. Taky by mohla skončit ve vězení a 

dítě někde pasťáku.  

PO skončená procesu jedou na dovolenou do NDR k moři, Tam dojde k eskalaci jejich krize, Helena prchá s 

jejich autem a s dítětem sama do Prahy, cestou jí smete náklaďák, který byl připraven, aby odstranil Libora. 

Libor předá tajným film, který natočil o masakru Němců vedeným Francem. Franci skončí ve vězení. Libor 

zůstává sám, stává se z něj podivín, který si v archívu FAMU pouští svoje staré natočené materiály. 

 

Projekt je chvályhodným a ambiciosním pokusem ukázat na příběhu režiséra, který se zapletl s totalitní 

mocí, nejen hrůzu tehdejších poměrů, ale i mechanismus fungování takové moci. Zlo má tu moc postupně 

proměnit relativně normálního talentovaného člověka v monstrum.  Franci coby komunistický Mefistoteles 

reprezentuje moc, jež za lepší bydlení a příslib tvůrčí práce likviduje lidskou a morální podstatu jinak 

slušného člověka, který tak přichází o svojí duši. Scénář založený na treatmentu má slušný potenciál takový 

silný příběh odvyprávět. 

 

Mezi slabé stránky projektu patří nepravděpodobné a někdy zcela nereálné zápletky.  Nepravděpodobné je 

natočení vraždění Němců Liborem, které je ale důležité, protože slouží ve finále k pomstě Libora Francimu. 

Zcela nereálná je likvidace celé rodiny Libora na dovolené v NDR provedené STASI na objednávku STB (z 

níž Libor náhodou unikne). Navíc pokud se chtěli komunisté zbavit estébáků zapojených do procesů, tak 

neměli problém je odsoudit a popravit nebo posadit do vězení. Nebo je od bezpečnosti vyhodit. Fyzická 

likvidace je mimo reál. Rovněž není možné, aby režisér najatý na natočení procesu učil scénář přímo 

samotné vězně, to byla práce vyšetřovatelů a nikdo nesměl tušit, že vězni jsou mučeni.  

Další slabinou je, že ani jedna z postav neprojde výraznou změnou. Jenom se všechny stále zhoršují, jsou 

jednostranné a černobílé, slouží předem danému schématu vyprávění o tom, jak strašné věci prováděl 

totalitní režim a lidé, kteří mu sloužili. Franci a Zdena jsou jen loutky sloužící zlé totalitní moci. Nic o nich 

nevíme, jen to, že to spolu táhnou a že Zdena má slabost pro Libora. Dál se tento podivný trojúhelník 

neposune. Libor se nátlaku moci reprezentované Francim sice slovně vzpírá, ale bez většího odporu se 

nechá přinutit k příšerným věcem. Jediný člověk, v němž se projeví cosi lidského a který se pokusí uniknout, 

je Liborova žena Helena.  

Problematická je stavba příběhu, který se snaží do vyprávění vtáhnout až příliš mnoho dějinných zločinů. 

Hlavní hybatel zla Franci nařídí postřílení k odsunu určených Němců, čímž si zřejmě vyslouží ostruhy pro 

další špinavou práci při přípravě politických procesů. Do filmu se tak kromě procesů v 50.letech dostává i 

masakr odsunutých Němců. Otázkou je, zda se nerozehrávají najednou dva až příliš silné motivy a ani jeden 

se nezpracuje pořádně.  

V nedávné době běžela v České televizi velmi zdařilá minisérie Herec, která se zabývala dosti podobným 

tématem, a sice co se stane, když se podá ruka ďáblovi a člověk se zaplete s komunistickou tajnou službou. 

Nevím, jestli není trochu nadbytečné na velmi obdobné téma točit další film. V každém případě považuji za 

zbytečné vyrábět v rámci vývoje drahou ukázku, když látka samotná trpí systémovými chybami a daleko 

důležitější než ukázka je intenzivní práce na treatmentu a scénáři. Pokud bych měl doporučit podporu 

tomuto projektu, pak  určitě bez výroby ukázky a s daleko úspornějším rozpočtem, tedy maximálně do 1 

milionu Kč. S velkými výhradami podporu projektu doporučuji. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Příběh úplně originální není, popisuje mechanismy, kterými se talentovaný ale slabý člověk zaplete s mocí 

do odporných zločinů. Podobný příběh líčí televizní minisérie Herec.  

Je to téma s jasným morálním poselstvím, že člověk má říci ďáblovi ne. Nicméně jednostrannému a 

černobílému líčení toho, jak slabý člověk bez většího odporu padá do bahna zla, aniž by kladl větší odpor, 

chybí drama. Na tom pádu není nic dramatického, je to jen holé líčení lidského neštěstí a vítězství zla. Je to 

jen odporné, což je chvályhodné, má-li se ukázat zločinnost minulého režimu, ale umělecky je to slabé.  

Stavba příběhu je tlačená k tomu, aby se tam dostaly i zločiny páchané při odsunu Němců a aby hlavní 

hrdina mohl natočit masakr Němců, který na konci použije k pomstě na člověku, který ho do bahna 

spolupráce s tajnou službou vtáhnul.  

Žánr látky je dobové drama jdoucí jednak koncem války a jednak padesátými léty, což je náročné na visuál. 

V režijní explikaci je visuální stránce věnována značná pozornost, nakonec režisér je původní profesí 

kameraman. V tomto ohledu bych věřil, že režisér bohatě využije obrazový potenciál ukrytý v látce.  

 

Hlavní postava se v podstatě nevyvíjí, je jen pasívní činitel, s nímž hýbají druzí, tedy především Franci. 

Není zřejmý jeho charakter. V expozici je vylíčen jako člověk talentovaný a slušný, který je otřesen 

postřílením Němců a zdrcen smrtí své přítelkyně. Jak tedy mohl přijmout nabídku Franciho, že podpoří jeho 

přijetí na FAMU, když Franci  velel tomu masakru a byl lidské monstrum. Normální člověk by se mu 

obloukem vyhnul. V momentě, kdy mu Libor kývnul na nabídku a později i na spolupráci, tak byl  odepsaný 

nejen lidsky, ale i jako dramatická postava. Podvolení se zlu není konflikt, je to jen slabost a to je na drama 

málo. Není mi jasný jeho vztah ke Zdeně a Heleně. Před Helenou skrývá, co vlastně dělá, zatímco se 

Zdenou to sdílí. Se Zdenou se občas vyspí, jsou si blízcí, ale zase ne tak, aby ho Zdena chránila před 

Francim, který Libora stahuje do propasti. Zdeně tak jak je napsaná, příliš nerozumím. Přitom má v sobě 

dramatický potenciál, není až tak zkažená jako Franci. Chtělo by to si tyto postavy a jejich vztahy vyjasnit a 

teprve pak budovat příběh.  

Příběh je překvapivý, což je jeho plus. Tempo příběhu je vysoké, odehraje se toho na jeden film až dost. 

Atmosféra příběhu je temná, příběh vyvolává emoce, ale jen depresivní.   

Cesta, kterou ujde hlavní hrdina, je postupný pád až na dno. Není tam jediný překvapivý zvrat. Jediným 

překvapením je, čeho všeho hnusného je hrdina schopen. Určitě nejde o divácký film, na to je látka příliš 

jednostranně depresivní. Film může možná oslovit festivalové publikum.  

 

 

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

    Režisérem filmu je zkušený režisér Jaroslav Brabec, scénáristou je začínající autor Marek Grajciar 

(spoluautor scénáře Miss Hanoj a autor scénáře studentských filmů). Zatímco režisér je garantem 

úspěšného vývoje projektu, u scénáristy mám otazník. Producentem filmu je Zdeněk Viktora (režisér a 

producent filmů Raluca a Miss Hanoj), na jehož opravdu kvalitní film teprve čekáme.  

 

 

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

    Česká kinematografie pokrývá kvalitními díly téma vyrovnání s totalitní minulostí (Krajina ve stínu, 

Herec, Pouta).  Evropská (zejména polská, rumunská, maďarská, německá) kinematografie  je 

doslova přeplněná skvělými filmy na toto téma. Proto nevidím nějaký významný přínos tohoto filmu 

pro českou nebo evropskou kinematografii.  Zpracování látky mi přijde tradiční, inovační potenciál 

zde nevidím.  

 
 

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

znaků) 
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Informace obsažené v projektu jsou srozumitelné a úplné. Projekt je realizovatelný v rámci daného 

rozpočtu. Žadatel je schopen tento projekt realizovat.  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Maltézský kříž 

Evidenční číslo projektu 4143/2021 

Název žadatele SCREENPLAY BY 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 26.12.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Převedení filmové povídky Jiřího Potůčka (pseudonym) do filmové podoby má sice v tuto chvíli před sebou ještě 
kus cesty, přesto, vycházíme-li z předloženého nového treatmentu a také záměrů režiséra či dramaturga, už nyní 
je čitelné jasné a silné hlavní téma. Maltézský kříž trochu klame názvem, neb by nás mohla v mysli napadnou 
spíše asociace spojená s dobou dávno minulou. Jenže látka se naopak ohlíží vlastně ne tak dalece, nehledě na 
fakt, že právě oním vnitřním a ústředním konfliktem, který se v ní řeší, je stále aktuální. 
Projekt doporučuji k finanční podpoře, byť takový krok vnímám především jako schválení nového směru, jako 
zelenou pro to, aby mohli tvůrci dál precizovat treatment a postupně jej „vyčistit“ do funkčního tvaru. Stávající 
jeho podoba totiž v sobě ještě skýtá poměrně dost pastí. 
 
 
 
 

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) 

 
Není záměrem zde vypisovat dílčí přednosti či naopak svízele, po přečtení treatmentu by se daly obě skupiny 
svým způsobem (byť s jistou dávkou zjednodušení) zobecnit. 
V prvé řádě podíváme-li se na klady, pak zde máme zejména nosný pilíř celé látky. Téma, vnitřní konflikt 
hlavních postav, vůbec poslání, s jakým se k nám Maltézský kříž obrací. Způsob, jakým se člověk může 
vypořádat se svými ambicemi, s chutí buď tvořit, nebo zkrátka i vůbec nějak „fungovat“,může být všelijaký. A 
postupně se nám odkrývá, jak dalekosáhlé jsou i důsledky našich rozhodnutí. I toho, kam může vést morální 
integrita, pokud „onemocní“. 
Ve druhé řadě máme na mysli rizika či otazníky, potenciální nedostatky díla. Při posunu směrem ke scénáři, a to 
v rámci další fáze vývoje, by se měla dost možná více zúžit perspektiva, s jakou na celý příběh nahlížíme. Nechci 
dávat nevyžádané rady, přesto jsem coby čtenář cítil, že bych potřeboval k hlavní postavě proniknout ještě 
hlouběji. Že bude velmi náročné vybalancovat takto silně osobní až intimní vnitřní drama s tím, aby jej 
historický kontext nepřehlušil. Aby potenciál osobní tragédie neoslabila potřeba udělat „velký film“.  
 

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

Projekt se opírá mj. o režiséra Jaroslava Brabce, který – jak například už i v Kuřeti melancholikovi dokázal – má 
tu schopnost filmově atraktivně uchopit i těžká témata, spíše usazena do nitra člověka. 

 
 
 

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

 
Tématem jde o projekt univerzální, potenciál je tedy i v oslovení zahraničního publika. 

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

Bez připomínek 

 



Projekt č. 4143/2021 Maltézský kříž, reakce na posudky 

 

Dobrý den, dovolte mi zareagovat na některé vznesené otázky v jinak doporučujících posudcích. 

Pan Štern zastává názor, že vznikla-li minisérie Herec, tak že si ČT odškrtla jedno tematické políčko ve 

svých vysílacích plánech a pro další podobné téma tu není prostor. Můj názor je naprosto opačný. 

Jednak my vyvíjíme KINOFILM nikoliv minisérii a máme ambici vyprávět zcela jinak, opět především 

obrazově na rozdíl od až divadelně-televizně koncipovaných výstupů v Herci, když už mě tedy reakce 

pana Šterna nutí vyhraňovat se proti této minisérii, která jistě České televizi přinesla to, co od ní 

chtěla.  

Navíc jako nezávislý producent žádám Fond o dotaci na vývoj proto, abych mohl vyvinout projekt 

opravdu nezávisle a ne servisovat dramaturgii ČT a jejím požadavkům, které jsou ovlivněné tím, že 

pro ně je mnohem výhodnější vyrábět vícedílné historické látky. A v tom se lišíme i od některých 

jiných projektů, jejichž development kofinancuje Čt sama, ale přitom chce podporu i od Fondu, a tak 

zužuje tematické množství látek, které se jí momentálně, přitom ve velmi krátkodobém horizontu 

(protože náš projekt se nedostane do produkční fáze minimálně příští 3 roky) hodí do vysílání. Navíc 

Česká televize prakticky všechny jimi spolu-vyvíjené historické látky plánuje rovnou jako televizní 

filmy a minisérie, což velmi negativně ovlivňuje právě formu (a podle mého i kvalitu) scénáře 

vzhledem k televizní doslovnosti viz právě minisérie Herec. 

Rád bych podporu využil na to, abych mohl nezávisle, bez zasahování dramaturgie ČT vyvinout 

projekt a postavit jeho financování tak, aby nebylo zcela závislé jen na ČT jako majoritním 

producentovi českých filmů, které mají nějaké ambice a mohl vyvinout kvalitní, přesvědčivý scénář 

KINOFILMU, který v další fázi rozhodně nabídnu i ČT jako koprodukční film, ale za rovnějších 

podmínek, než když jiné projekty žádají Fond, aby kofinancoval development přímo Českou televizí 

spoluvyvíjených látek. Chci postavit financování co nejrozkročeněji, i koprodukčně, ale jsme teprve 

v začátcích, tak jako se scénářem, ale jsem přesvědčený, že ta látka má tematicky schopnost oslovit 

ve velké části Evropy.  

- Že skončil program SOURCES2 mě mrzí, protože z těch velkých scenáristických programů to 

byl jeden z těch, které jsem ještě nevyzkoušel,  ale na našem plánu to nic nemění, zkusíme 

místo toho přihlášku na SCRIPTEAST. Jde o to, že některý renomovaný scenáristický program 

chceme určitě absolvovat, jednak kvůli vývoji scénáře samotného, jednak kvůli posílení jeho 

mezinárodní srozumitelnosti a koprodukčnosti.  

Teaser 

- Naprosto souhlasím, že důležitější než ukázka je kvalitní vývoj textu, v tom jsme zajedno, ale 

jako producent vím, že na mezinárodních trzích udělá kvalitní teaser pro projekt víc než 

skvělý 150stránkový scénář, který si bohužel všichni nepřečtou. A vzhledem k tomu, jak je 

Jaroslav Brabec skvělý obrazový stylista, jsem si jistý, že pro úspěch na mezinárodních fórech 

je kvalitní teaser velmi podstatnou ingrediencí a určitě ne nějakou zbytečností. Navíc v něm 

chceme pracovat s asociací na deepfakes news, kdy jsou v současnosti stále více využívány 

počítačové programy, které v tak kvalitním technickém provedení provádějí kompilace 

skutečných lidí v jiném kontextu a manipulují tak veřejné mínění velmi podobně jako 

komunisté v padesátých letech, a upozornit na to, že náš příběh není jen nějakou dávnou 

minulostí, ale že má svou velmi živou a současnou rovinu, a obávám se, že v době, kdy 

budeme se scénářem hotovi, bude tento fenomén a jeho důsledky hrát stále větší roli.  



Opční smlouva s Jiřím Potůčkem 

- Důvodem proč je s Jaroslavem Brabcem a také s Markem Grajciarem přiloženy jen LOI nikoliv 

smlouvy, je formulace opční smlouvy s Jiřím Potůčkem. Jaroslav Brabec je od počátku tím 

hlavním tvůrčím motorem projektu a uzavření smlouvy s ním v návaznosti na producentem 

aktivovanou opční smlouvu s Jiřím Potůčkem je vázáno na dofinancování kompletního 

developmentu projektu viz v žádosti přiložené Opční smlouvě s podmíněnou účastí v části 

č.V odstavec 3, která na žádost Jiřího Potůčka zajišťuje, že Jaroslav Brabec nemůže být 

z projektu za žádných okolností odejit.   

K obsahu: 

Jsme si jako celý tým velmi dobře vědomi, že scénář Jiřího Potůčka má přes mnohé klady (především 

námět samotný) mnohá úskalí, a i proto jsme všichni včetně režiséra a dramaturga uváděli 

v průvodních materiálech, že ho bereme jen jako námět. Proto zcela souhlasíme s některými 

výhradami, především těmi které se týkají vývoje postav a jejich vzájemných interakcí. Z tohoto 

důvodu jsem k Jaroslavu Brabcovi s jeho souhlasem přibral jako scenáristu Marka Grajciara a myslím, 

že už při pouhém porovnání Potůčkova scénáře a nového treatmentu psaného už Markem 

Grajciarem je vidět, že jsme si slabin vědomi a jdeme s vývojem přesně tím směrem, který naznačují i 

posudky. Zároveň v nich zazněly i některé velmi cenné zpětné vazby a i to bude pro naši další práci 

dobrým vodítkem. 

Chtěl bych vyjádřit přesvědčení a zároveň závazek za celý náš tým, že víme, že ještě nejsme tam, kde 

chceme být, ale mohu vás ujistit, že všichni zúčastnění míří stejným směrem a vzhledem k jejich 

talentu a zkušenostech věřím, že výsledný scénář bude opravdu silný a přesvědčivý. Režisér a 

spoluscenárista Jaroslav Brabec je velmi zkušeným autorem s kvalitním portfoliem právě historických 

filmů, dramaturg Štefan Uhrík má letité zkušenosti a scenáristu Marka Grajciara na rozdíl od pana 

Šterna nepovažuji za začínajícího autora, ale naopak scenáristu, který už v několika různých žánrech 

ve Fondem podpořených projektech (Miss Hanoi, Otel Prague, Situace Kněze, 3 týdny pod mořem) 

dokázal silnou tvůrčí integritu. (Kterou ostatně ukázal už v předloženém treatmentu Maltézského 

kříže, kde i za velmi krátkou dobu dokázal vytáhnout z Potůčkova textu to nejlepší a načrtnout směr 

kudy se dál ubírat, což kladně hodnotí všechny posudky.)   

Velmi vám děkuji za zvážení všech našich odpovědí a za celý tvůrčí tým s přátelským pozdravem 

Zdeněk Viktora, producent 

V Praze dne 31.12.2020 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Vagabundi 

Evidenční číslo projektu 4144/2021 

Název žadatele Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 22.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předmětem žádosti je vývoj celovečerního hraného filmu Vagabundi, podle scénáře Petra Jarchovského a 

v režii Ondřeje Trojana.  

Scénář Vagabundi byl Fondem v roce 2016 podpořen na vytvoření první verze literárního scénáře. 

V současné době je připravován pro realizaci producentem a zároveň režisérem Ondřejem Trojanem. Příběh 

splétající osobní a historickou dějovou linku vychází ze skutečné události, kdy Státní bezpečnost v roce 

1981 nechala podpálit dům, ve kterém v březnu došlo ke koncertnímu vystoupení předcházející „studiové“ 

nahrávky Plastic People. Osobní dějová linka dívky Týny, která se navzdory rodičům stala součástí tehdejší 

undergroundové komunity, kam se později vrací porodit své dítě. 

 

Jarchovský i Trojan spolupracovali již na předchozích projektech, typicky na dobové látce Občanský průkaz 

a naposledy i Bourák. Oba mají k totalitní historii osobní vztah a opakovaně se k těmto tématům vracejí. 

Nově připravovaný projekt má starší hrdiny, než byli dospívající hrdinové z Občanského průkazu, přesto 

mají podobné zájmy i životní postoje.  

 

Projekt v tuto chvíli vede dramaturgicky Jana Hádková. Absence existujícího scénáře je pro posouzení 

žádosti jedinou slabinou žádosti, těžko lze posuzovat zamýšlené dramaturgické a scénáristické zásahy, 

které se odvolávají na stávající scénář. 

 

Z producentského hlediska chce Ondřej Trojan navázat na dosavadní spolupráci se slovenským 

koproducentem PubRes a německou společností Fortuna Film und TV, která koprodukovala předchozí film 

Toman, v obou případech prozatím nedoloženo. 

 

Projekt doporučuji k podpoře. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji   
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je vypracována přehledně a srozumitelně, pouze u deklarovaných finančních vstupů zahraničních 

partnerů toto není doloženo, v případě německé společnosti se ji nepodařilo dohledat, společnost 

uváděného jména zná pouze portál českého filmového centra, nejblíže názvu je berlínská společnost 

Fortuna Film GmbH (www.fortunafilm.com), která je ovšem v současnosti v insolvenci. 

 

  

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

Rozpočet je srozumitelný a realistický, financování kombinuje vstup Fondu (800 tis CZK - 45,6% 

rozpočtu) se soukromými vklady žadatele a dvou zahraničních koproducentů. Finanční plán uvádí 

všechny tyto soukromé zdroje jako potvrzené, ovšem toto není součástí žádosti, v případě žadatele i 

německého partnera se jedná o poměrně vysoké částky (celkově přes 50 % rozpočtu). 

Žadatel i uvedl jakým způsobem zapracoval podporu scénáře pro Petra Jarchovského (snížení 

honoráře), aby nedocházelo ke zmatení mezi společností žadatele a podpořeného autora. 

Předpokládané zapojení ČT je v tuto chvíli pouze záměrem a pravděpodobně nebude součástí 

finančního zapojení ze strany ČT v této fázi. 

Žádné další zdroje vývoje žadatel v tuto chvíli nepředpokládá, přestože projekt by vzhledem 

k mezinárodnímu nastavení i kreditu žadatele měl potenciál získat i další veřejné podpory pro vývoj.  

(MEDIA) 

 

 

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

Harmonogram i producentská strategie vývoje je přiměřená, předpokládá i rezervu v termínech 

s ohledem na nepředpokládatelné okolnosti za stávající covidové situace. Marketing samotného vývoje 

žadatel vzhledem k zapojení možných zahraničních koprodukčních partnerů neřeší, pro samotnou 

distribuci předpokládá zapojení společnosti LevelK pro mezinárodní prodeje. S ohledem na proměny 

trhu i deklarativně uznává, že jde o záležitost předčasnou a nejistou, což lze ovšem brát i jako 

producentsky a lidsky zodpovědné a srozumitelné vyjádření. 

Scénář předpokládá dramaturgickou spolupráci v domácím prostředí, osoba druhého (mladšího) 

dramaturga v tuto chvíli ještě není známa, ale s jeho zapojením se počítá i kvůli nezatíženému pohledu 

na dobovou látku. 

 

 

 

 

 

http://www.fortunafilm.com/
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

THA patří k nejstarším a nejzkušenějším producentským společnostem v ČR, s mnohaletou 

producentskou i režijní zkušeností, včetně mezinárodních koprodukcí, celkem má na kontě 17 

celovečerních filmů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vagabundi 

Evidenční číslo projektu 4144/2021 

Název žadatele Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 23. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Další společný projekt O. Trojana a P. Jarchovského se opět ohlíží za nedávnou minulostí. Příběh mladé 

svobodné matky, uchylující se do venkovské komunity nezávisle smýšlejících vrstevníků, se prolíná s 

peripetiemi kolem tajné nahrávky kapely inspirované osudem skupiny Plastic People of the Universe. Jejich 

nekompromisní cesty za svobodou se nakonec střetnou s odvetou StB. 

Z předložených materiálů je patrné směřování tvůrců k bezprostředně autentickému působení s pomalým 

dějovým plynutím a volnější strukturou rozsáhlých scén. Komediální nadsázka v tomto případě nebude 

určujícím faktorem situací, naopak konečné propojení linií vyústí v hořkém finále. Takřka dokumentární, dle 

P. Jarchovského až „formanovsky“ laděný obraz vzpurného i idealistického gesta proti konformismu a 

establishmentu je tvůrčí výzvou, zvláště když jedním z cílů tvůrců je dosáhnout přesahu k obdobným, ale 

hodnotově posunutým tendencím u současných vrstevníků hrdinů. 

Problematické je, že představy tvůrců nemají dostatečné záruky v předloženém treatmentu a v explikacích 

se cíle nedaří přesvědčivě a konkrétně vztáhnout k předložené podobě scénosledu jako východisku. Ten 

z velké částí tvoří jedna dialogicky přetížená scéna za druha, kde naznačené obsahy dialogů vytváří dojem 

banálního a příliš popisného obsahu. Je skutečně záměrem sestavět děj arytmicky z takovýchto bloků, 

v nichž je v jediné situaci doslovně představena názorová perspektiva rodičů, poté stejným způsobem 

názorové zázemí komunity a následně názorová konfrontace kapely? Má Týna jako protagonistka vůbec 

nějakou osobní perspektivu a aktivní roli – zdá se, že je spíš jen postupně oslabovaným podnětem pro 

reakce okolí? Kde je prostor pro avizované křehce romantické působení? Z treatmentu si lze těžko udělat 

představu o situační proporčnosti – např. scény z komunitního života v textu spíše působí jako vložka 

s funkcí dokládat plynutí času v ideální pospolitosti. Klíčové situace jako je výslech u potratové komise, útěk 

z nemocnice, hra kapely s StB a požár v závěru jsou popsány neutrálně a chybí alespoň základní představa 

o náladových a emocionálních posunech. Je možné, že tvůrci chtějí záměrnou dějovou nekomplikovanost 

vyvážit bezprostřední dialogickou živostí, kouzlem okamžiku a všedních detailů, ale pokud je pro posouzení 

k dispozici jen dostatečně neokomentovaný nástin bez náznaku situační vynalézavosti a individualizace 

postav nad rámec jednoduchých postojů, nepůsobí pro mě základ projektu přesvědčivě. 

Nepochybuji o tom, že O. Trojan je jako režisér schopen svým předsevzetím dostát a díky silnému postavení 

své produkční společnosti realizaci projektu úspěšně zajistit – o tom svědčí zapojení subjektů na základě 

předchozí spolupráce i výše zafinancování – bylo by však vhodné vše doložit v souladu s kritérii výzvy. 

Zásadní fáze literární přípravy na mě nicméně nyní působí příliš neujasněně, i když může jít jen o představu 

limitovanou poskytnutými podklady a nepředložená druhá verze scénáře nemusí poskytovat ke 

mnou vyjádřeným pochybnostem důvod. Zachovávám tedy zdrženlivý postoj, ale dávám žadateli impulsy 

k tomu představit Radě konkrétněji současný posun od treatmentu, který skutečně chápu jen jako skicu 

s obecně rozpracovanými postoji a argumenty „disputace“ než podnětný podklad pro filmové ztvárnění. 

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) 

O. Trojan vidí výsledný tvar jako „pomalý“ a „intimní“ film, jenž má stát spíše na disputační než dramaticky 

členité struktuře. To vcelku odpovídá struktuře nastíněné v treatmentu, přesto mi není jasná protihodnota, 

kterou trpělivé publikum získá. Problém tkví hlavně v tom, že treatment budoucí snímek koncipuje jako sled 

jasně polarizovaných dialogických disputací, které neslouží k dynamickým situačním posunům, ale spíše 

dané situace jen usazují v jednoznačně vyjadřovaných souvislostech (hádky popisně vyjadřující rodinné 

zázemí i problémy dosavadního soužití rodičů - probírání situace venkovských komunit po návratu Týny na 

statek - disputace nad zásadami kapely, jež odkrývají její vliv na kulturní obec, se zopakuje při fingovaném 

hospodském sporu). Tyto scény pak doplňují takřka idylické nedějové obrazy vzájemnosti a plynoucího 

času na venkovském statku, na něž nakonec naváže vložená převzatá historka o oklamání estébáků, která 

výrazně odkloní dosavadní směřování filmu. Pak už následuje jen popis konspiračních peripetií a jejich 

hořké dohry, které sice zrcadlí v dramatičtějším pojetí motiv odhodlání ke svobodě v první polovině, ale 

pouze v podobě vnějškové paralely, která přináší razantní leč výpovědně omezené zakončení. Potvrdí 

nanejvýš známou pravdu, že pomstychtivý režim se s neloajálními skupinami nemazlil, a že si mladí ve 

svém naivním idealismu možné konsekvence neuvědomovali. Neměl by právě deziluzivní závěr otevřít 

prostor pro konfrontaci individuálních představ a odhodlání týkajících se přijatého svobodného života, jež by 

podněcovalo v souladu s představami tvůrců k zamyšlení současnou vymezující se generaci 

svobodomyslných rebelů (cílí-li film na kriticky přemýšlející publikum)? Takto postiženým na konci nezbývá, 

než jen trpně přihlížet zkáze jedné kolektivní iluze. 

Charakterizace postav zatím odpovídá jen prosté dějové funkci – u členů komunity a kapely nestačí 

rovnítko mezi postavou a prosazovaným názorem a  zatím nevidím ani náznak toho, že by komunita 

sestávala z „nesourodé skupiny volnomyšlenkářských mladých intelektuálů“, jak ji popisuje z vlastní 

zkušenosti O. Trojan. Týniným rodičům schází rozměr, jenž by vystavěl generační vztahy bohatěji než skrze 

jednoznačnou opozici konformismu a nezávislosti. Reakce ilustrující jejich postavení evokují v nástinu 

dialogů spíše banální bakalářskou historku, změna postojů je uměle a na okamžité ploše vnášena 

odbočkami k otcově hudební kariéře, u matky se kvůli elipse zcela upouští od konzistentního vývoje - dceru 

kategoricky zavrhne, jako čerstvá babička však přispěchá s veškerou péčí. U Týny jako protagonistky 

treatment rovněž nepředpokládá prostor pro přesvědčivě ztvárnění posunu bezradné a zakřiknuté dívky 

spoléhající na rodiče k uvědomělé volbě individuální svobody – útěk z nemocnice romantizovaný gestem 

domnělého otce opět působí jako banální zkratka. Navíc poté, co se Týna vrací do komunity, jako by se 

pohybovala už jen na periferii dění a jen naplnila svou roli všemi opečovávané matky.  

P. Jarchovský svou tvůrčí koncepci vztahuje k raným Formanovým filmům, pro jejichž úspěch byly 

dialogické konfrontace a trpké rozehrávání generačního střetu určující – k tomu by však bylo třeba dospět k 

situační a charakterizační bezprostřednosti pracující spíše s důvtipnými náznaky. Pro to nicméně není ani 

dostatečná příležitost, pokud se výpověď o aspiracích mladých rebelů vymezuje a) opakovaným vyjádřením 

předsudků rodičů/většinové společnosti, b) ideálem pospolitosti toužící po útulném, nerušeném soužití, 

u níž mají větší váhu hippie znaky okázalé svobodomyslnosti než příležitosti pro přirozené utváření postojů 

individualizovaných postav. 

Kvůli patrnému nepoměr mezi předloženým nástinem a konečnou představou, s níž by se mělo ztotožnit 

současné mladé publikum, je škoda, že druhou verzi scénáře či alespoň některé již rozpracované obrazy si 

autoři nechávají pro sebe, zvlášť když Jarchovského styl obecně stojí na dialogické ekvilibristice a 

drobnokresbě situací než na celkové struktuře mnohdy popírající představy o dramaturgické uměřenosti. 

Přísliby zapojení různých dramaturgických pohledů jsou vítané, i vzhledem k tomu, jak rozpačitě dopadly 
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realizace předchozích Jarchovského scénářů (Zahradnictví, Bourák) – nicméně k zodpovědné podpoře 

bych uvítal výraznější východiska než jen podklad, který působí vůči vizím autora a režiséra spíše 

zavádějícím dojmem. 

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

Projekt je již nyní velmi silně obsazen zkušenými profesionály, kteří představují pro ztvárnění látky silnou 

kombinaci. Ondřej Trojan má za sebou výrazné produkční i režisérské zkušenosti s dobovými snímky, 

k jejichž historicky autentickému a živému působení přistupuje precizně. Petr Jarchovský má dlouhodobě 

vysoké renomé jako scenárista, přesto jeho tvůrčí síla tkví zejména v adaptování předloh, zatímco 

původními scénáři v poslední době nedosahuje tak přesvědčivých výsledků a jejich podoba na plátně 

působí spíše těžkopádně. Žadatel plánuje pracovat s hned několika dramaturgy (zatím se scénáři věnuje 

Jana Hádková, která může pomoci posunout snímek blíže autentickému působení) a plánovaný krok 

zaangažovat dramaturga z mladé generace vzhledem k primární snaze oslovit dnešní vrstevníky hrdinů 

je bezesporu vhodný. Na dalších tvůrčích pozicích (kameraman, kostymérka, maskérka, architekt) jsou 

osobnosti, které již pojí předchozí osvědčená spolupráce s O. Trojanem a patří k předním představitelům 

svého oboru. Kameraman Tomáš Sysel získal několik tuzemských i mezinárodních ocenění (naposledy 

za Tomana v režii O. Trojana) a osobitým vizuálním způsobem dokáže přistupovat k živé evokaci dané 

historické éry. Ve vztahu k překládanému projektu o této schopnosti svědčí zejména jeho expresivně 

bezprostřední ztvárnění normalizační éry v televizním filmu PF 77 (cena AČK). 

 

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

Snímků vracejících se ke společenským dilematům období normalizace vznikla již celá řada a nutný 

přínos tak vnímám u svěží perspektivy a situační neotřelosti. V tomto případě bych spatřoval jako 

cennější nikoliv vyjádření názorové bipolarity vůči hodnotám normalizační existence, ale možnost 

polemické konfrontace se současnými představami o nonkonformitě u mladé generace.  Bezprostřední 

sondu do utváření svobodomyslných komunit mimo struktury disentu vnímám jako tematicky neotřelou a 

potenciálně atraktivní. Velmi zkratkovité dějové zakomponování procesu budování komunity a patrné 

zploštění vztahových interakcí jejích členů však neposkytuje situační podněty, které by oslovované mladé 

publikum přiměly při sledování děje spontánně uvažovat o hodnotových posunech současného vnímání 

individuální svobody. Bez toho hrozí, že by z nosné mezigenerační paralely mohla zůstat jen plochá 

reminiscence pro generaci rodičů, kteří v daném období zažívali své menší či větší konflikty s doma 

usazeným konformismem. Projekt tak pro mě zatím postrádá přesvědčivě vyjádřené podněty pro cílové 

skupiny, zvláště při cílení na klubové publikum hrozí, že se s divákem mine. O zahraničním zájmu spíše 

pochybuji, pokud by mělo zůstat jen u názorného porovnání postojů vůči konformismu v normalizačních 

reáliích a zvláště chybí-li prostor pro bezprostřední „sžívání“ se s individualizovanou komunitou, jež by 

otevíralo podnětné kontaktní pole se současnými motivacemi společensky se vymezující mladé 

generace. 

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

znaků) 

Po producentské stránce je projekt připraven pečlivě a explikacemi vhodně propojuje hledisko O. Trojana 

jako organizátora vývoje a cílevědomého spoluautora/režiséra. Rozpočet pracuje s jednotkami a nikoliv 

pouze s paušály, tudíž je velmi transparentní a povaze projektu přiměřený. Financování je vícezdrojové a 

již nyní je zajištěno z více než 50%, zejména díky vkladům Trojanovy společnosti T.H.A. a koprodukčním 

vstupům – chybí však čestné prohlášení žadatele a doklady o koprodukční spolupráci žadatel také 

nepřikládá, protože díky podílu společností na předchozích jeho projektech má za to, že „ústní dohoda 

má relevanci písemné smlouvy“. Je-li však na koprodukci vázáno současné financování projektu, 

doporučoval bych předložit alespoň LOI, lépe však deal memo s uvedenou částkou – jakékoliv uvedené 

vklady by měly být dle požadavků písemně doloženy přílohami.  

U německé společnosti Fortuna Film und TV jsem dohledal spolupráci na předchozích dvou Trojanových 

filmech uvedenou v materiálech producenta (u těchto titulů ale není uváděno, že se jedná o koprodukci 

s Německem). Zapojení společnosti bylo spíše okrajovější, nicméně jakékoliv další informace o tomto 

subjektu, který by měl žádat prostředky z německého fondu, na internetu k dispozici nejsou.  

Úvahy o distribuci a marketingu považuje žadatel za předčasné vzhledem k „překotnému vývoji médií“, 

není nicméně třeba uvažovat jen o konkrétních kanálech, ale i o možnostech komunikace tématu díla a 
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podpory jeho současného působení, zejména ve vztahu k oslovení cílové skupiny mladého 

intelektuálního diváka – tuto část strategie považuji za podceněnou.  

Žádost by si zasloužila pečlivější revizi před odevzdáním – u CV není úplný životopis P. Jarchovského 

(chybí 1. strana), přehled činnosti není aktuální (již zrealizované filmy uváděny v budoucím čase), 

v popisu projektu je jako dramaturg uveden O. Trojan (není spíše spoluautorem scénáře?), 

dramaturgickou explikaci však napsala J. Hádková – v rozpočtu jsou uváděni 2 dramaturgové s tím, že 

má být ještě přizván dramaturg z mladé generace. Chtělo by tyto údaje vyjasnit. Harmonogram podle mě 

není dobře pochopen – přípravné práce se nemůžou krýt časově se samotnou realizací projektu. 

Společnost Total HelpArt patří k nejdéle působícím a co se týče diváckého i mezinárodního ohlasu 

k nejúspěšnějším společnostem u nás, věnuje se náročnějším a výpravnějším projektům, velkou 

předností je dlouhodobá kontinuita spolupráce s předními filmovými profesionály a producentské kontakty 

(u sales agentury LevelK, nicméně jde jen o případ filmu Lichožrouti). Profil společnosti tedy zvolenému 

cíli rozhodne odpovídá – jako slabší stránku vidím nedotaženou dramaturgii posledních projektů i přes 

dlouhé období jejich vzniku. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vagabundi 

Evidenční číslo projektu 4144/2021 

Název žadatele Total HelpArt – T.H.A 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2021–1 –1–3 _ 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 15. prosince 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Vagabundi, na jehož scénáři pracuje Petr Jarchovský, pokládám za velmi slibný a 
potřebný. Příběh o těhotné dívce a komunitě undergroundových muzikantů se odehrává 
počátkem osmdesátých let minulého století. Je inspirován osudy skutečně existující kapely 
Plastic People of the Universe a jejího leadera Ivana Martina Jirouse (zvaného Magor). Dalším 
inspiračním zdrojem připravovaného filmu je dokumentární publikace Baráky. Rekapituluje 
iniciativy nonkonformních mladých lidí, jež se ve snaze o svobodnou existenci sdružovali ve  
venkovských staveních. 
  
Hrdinka vyprávění – těhotná devatenáctiletá Týna – opustí komunitu, jež koexistuje na 
venkovském statku. V následující konfrontaci se svými rodiči řeší otázku, zda si očekávané 
dítě ponechat, nebo podstoupit ponižující interrupční řízení. Na nátlak upjaté matky Týna před 
komisi předstoupí, povolený zákrok si však rozmyslí a rozhodne se, že si dítě ponechá. Týnino 
soukromé drama se proplétá s příběhem undergroundové kapely, která chce nahrát svůj 
“erbovní“song a propašovat ho do ciziny. To se sice podaří, obelstěný režim se ale brutálně 
pomstí. 
 
Dobový příběh vypráví o zrodu dvou plodů – jednoho skutečného a druhého duchovního. 
Tím druhým je píseň Co znamená vésti koně, jež skutečně patřila do repertoáru Plastiků. 
Podtext vyprávění tvoří konflikt svobody s jejím znásilňováním na pozadí svědectví o 
normalizační zvůli. Mravně vypjaté drama oživuje klíčovou kapitolu našich novodobých dějin, 
což je užitečné zvlášť pro mladé publikum. Podporu vývoje projektu proto rozhodně 
doporučuji.     
  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

K dobře napsanému a přehledně strukturovanému treatmentu mám dvě drobné poznámky. 
První souvisí s epizodou, v níž otec vyzvedává Týnu na venkovském nádraží. Tamější 
příslušník VB, který předtím Týnu buzeroval, jej vnímá jako „velký zvíře z Prahy“. Otec 
přitom není estébák ani stranický papaláš, ale šéf komorní filharmonie. Tuto konfrontaci bych 
proto zjemnil: otec by měl agilního policajta spíš laskavě přemluvit, aby mu dívku 
přenechal. Druhá výhrada se týká finále, kde se ukáže, že nekompromisní šéf kapely Martin a 
Týnin otec jsou bývalí spolužáci s protichůdnými postoji. Tento motiv (včetně Martinovy 
náhlé vstřícnosti vůči reprezentantovi establishmentu) působí poněkud vyspekulovaně a 
nereálně. 
 
Jarchovského vyprávění se dobře čte, napínavá a vtipná je „konspirační“ zápletka ohledně 
tajného nahrávání, v níž Martin přelstí estébáky. Nad látkou se seriózně zamýšlí dramaturgyně 
Jany Hádková i její producent a režisér Ondřej Trojan. Cenné jsou jeho rozvahy o potřebě 
dalšího dramaturga i sebekritická zmínka o podcenění Hřebejkova snímku Učitelka (2016).  
 
Jak vyplývá z explikací, autoři si uvědomují rizika projektu: film musí vysvětlit konkrétní 
pozadí vyprávění (vycházejícího ze skutečných událostí), nesmí však vyznít kantorsky a 
proklamativně. Dialogy osob z různých společenských sfér („máničky“ a muzikanti, 
zosobňující nevázanost, hrdinčini rodiče naopak reprezentující normalizační „spořádanost“) 
musí vyznít autenticky, aby film nesklouzl do nechtěné parodie. Zárukou věrohodného 
výsledku je hlavně Jarchovského a Trojanova zkušenost, jež se projevuje například v jejich 
úspěšném filmu Občanský průkaz (2010).  
 
 

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

Producentská společnost Total HelpArt – T.H.A., v níž má být film realizován, patří k našim 
nejúspěšnějším a nejrenomovanějším tvůrčím uskupením. Podílela se na většině snímků 
režiséra Jana Hřebejka (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo, Horem pádem, Kráska v 
nesnázích, Medvídek, U mě dobrý). Druhé ze zmíněných děl bylo nominováno na Oscara za 
nejlepší neanglicky mluvený film. Na prestižní Cenu americké filmové akademie byla 
nominována rovněž dobová kronika Želary, kterou Ondřej Trojan ve vlastní produkci 
režíroval. 
 
Zkušení jsou i Trojanovi spolupracovníci: kameraman Tomáš Sysel, architekt Tomáš 
Svoboda, či kostýmní výtvarnice Tereza Kučerová. O seriózním autorském zázemí 
chystaného filmu svědčí rovněž deklarovaná spolupráce s Českou televizí a s úspěšnou 
slovenskou společností Pub Res. Předjednaná je kooperace s německou firmou Fortuna Film 
und TV, jejímž prostřednictvím lze žádat o podporu u tamějších filmových fondů.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma filmu, který připomíná éru normalizačního marasmu, je mimořádně nosné a 
významné. Na základě dobových pramenů odhaluje komunistickou zlovůli namířenou proti 
jakýmkoli nezávislým projevům. Podle mnoha přímých svědectví totiž Plastici neusilovali o 
protirežimní protest, nýbrž pouze o necenzurovanou tvorbu. Komunity – zformované ve 
venkovských „barácích“ – neznamenaly žádná centra odporu, nýbrž jen touhu po svobodné 
existenci.  
 
Připravovaný snímek má i aktuální přesah: pronásledování z ideologických důvodů dnes 
sice neexistuje, nevraživost oficiózních struktur vůči nezávislým iniciativám však přetrvává. 
Projevuje se v aktivitách squaterů i v protestních hnutích, jež zpochybňují státní mocenský 
monopol. Látka je proto univerzálně srozumitelná: jako svědectví o totalitní mašinérii i 
jako výzva ke kritickému myšlení a svobodnému vystupování.   
       

 

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

znaků) 

Žádost o vývoj filmu Vagabundi je kvalitně zpracovaná. Opírá se o desetistránkový treatment, 
jež má – navzdory uvedeným výhradám – veškeré parametry pro vznik kvalitní podívané se 
silným mravním akcentem. Látka odpovídá dlouhodobé orientaci firmy Total HelpArt – 
T.H.A. i dosavadní tvorbě jejího šéfa – producenta a režiséra Ondřeje Trojana. Ve svém 
nejnovějším filmu Toman (2018) se autor zabýval skutečně existující osobou rozporuplného 
šíbra, jenž rozehrál bezskrupulózní hru o moc, vliv a pohádkový majetek. Autorův zájem o 
drama z normalizačního „bezčasí“ je proto logický a legitimní.  
 
Látka má velký potenciál i proto, že politickou linku dovedně kombinuje se soukromým 
dramatem, v němž Týna řeší vlastní budoucnost. Klíčové dilema, zda jít na potrat, či přivést 
dítě na svět, je rovněž nadčasové a univerzálně platné. Film by proto mohl obohatit 
stagnující českou hranou tvorbu. Má i veškeré předpoklady pro zahraniční distribuci a 
festivalovou prezentaci (například v Rotterdamu či v Karlových Varech).      
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Krasosmutnění 

Evidenční číslo projektu 4145-2021 

Název žadatele Endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 19.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

     V předložené žádosti producent prezentuje záměr zfilmovat povídkovou knihu Bohumila Hrabala 

Krasosmutnění. Takový projekt se ukazuje nejen coby atraktivní, ale také jako mimořádně nesnadný; někteří 

tvůrci, kteří se v minulosti pokoušeli adaptovat Hrabalova díla, se často nevyhnuli nešťastnému zplošťování 

jeho prací na tzv. „pábitelskou“ rovinu. Režijní explikace Ivana Zachariáše nicméně zcela přesvědčivě 

formuluje, jakým způsobem plánovaný projekt k literární předloze přistoupí; explikace popisuje, jak konkrétně 

se budoucí film vyrovná s adaptovaným textem, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Obsahová 

stránka nabídne ucelený tvar s jasnou dějovou linií; rovněž formální rovina se zdá být promyšlená: Explikace 

přibližuje nejen vizuální, ale také zvukovou podobu připravovaného snímku. Způsob, jakým se chce režisér 

vypořádat s Hrabalovo poetikou, která je definována specifickými jazykovými prostředky, je ryze filmový. Ve 

spojení s renomovaným scénáristou, zkušeným dramaturgem a schopným producentem, by mohla 

vzniknout mimořádně přínosná filmová adaptace literárního díla Bohumila Hrabala. 

 

     Projekt ke zfilmování dané předlohy byl podán již podruhé; v tomto případě jej ale předkládá jiný 

producent, který počítá se zcela zásadním přepracováním, které zahrnuje změnu režiséra, jež s sebou nese 

rovněž odlišné pojetí v uchopení předlohy. Předložená režijní explikace vytváří předpoklad, že chystané dílo 

by se mohlo s Hrabalovou poetikou vyrovnat mnohem lépe, než jak se to dařilo jeho předchůdcům. 

      

     Zachariášovo pojetí nepracuje s figurkařením, pitvořením a přehráváním, k nimiž sklouzávaly některé 

dřívější adaptace. Naopak pracuje se surovostí situací a civilním hereckým projevem. Kromě snahy o 

zachycení nedokonalosti lidského života, se pokouší podchytit rovněž melancholii a temnější proudy 

Hrabalova textu. 

 

     Aproximativní rozpočet projektu je celkově vyšší; všechny kalkulované položky vychází z potřeb vývoje a 

zvýšených nároků, které jsou na přípravu tohoto projektu jsou kladeny. Autorská práva jsou zajištěna opční 

smlouvou s vlastníkem práv na celou dobu vývoje projektu. Finanční plán vývoje projektu je vícezdrojový. 

Finanční vklad ČT do fáze vývoje není smluvně doložen .Podle autorky tohoto posudku finanční plán 

obsahuje rozpor, který by měl producent objasnit, resp. v případě potřeby příslušné přílohy upravit. 

       

 

     Harmonogram projektu je pro náročný vývoj projektu dostatečný. 

  

   

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) 

      Předložená žádost je kompletní; obsahuje všechny předepsané přílohy. V kvalitě zpracování 

jednotlivých předloh jsou velké rozdíly. Režijní explikace je zpracovaná důkladně; umožňuje udělat si 

jasnou představu o zamýšlené podobě budoucího filmu. Naproti tomu producentská explikace je 

zpracována nedostatečně. Producent neobjasnil pravidla dohodnutá ohledně spolupráce s Českou televizí. 

Předložená opční smlouva s Českou televizi, která je vlastníkem autorských práv, poskytuje opci na celou 

dobu vývoje; uvádí se v ní, že za obvyklých podmínek producentovi garantuje odkup autorských práv. Zatím 

ale nebyl předložen žádný doklad, který by svědčil o tom, že se vlastník práv, tedy ČT, finančně účastní již 

vývoje projektu, a tuto částku do něj vkládá.  Z uvedeného důvodu by tedy ČT neměla být zařazena do 

finančního plánu jako subjekt, který se vkladem autorských práv účastní vývoje. Producent ve finančním 

plánu tento vklad uvádí s tím, že vklad za scénář a předlohu již byl potvrzen. Není ale potvrzen vklad, ale 

poskytnutí autorských práv ze strany ČT žadateli formou opce. Tuto skutečnost by měl producent Radě 

SFK dodatečně transparentně objasnit a případně finanční plán a rozpočet upravit. Dramaturgická 

explikace Jaroslava Sedláčka z České televize objasňuje genezi vzniku projektu, ze které vyplývá, že 

Česká televize má zájem projekt natočit podle scénáře Marka Epsteina, od kterého odkoupila autorská 

práva. ČT  je rovněž vlastníkem všech tuzemských a celosvětových práv k předloze projektu. Režisér Ivan 

Zachariáš a producent Jiří Konečný byli k projektu přizváni Českou televizí. Je tedy zřejmé, že ČT skutečně 

plánuje být koproducentem filmu; ve smlouvě na opci k předloze mezi ČT a producentem je explicitně 

uvedeno, že vývoj na scénáři probíhá ve vzájemné kooperaci. Také se ale uvádí, že ČT umožní postoupení 

práv za  podmínek v místě a čase obvyklých. Je ale pravděpodobné, že Česká televize by do projektu jako 

koproducent vstupovala až ve fázi výroby. Tento postup odpovídá běžným zvyklostem a standardům při 

vstupu České televize do koprodukčních projektů. Pokud budou práva, která vlastní Česká televize, a na 

která poskytla opci producentovi, převedena na producenta až pro fázi výroby, neměla by 

v rozpočtu být zahrnována, tj. rozpočet by se to tyto položky měl snížit. Tyto položky mohou 

v rozpočtu zůstat za předpokladu, že je žadatel hodlá vyrovnat již ve fázi vývoje. Tuto skutečnost by 

měl producent Radě SFK dodatečně transparentně objasnit, případně finanční plán a rozpočet 

upravit.  

     Práce scenáristy budou ve vývoji projektu ještě pokračovat, ale smlouva s autorem projektu na 

pokračování prací na scénáři nebyla producentem předložena. V rozpočtu je však kalkulována celková 

částka za scénář ve výši 531.000,- , která zahrnuje  301.000,- na již uzavřenou smlouvu s autorem s ČT. 

Smlouva mezi ČT a autorem byla předložena, část za zhotovení díla byla již ze strany ČT proplacena, cena 

za licenci je vázána až na první natáčecí den., V předloženém rozpočtu je v celkové částce za scénář 

zahrnut také plánovaný doplatek od producenta je výši 230.000,- Kč.. Smlouva pro tento doplatek by měla 

být doložena, aby bylo možné rozpočet zodpovědně posoudit.  

     Žádost obsahuje také potvrzení producenta o vložení vlastního vkladu finančního a věcného. Povaha 

věcného vkladu však nebyla producentem upřesněna. 

    Žadatel v žádosti označil, že projekt není kulturně náročným projektem. Předložený projekt ale zcela 

jednoznačně odpovídá nárokům na kulturně náročný projekt. Toto prohlášení producenta by bylo 

vhodné revidovat především z důvodu pravděpodobné větší potřeby financování z veřejných zdrojů. 

     Autorka tohoto posudku doporučuje žadateli předložit Radě SFK rozšířenou producentskou 

explikaci, která by výše uvedené výhrady objasnila a případně formálně uvedla do souladu 

s předloženými materiály ještě před rozhodováním Rady SFK o přidělení dotace.. 
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2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

     Předložený rozpočet je transparentní; všechny kalkulované položky vychází z potřeb projektu. Celková 

výše rozpočtu (a jeho jednotlivým položkám) odpovídá vysokým nárokům kompletního vývoje náročného 

projektu. Navzdory tomu se ale výše některých honorářových položek ukazuje spíše nadsazeně (např. 

částky pro producenta a režiséra).Všechny rozpočtované položky jsou uváděny v paušálech bez komentáře 

producenta, což neumožňuje u některých položek zodpovědné posouzení např. výroba ukázky/testu 

kalkulace na 340.000,- paušálem, bez komentáře plánovaného počtu natáčecích dní, způsobu výroby, jaké 

honorářové položky obsahuje apod.). Nerozporuji zde výši kalkulace, ta může být adekvátní, ale skutečnost, 

že bez poskytnutí komentáře producenta není možné posouzení kalkulovaných položek Další položkou, 

která by zasluhovala komentář je částka za dramaturga ve výši 80.000,-. Částka je adekvátní, ale není 

producentem upřesněno, zda tato částka bude hrazena Českou televizí, když se jedná o společnou výrobu 

nebo ji bude hradit producent. Pokud by ji hradila ČT, což by bylo logické při společném vývoji scénáře, 

měla by být ve finančním plánu zahrnuta jako vklad ČT.  

     S ohledem na výše konstatované ohledně autorských práv k předloze a ke scénáři by měla být do 

rozpočtu kalkulována podle autorky tohoto posudku pouze částka za opci a částka za rozšířené práce 

scénáristy; částka za autorská práva ČT (825.000,-) by do něj zatím zahrnuta být neměla. Tedy pokud je 

žadatel nebude moci odkoupit dříve než ve fázi výroby. 

 

     Finanční plán vývoje projektu je vícezdrojový; je založený na dotaci ze SFK ve výši 1.130.000,- (34,49 % 

z celkového úhrnu rozpočtu), na předpokládané dotaci z evropského fondu Kreativní Evropa-Media ve výši 

1.215.000,- (37% z celkového hrnu rozpočtu), ze symbolického finančního vkladu producenta ve výši 

5.000,-  a z nespecifikovaného věcného vkladu producenta v výši 102.785,-. Producent se tak svými vklady 

na rozpočtu podílí 3,29%. Vklad ČT zatím není potvrzený; z finančního plánu by měl být proto vyňat. Pokud 

tato autorská práva ve výši 825.000,- zůstanou v rozpočtu s tím, že je hodlá producent vyrovnat ve fázi 

vývoje, měl by je sám finančně krýt, nebo uvést jiný zdroj financování.  

 

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

    Vlastní producentská strategie odkazuje spíše na režijní strategii, z níž nároky na potřeby vývoje 

vyplývají. V rámci vývoje producent plánuje dokončit práce na scénáři, nalézt vhodné lokace, provést 

testování obrazové složky a nalézt adekvátního hereckého obsazení. Jeho záměrem je rovněž natočit 

testovací scény s hlavními protagonisty. Režisér by chtěl pracovat s civilním projevem neherců; tomu, aby 

bylo dosaženo adekvátního hereckého obsazení, bude tedy nutné věnovat zvýšenou pozornost. 

Devizou předloženého projektu je tvůrčí štáb projektu, tj. režisér, kameraman, autor a dramaturg. Dané 

posty byly obsazeny vhodnými oborovými profesionály. 

 

Harmonogram projektu je dostatečný.. 

Marketingová ani distribuční strategie nebyla předložena. 

 

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

 

Společnost Endorfilm s.r.o. je zavedenou nezávislou filmovou společností; její vlastník Jiří Konečný je 

zkušeným filmovým profesionálem. Ve společnosti Endorfilm s.r.o. vzniklo mnoho projektů, které 

na zahraničních festivalech získaly ocenění. Není proto pochyb, že Jiří Konečný dokáže záměr realizovat, a 
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dále úspěšně exploatovat. Kredit žadatele je tak vysoký. Jeho kreditu by měla odpovídat mnohem kvalitněji 

zpracovaná producentská explikace. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Krasosmutnění 

Evidenční číslo projektu 4145/2021 

Název žadatele endorfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2021-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 20.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený námět a treatment projektu „Krasosmutnění“ vychází ze stejnojmenné prózy 

Bohumila Hrabala. Složitost prostého převyprávění Hrabalových děl se stává pro všechny 

adaptátory (jak se dnes s oblibou říká) „velkou výzvou“. Totéž platí i o předloženém projektu. 

Přetavit příběhy psané Hrabalem do dramatického tvaru lze jedině tím, že se najde klíč, jak 

k látce přistupovat.  

Děj začíná koncem 30.let, v Nymburském pivovaru. Události jsou nahlíženy pohledem malého 

Bohouška, což je alter ego Bohumila Hrabala. Literárně členitý děj v sobě skrývá snahu 

Francina docílit kvalitního výkonu u motocyklu, Pepin si oprašuje své vojenské zvyky, malý 

Bohoušek sní o vytetované lodi na svém těle. Do třídy, kam chodí Bohoušek, přibyl nový 

spolužák Vendelín. Oba chlapci se stanou nerozlučnými kamarády. Francin s Pepinem se 

hádají kvůli motocyklu, když je vyhlašována mobilizace. Pepin z toho má radost, protože 

může okamžitě narukovat. Protože Československo po půl roce kapituluje, nastupují všude 

německá vojska a do pivovaru je instalován nový správce, Fridrich. Usiluje o přízeň Maryšky, 

což posiluje žárlivost Francina. V průběhu okupace se vztahy mezi všemi v pivovaru vyostřují.  

Bohoušek s Vendelínem se do sebe pustí kvůli spolužačce, Francin se rozhádá s Pepinem, 

Pepin se rozhodne ukončit svůj život. Nakonec se Pepin stává řidičem a Francin závozníkem a 

rozvážejí pivo po okolí. Zbídačelá německá armáda na ústupu ohraničuje dějovou linku 

předkládaného projektu. 

Silnou stránkou předloženého projektu je silný, členitý děj.  Možnosti adaptace Hrabalovy 

prózy jsou téměř nepřeberné. To znamená, že jakkoliv pojatý přepis může znamenat také 

úspěch ve filmovém zpracování.  

Slabší stránkou projektu je nemožnost kohokoliv přesně převést slovní vazby, jež jsou 

nedílnou součástí Hrabalovy tvorby, do filmové řeči. Velká část kouzla Hrabala je právě 

v těchto slovy vyjádřených obrazech, jež si lze v rámci četby představit, ale jež je obtížné 

vyjádřit filmovými prostředky.  

Předkladatel s tvůrci mají nakročeno k dobrému řešení složitého úkolu. Jsou schopni 

dotáhnout projekt do podoby, jakou požaduje SFK.   
 

Proto:  

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Je-li ústřední myšlenka projektu nesena snahou o převedení literárního skvostu 
napsaného Bohumilem Hrabalem do filmové podoby, není zcela nová. Pokusů 
(kromě těch, jež realizoval Jiří Menzel) bylo více. Věra Chytilová, Ivan Passer, Juraj 
Herz, Jan Němec, Evald Schorm, Jaromil Jireš, Magdalena Příhodová (školní film – 
námět podle Krasosmutnění), Petr Koliha, Dušan Klein, Věra Caisová. Většina z nich 
mohla svůj film konzultovat s autorem předlohy, mnohdy byl autor předlohy také 
spoluscenáristou. V případě předloženého projektu se musejí autoři spoléhat jen na 
své síly a na svou imaginaci.  
Na další fázi hledání kudy na Hrabala, se jistě podepsala i složitá a dlouhodobá 
vyjednávání o udělení autorských práv ke zpracování. Tady je nutno uznat velký 
podíl České televize, bez jejíhož snažení i ve spojení s Dilia, by se předkladateli asi 
obtížně podařilo tato práva získat. Na jednu stranu se mnoho v tomto období 
vyjasnilo, zároveň jsem přesvědčen, že v tomto případě čas mohl pomoci tvůrcům 
v hledání toho (pro ně) pravého tvaru budoucího díla.  
Vzhledem k tomu, že došlo i k výměně uvažovaného režiséra, rozvahy a přípravy 
musely doznat mnohdy zásadních změn. Bylo potřeba začít znovu, od samého 
začátku. 
Zatímco předchozí režisér vycházel ze scénáře realizovaného pod křídly ČT, nový 
režisér vložil do projektu své zcela jiné vidění. Na první pohled by se zdálo, že toto 
nové vidění převodu Hrabala do filmové podoby se vyhraňuje proti Menzelovu 
chápání Hrabalovské poetiky. Škoda je, že předkladatel nevyužil možnosti scénář 
realizovaný pod hlavičkou ČT přiložit do nepovinné přílohy své žádosti. Dalo by se 
mnohem lépe odhadovat, nakolik jiné je vidění scenáristy ve verzi připravované pro 
režiséra Zachariáše. O něm je známo, že je špičkový tvůrce reklamních filmů. 
Námitky mnohých posuzovatelů jeho účasti na tomto projektu mohou naznačovat, že 
tvůrce dlouhodobě vytvářející klipovitě pojímané filmy, nemusí být schopen vytvořit 
jednolité dílo s jasnou konstrukcí a jasným dějovým obloukem. Zmiňuji to proto, že i 
když nemám po ruce první scénář Marka Epsteina, z dodaného treatmentu je 
viditelná snaha jít naproti Zachariášovu filmařskému vidění. Brilantně napsané 
některé scény, byť jen treatmentovou formou, jasně ukazují, že i v Hrabalovském 
filmu by se daly využít schopnosti Zachariáše jako tvůrce reklamních filmů. Je jen na 
zkušeném scenáristovi, nakolik dokáže tuto klipovitost přetavit na kaskádovitě 
vytvářený děj tak, aby získal pevnou dějovou strukturu posílenou o nadčasovou 
myšlenku. V tom je totiž kouzlo a čarování Hrabalovských příběhů. Nejen ve 
vytváření kontrastů a využíváním nevšedního humoru.  
Podle doposud předložených podkladů je děj srozumitelný, charaktery zapadají do 
stylu vyprávění i do celkového pojetí uvažovaného filmu.  
 
Projekt naplňuje kritéria SFK.  
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Výsostně největším vkladem do projektu „Krasosmutnění“ je v daném okamžiku a 
podle přiložených explikací, scenáristický podíl Marka Epsteina. Bez ohledu na to, 
že musí vzhledem k nově nominovanému režisérovi Ivanu Zachariášovi změnit 
celou koncepci, dokázal už v treatmentu narýsovat jasnou strukturu takovou, která 
bude režisérovi nakloněna. Dramaturg Jaroslav Sedláček naznačuje, že tvůrci 
nebudou vykrádat ani napodobovat styl Jiřího Menzela, čímž dává najevo, že 
souhlasí s koncepcí scenáristy a také s angažováním režiséra. On se ale Jiří 
Menzel nedá ani kopírovat, ani vykrádat. Jeho pojetí Hrabala je natolik spojeno 
s výrazovými prostředky, jež Menzel využíval ve své tvorbě, že jakékoliv 
napodobování není myslitelné.  

 

 

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

Téma je i v současné době významné, protože Hrabalova tvorba je nadčasová. 
Pakliže se povede tuto nadstavbu tvůrcům do díla vtělit, je bez pochyb založeno i 
na velký mezinárodní úspěch.  

Projekt by mohl přinést i inovaci do české filmové tvorby, kdyby se povedlo zbořit 
předsudek, že režisér reklamních spotů není schopen natočit celovečerní hraný 
film se všemi jeho aspekty.  

 

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

znaků) 

Informace v žádosti jsou úplné a srozumitelné. V houšti všelijakých smluv a dodatků 
a verzí jsem se zorientoval poměrně snadno, i když nebyly předloženy všechny 
relevantní informace. To, co bylo v žádosti použito, je dostatečné v tom smyslu, že 
se informace týkají hlavně současného stavu.  

Projekt je realizovatelný i s ohledem na podporu České televize.  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Krasosmutnění 

Evidenční číslo projektu 4145/2021 

Název žadatele endorfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

 Datum vyhotovení 11. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt je volnou adaptací Hrabalovy vzpomínkové prózy Krasosmutnění, navazující na Postřižiny. 

Srovnání s filmovými Postřižinami se zřejmě nevyhne. Tvůrčí tým si to ale uvědomuje a vidí cestu v 

nalezení vlastního přístupu. Předložený materiál dokazuje, že je to možné. Treatment zachovává 

hrabalovskou poetiku i jednotlivé situace, autorovi se ale povedlo vytvořit funkční, pečlivě vybudovaný 

dramatický tvar. Postavy jsou živé a zároveň se doplňující, podobně jako dva světy, ve kterých se 

příběh odehrává: „malý“ dětský svět a svět „velký“, ve kterém probíhá válka. Projekt má silný domácí i 

mezinárodní potenciál. Inovativní přístup ke zvolené látce a režisérova snaha o modernější, 

expresivnější styl dává naději, že výsledný film nebude pouhou kopií už existujících úspěšných 

hrabalovských adaptací, ale originálním dílem využívajícím nové postupy. Právě tím by mohl obohatit 

domácí i evropskou kinematografii. 

Projekt má silný tvůrčí tým: Marek Epstein patří k české scenáristické špičce, režisér Ivan Zachariáš je 

výraznou osobností. Kredit žadatele je vysoký. Rozpočet na výrobu je odhadnut na 41,5 m Kč, žadatel 

je ale schopný projekt zrealizovat. Důležité je partnerství s ČT, která stojí u zrodu celého filmu. Také 

rozpočet na vývoj 3,2 milionu je vysoký, reflektuje ale všechny předpokládané aktivity od další práce na 

scénáři přes náročný casting až po výrobu pilotu. Financování stojí na 4 vkladech. Žadatel nepředestřel 

žádnou úvahu o možné koprodukci a potenciálních partnerech, chybí také marketingové a distribuční 

strategie a možný český distributor. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt je volnou adaptací Hrabalovy vzpomínkové prózy Krasosmutnění, která navazuje na o něco 

známější Postřižiny. Laťka, kterou musí projekt přeskočit, je samozřejmě nastavena velmi vysoko – 

srovnání s legendárními filmovými Postřižinami se film, pokud vznikne, zřejmě nevyhne. Autor, režisér 

i dramaturg si to ale uvědomují a vidí cestu ve vědomém odlišení se od menzelovského modelu a 

nalezení vlastního, svébytného přístupu. Předložený materiál dokazuje, že je to možné a že vykročili 

správně. Citlivě zpracovaný treatment zachovává hrabalovskou poetiku i vizuálně a emočně silné 

situace. Autorovi se ale zároveň povedlo vytvořit funkční dramatický tvar, jehož vnitřní dramatický 

oblouk tvoří vztah malého Bohouše k jeho nevlastnímu otci, a to přes dětskou vzpouru, odmítnutí, 

ublížení až po opětovný návrat k vzájemnému přijetí a lásce. Tento oblouk je pečlivě vybudován bez 

toho, aby ho autor příliš zdůrazňoval nebo uměle dramatizoval, daří se ale díky němu dosáhnout silné 

závěreční katarze. Jednotlivé epizody jím nejsou přitom svázány, „dýchají“ a existují zcela přirozeně a 

volně, ze stavby není cítit kalkul ani umělost. Postavy jsou živé a komplexní, vzájemně 

kontrapunktické a zároveň se doplňující, podobně jako dva světy, ve kterých se příběh odehrává: 

osobní „malý“ dětský svět a svět „velký“, ve kterém probíhá válka. Pozitivní je režisérova snaha zbavit 

se idealizace, nasládlosti, staromódnosti či kopírování Jiřího Menzela a hledání modernějšího, 

expresivnějšího stylu. Výraznější stylizaci naznačuje inspirace vizuální stránkou a atmosférou filmů 

Wese Anderson a Tatiho, které režisér uvádí ve své propracované koncepci. Stylizaci plánuje přitom 

nejen v obrazové, ale i ve zvukové složce.   

 

 

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

 

Jedná se o silný tvůrčí tým. Scenárista Marek Epstein patří k české scenáristické špičce. Inovativní 

přístup k látce je umocněn výraznou osobností režiséra Ivana Zachariáše, jenž chce spolupracovat se 

svým dvorním kameramanem Janem Velickým. Zachariáš, známy jako úspěšný reklamní a seriálový 

režisér, na svůj celovečerní hraný debut zatím ještě jen čeká. Dramaturgem je Jaroslav Sedláček z 

ČT, jenž je s projektem spojen už od jeho začátků.    

 

 

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

znaků) 

  

Bohumil Hrabal je překládán do řady cizích jazyků a adaptace jeho próz jsou úspěšné nejen doma, ale 

i ve světě. Jeho příběhy jsou lidsky univerzální, originální, schopny vyvolávat smích i slzy zároveň a 

vyznačují se svébytnou, nenapodobitelnou poetiku. Díky tomu má projekt silný domácí i mezinárodní 

potenciál. Inovativní přístup autora a režiséra ke zvolené látce dává naději, že výsledný film nebude 

pouhou kopií už existujících úspěšných hrabalovských adaptací, a že místo ověřených postupů se 

vydá vlastní, osobitou cestou. Právě tím by mohl obohatit domácí i evropskou či dokonce světovou 

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

1000 znaků) 

Kredit žadatele je vysoký. Jiří Konečný a jeho produkční společnost Endor Film je podepsán pod 

řadou českých filmů a také mezinárodních koprodukcí. Výrobní rozpočet je odhadnut na 41,5 m Kč, 

žadatel je ale schopný projekt zrealizovat. Důležité je partnerství s ČT, která vlastně stojí u zrodu 

celého filmu. Kreativní producent Jaroslav Sedláček je také dramaturgem. Také rozpočet na vývoj 3,2 

milionu je vysoký, reflektuje ale všechny předpokládané aktivity komplexního vývoje od další práce na 

scénáři přes náročný casting až po výrobu pilotu. Režisér Zachariáš chce rovnou natočit několik 

jednodušších scén. Financování stojí na 4 vkladech – ČT, vlastním vkladu žadatele, možné podpoře 

z programu MEDIA a příspěvku SFK ve výši 1,13 mil, což je 34,47 %. Žadatel nepředestřel žádnou 

úvahu o možné koprodukci a potenciálních partnerech. Chybí také marketingové a distribuční 

strategie, nebo možný český distributor. 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Malý Tesla a vykradači nápadů
Evidenční číslo projektu 4146/2021
Název žadatele Endorfilm
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2021-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 22.12.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Jeden z nejúspěšnějších producentů posledních let Jiří Konečný převzal po společnosti Artcam Films 
projekt minoritní koprodukce (neúspěšná žádost ve výzvě minorit na výrobu 2019-2-5-12) a žádá o podporu
dokončení vývoje projektu. Jedná se o scénář chorvatské scénáristky Vanji Obad a režiséra Petara 
Oreškoviče vznikající od roku 2017 v Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, Rakousko, Holandsko, české 
koprodukci.

1. Kvalitně zpracovaná žádost včetně příloh prokazující velmi pokročilou fázi vývoje.

2. Hlavními slabinami projektu jsou jednak zařazení do výzvy určené pro české kinematografické dílo 
(byť současná legislativa je velmi, velmi benevolentní) a taktéž nejasný účel dotace na vývoj, když 
prakticky všechny podstatné úkony vývoje byly již naplněny.

3. Konečné hodnocení

Konečné hodnocení bude jako vždy na Radě Fondu. Zde půjde především o vyjasnění 
během žadatelem požadovaného slyšení, na jaké činnosti má být požadovaná dotace 
určena. Nicméně čistě z ekonomického pohledu je žádost pro Fond výhodná a kvalita 
zpracování žádosti nezpochybnitelná.

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

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

Hodnocená kritéria 

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

Žádost je jasná a obsáhlá. Mimo moodboardu a návrhu kostýmů, řeší již obsazení hlavních rolí, smlouvu s 
autorkou, strategie včetně alternativních distribucí, ale předně doložený zájem mezinárodního sales 
agenta, podporu programu Media, chorvatského filmového fondu (byť v tomto případě v odlišné výši), 
polské ocenění projektu a popisy činností, které již byly dokončeny. Škoda je, že v souladu se specifikací 
výzvy není doložena aktuální verze scénáře a tak je těžké poznat, proč se projekt po třech letech vrací 
zpět do vývoje. Sám žadatel mluví o tom, že zájem projevil i silný mezinárodní distributor. Národní 
distributoři jsou již také dohodnuti a zbývá se dohodnout pouze s TV v ČR, ale to u minority není důvod k 
prodlužování celého vývoje o roky.

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

– Rozpočet odpovídá současné evropské praxi a myslím, že i bez podpory z ČR je dostatečný na vývoj 
tohoto filmu. Na druhé straně také by mohl být i vyšší.

– Finanční plán ukazuje současný vícezdrojový model evropského filmu. Jak bylo řečeno je doložen vklad 
hlavního chorvatského producenta Jaako dobra produkcija ve výši 176 000 Kč, podpora chorvatského 
audiovizuálního centra 580 800 Kč (doloženo pouze cca 100 000 Kč), ocenění pitching fora Kids Film 
Forum Varšava 350 000 Kč, prohlášení o vkladu žadatele ve výši 17 107 Kč a především podpora 
programu Media ve výši 1 305 000 Kč. Zbývajících požadovaných 325 000 Kč činí méně než 12% a je 
tedy pro Fond velmi výhodných. Na druhé straně se velmi blíží zákonné hranici uznatelnosti pro statut 
Českého kinematografického díla.

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

– Realizační strategie je propracovaná a skutečně jedinečná. Snaží se počítat i s jakýmsi knižním 
komiksovým merchandisingem a po vzoru velkých distributorů, by film rád startoval v několika zemích 
najednou. Bohužel je ale také znát, že si je hlavní producent vědom menšího potenciálu a některé 
návrhy jsou spíše pro PR, než reálný obchod. Každopádně je vidět zkušenost a již odvedená práce.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Mimo režiséra jsou všichni uvedení velmi zkušení profesionálové a není důvod se domnívat, že by tento 

již prakticky vyvinutý projekt nedokázali dovyvinout. Otázka je, zda se podaří v současné situaci 
zafinancovat jeho realizaci.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Malý Tesla a vykradači nápadů 

Evidenční číslo projektu 4146/2021 

Název žadatele endorfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 22. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt dobrodružně komediální dětské fantasy na motivy dětství Nikoly Tesly je předkládán jako paritní 

chorvatsko-česká koprodukce s plánovanou účastí Srbska, Makedonie a Nizozemska. Tato koprodukční 

struktura směřuje k mezinárodnímu projektu s ambicí vytvořit populární žánrový produkt ve stylu středo-

východoevropské variace Harryho Pottera. Dobrým východiskem je originální námět spojující skutečnost s 

fantazijní fikcí, který má zábavný i výchovný potenciál. 

 

Projekt vyniká sebevědomými plány a jeho předností je silné producentské a finanční zajištění (pokryto je 

88% rozpočtu 2,75 mil.). Nicméně vlastní žádost vzbuzuje řadu otázek. Nejasná je samotná koprodukční 

struktura: z povahy projektu plyne, že jde o majoritně chorvatský podnik a že na české straně, která se má 

finančně podílet zhruba 12% a kreativně kameramanem, střihaček a hercem, logicky spadá do výzvy pro 

minoritní koprodukce. V té už se ostatně o podporu ucházel (neúspěšně) v roce 2019. Nejasná je motivace 

nynější žádosti, která se vrací o krok zpět - od výroby k vývoji. Přitom už má za sebou nejen zmíněnou 

dřívější žádost na výrobu u Fondu, ale také udělenou podporu na výrobu od chorvatského AVF. Nejasný je 

také vývoj scénáře, který není přiložen (zatímco v minulém podání byl a mělo jít dokonce už o sedmou verzi) 

a v explikacích nejsou žádné konkrétní strategie dalšího vývoje popsány. Zkrátka: co se vlastně bude nyní 

na české straně vyvíjet a jaký je skutečný stav vývoje projektu, a to zejména po scenáristické stránce? 

Přiložený treatment nicméně vypadá podařeně, nápaditě, svižně, obzvlášť povedený je motiv vykradačů 

nápadů. 

 

Při vyjasnění těchto otázek jde o projekt hodný podpory, a to jak z hlediska jeho kulturně-společenské 

hodnoty (téma, žánr, cílová skupina), tak z hlediska posilování mezinárodní spolupráce.  

 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy – zejména tím, že přispívá k žánrové různorodosti v oblasti dětského 

a rodinného filmu a k mezinárodním koprodukcím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 
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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 pracuje s originálním námětem spojujícím skutečnost s fantazijní fikcí, který má zábavný i výchovný 

potenciál.  

Předností je velkorysé žánrové pojetí a promyšlená marketingová strategie. 

Režisérská explikace je důmyslná, poučená na vzorech, ale nevypadá, že by se schylovalo k nějakému 

originálnímu počinu. 

Klíčem k úspěchu je nepochybně scénář, který má výborné východisko a otevírá zajímavé možnosti pro 

rozlet fantazie, humoru, napětí i nenásilného poselství.  

Z historie projektu plyne, že právě scénář se zatím nedaří uspokojivě vyřešit. 

V žádosti se přímo uvádí: „Režisérsko-scenáristický tým měl možnost pilovat a vylepšovat scénář více než 

dva roky.“ Výsledek tohoto úsilí přiložen není. 

 

 

 

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

Hlavní tvůrci (scénář, režie) nemají potřebné zkušenosti, dosud vykazují televizní praxi, producentské 

zázemí je však zkušené včetně mezinárodních projektů a festivalově úspěšné, česká kreativní účast se 

personálně teprve bude ujasňovat. Silné producentské zajištění skýtá dobrou záruku úspěšné realizace. 

 

 

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

Projekt má svým žánrovým a producentským pojetím divácký a mezinárodní potenciál, cenné je zaměření 

na potřebnou cílovou skupinu.  

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

znaků) 

Otázkou je celá konstrukce žádosti na vývoj, jak je to popsáno výše. 

Žádost postrádá potřebné konkretizace zejména stran scenáristického vývoje. 

Žadatel je nicméně zkušený, úspěšný a důvěryhodný, projekt odpovídá profilu žadatel a lze 

předpokládat, že žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Malý Tesla a vykradači nápadů 

Evidenční číslo projektu 4146/2021 

Název žadatele Endorfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 12. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o kvalitní rodinný film pohybující se žánrově v oblasti historické fantasy, komedie a 

dobrodružného filmu pro děti. Je originální jak co se týče výchozího nápadu, tak i v jednotlivostech. 

Charakterizuje jej hravé míchání skutečných historických a vymyšlených, fantaskních prvků a 

kombinace reality a stylizace. Navzdory vší hravosti a fantazii tlumočí příběh i hlubší poselství o 

nebezpečí zneužití vědy. Projekt má silný mezinárodní potenciál a způsobem zpracování může 

obohatit celoevropskou tvorbu pro děti. Ze 4 hlavních cílů výzvy ovšem splňuje projekt beze zbytku 

pouze 1. bod, tím, že obohacuje žánrovou, tematickou a stylovou různorodost českých 

kinematografických děl. Ale i zde lze polemizovat o tom, do jaké míry bude projekt český. Tým je zatím 

složen pouze ze zkušených tvůrců ze zemí bývalé Jugoslávie. Podrobná a přesvědčivá autorsko-režijní 

explikace s názorným obrazovým materiálem dokazuje, že mají jasnou představu o výrazné vizuální i 

zvukové stránce filmu. Český žadatel s vysokým kreditem sice zmiňuje, že do projektu by chtěl 

nominovat kameramana, střihače a herce, žádná jména ale zatím neuvádí. To by právě mělo být 

předmětem vývoje, jenž je ale už ve velice pokročilém stadiu s propracovaným scénářem, získanými 

mezinárodními granty, potvrzenými koproducenty i mezinárodním sales agentem. Takže po mnoha 

stránkách už není nutné vyvíjet aktivitu charakteristickou pro vývoj. Žádost je tedy hodně nestandartní. 

Žadatel projekt popisuje jako „paritní koprodukci s Chorvatskem se zásadní českou účastí“. Jedná se 

ale o mezinárodní koprodukci s partnery ze Slovinska, Srbska, Severní Makedonie a Nizozemska nebo 

Rakouska. Kdyby se žádost týkala minoritní koprodukce s dobře nastaveným českým zastoupením, 

projekt by si podporu určitě zasloužil. Toto hodnocení lze pak chápat jako doporučení radě v případě, 

že se o to žadatel bude ucházet. 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt je rodinný film pohybující se žánrově v oblasti historické fantasy, komedie a dobrodružného 

filmu pro děti. Jeho základem je originální nápad – využít zábavným způsobem jako hrdinu malého 

Nikolu Teslu a jeho vizionářské myšlenky ohledně elektřiny a jejího využití. Originální jsou i další 

jednotlivé nápady a postavy, především dvojice vykrádačů nápadů, a to včetně pomůcek a způsobu, 

jakými nápady kradou a uchovávají. Projekt charakterizuje hravé míchání skutečných historických a 

vymyšlených, fantaskních prvků a kombinace reality a stylizace. Vycházení z regionální, místní 

historie je cenné, stejně jako popularizace vědy kombinovaná s čistou zábavou, dobrodružstvím 

s humorem. Příběh obsahuje akci i napětí a zvolený žánr a způsob vyprávění je velmi vhodný pro 

současného dětského diváka. Fantazie projektu nemá téměř žádné limity, zároveň ale není 

samoúčelná: příběh pojednává o možnosti zneužití vědy, o dvou stránkách jejího využití, a hlavní 

zloduch je vlastně jakýmsi Nikolovým „stínem“. Souboj dobra a zla je přítomný i tady, v zdánlivě 

bláznivém dobrodružném filmu, a dobro správně vítězí: zloduch je nakonec přesvědčen malým 

Nikolou, že věda má sloužit pro dobro lidstva a ne pro jeho destrukci. Film se zároveň zabývá vztahem 

mezi rodiči a dětmi, a to zejména dětmi výjimečnými, které často nebývají alespoň ze začátku 

pochopeny. Podrobná a přesvědčivá autorsko-režijní explikace s názorným obrazovým materiálem 

dokazuje, že autor/režisér má jasnou představu o výrazné vizuální i zvukové stránce filmu (např. 

použití hudebního nástroje thereminu), a čerpá inspiraci z vhodně zvolených zdrojů (Roald Dahl, Tim 

Burton….). 

 

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

Tým je zatím složen pouze z tvůrců ze zemí bývalé Jugoslávie, především z Chorvatska, kteří mají 

dostatek zkušeností a přinejmenším doma slušný kredit. Český žadatel se ve své explikaci zmiňuje, že 

by za ČR do projektu měli vstoupit kameraman, střihač a jeden herec v hlavní roli zloducha a několik 

herců v rolích vedlejších. Žádná jména ale zatím neuvádí. Část natáčení by měla proběhnout v ČR a 

do projektu by měly být zainteresovaná také postprodukční triková studia.  

 

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

znaků) 

Film má silný mezinárodní potenciál. Jméno vynálezce Tesly je známé na celém světě a může být 

atraktivní i pro mladší generaci, která by se o něm mohla něco dozvědět. Zpracování látky je originální 

a inovativní a mohlo by obohatit celoevropskou tvorbu pro děti.   

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

1000 znaků) 
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Žadatelem je společnost Endorfilm producenta Jiřího Konečného, která má za sebou řadu úspěšných 

českých produkcí i mezinárodních koprodukcí. Problémem je nestandartní charakter žádosti. Žadatel 

projekt popisuje jako „paritní koprodukci s Chorvatskem se zásadní českou účastí“. České zastoupení, 

zmíněno v bodě 2, ovšem tak zásadní není. Natáčet by se mělo v Chorvatsku v původních, už 

vybraných lokacích. Navíc by mělo do koprodukce vstoupit také Slovinsko, Srbsko, Severní 

Makedonie a Nizozemsko nebo Rakousko. Žadatel popisuje vývoj za svou stranu jako hledání 

českých členů týmu, český casting a oslovení partnerů pro koprodukci a postprodukci (Barrandov 

Studios, ČT). Většina aktivit vývoje totiž už proběhla, scénář prošel mezinárodními workshopy, kde byl 

projekt i oceněn a vyvíjen ve spolupráci se zahraničními dramaturgy. Financování celého vývoje, 

vyčísleného na 2,75 mil Kč je z velké části pokryto grantem MEDIA, chorvatského fondu a dalších 

subjektů. Požadovaný příspěvek SFK tedy tvoří jen 11,8 % celkového rozpočtu. Stále se ale ještě 

jedná o 325 000 Kč. Český distributor není zatím potvrzen. Potvrzen je ale kredibilní sales agent pro 

mezinárodní prodej. K žádosti je připojena propracovaná marketingová a distribuční strategie, kterou 

ovšem vypracoval chorvatský producent a která tudíž nezohledňuje žádná česká specifika. Premiéra 

by měla proběhnout současně ve všech teritoriích koproducentů. Český žadatel strategii pouze 

doplňuje o záměr připojit k uvedení filmu ještě společensko-vzdělávací doprovodný program 

s oslovením institucí zaměřených na vědu a její popularizaci.  

Ze 4 hlavních cílů výzvy splňuje projekt beze zbytku pouze 1. bod, tím že obohacuje žánrovou,  

tematickou a stylovou různorodost českých kinematografických děl  - a i tady lze polemizovat o tom, 

do jaké míry bude projekt český.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Děti Nagana 

Evidenční číslo projektu 4147/202 

Název žadatele Visual Riders 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 7.12.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

Vývoj AV díla se snahou o rodinný obsah. Základní myšlenkou je navázání děje na hokejový úspěch ČR v 

roce 1998 v Naganu. V podstatě již historický film s naznačeným plánovaným skromnějším rozpočtem na 

budoucí výrobu. Projekt vývoje je naplánován na krátkou dobu - jaro - léto 21, může tedy být ovlivněn 

epidemií Covid. 

 

Projekt rodinného filmu je poměrně těžko zafinancovatelný, spojení s ČHS se nabízí. Doporučuji  na Slyšení 

či Zoom doplnit Žádost o potvrzující dopisy Hokejového svazu či jednotlivých hokejových dnes již legend. 

 

Drobné připomínky k rozpočtu a harmonogramu v podrobné části analýzy. 
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Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

– Přílohy Žádosti sou jsou úplné, srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.  

 

– Žádost lze správně posoudit. 

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

– Rozpočet je transparentní, ale chybí členění do položek, takže ve valné většině, snad kromně  

ubytování, je třeba je brát za paušální. Výše nákladů je zdůvodnitelná. 

 

– Jednoduchý formát financování Žadatel - SFK - je reálný. 

 

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

 

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování - pravděpodobně převážně z české strany. 

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

– Producentská strategie je sice velmi stručná, ale vystihuje hlavní záměry producenta a je vhodně 

zvolená pro tento typ projektu. 

 

– Žadatel předložil stručnou představu v podstatě vystihující jeho cílení v oblasti marketingové strategie. 

 

– Časový harmonogram je zvládnutelný, současná situace s Covidem může snahy o rychlý vývoj však 

přibrzdit. 

– Připomínky: 

– Co hodlá Žadatel vykonávat za činnosti mezi dokončením realizace pojektu - červen 21 a 31.8.21 tj. 

dokončením projektu tj. tyto 2 měsíce? 

– V harmonogramu v kolonce 2.+ 5 se nepřeklopila správná data do požadovaného formátu, po rozkliknutí 

kolonky se objeví. 

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

– Profil nově vytvořené společnosti sdružuje společníky, kteří již prošli AV průmyslem, její finanční 

možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

– Žadatel je nově vytvořená společnost. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Děti Nagana 

Evidenční číslo projektu 4147/2021 

Název žadatele Visual Riders s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2021–1 –1–3 _ 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 15. prosince 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hrdinou příběhu – situovaného do roku 1998 – je jedenáctiletý školák Dominik zvaný Dom. 
Stejně jako jeho spolužáci, i on fandí našemu olympijskému hokejovému týmu a po jeho 
vítězství v „turnaji století“ se tento oblíbený sport rozhodne provozovat osobně. Místo ledního 
hokeje se však shlédne v hokejbalu, který lze hrát i bez drahého vybavení. Dom, jehož idolem 
je brankář Dominik Hašek, dá dohromady tým svých vrstevníků a zatouží změřit síly 
s konkurencí. První střetnutí s mužstvem Rudá křídla však skončí katastrofální prohrou 0:13. 
  
Vyprávění z českého venkova, jež kombinuje sportovní tematiku s líčením vztahů v dětské 
partě, si všímá i konfliktů kluků a děvčat s jejich rodiči. Vedlejší dějové linky sledují také 
narůstající partnerské krize dvou dospělých párů. Film, jehož scénář napsal Dan Pánek (který 
hodlá film i režírovat) by měl oslovit dětské i dospělé publikum. „Dospělí ocení nostalgický 
návrat do doby Nagana a s tím spojené známé osobnosti z oblasti hokeje. Dětský divák se 
naproti tomu bude identifikovat s nepříliš průbojným hlavním hrdinou, který si své místo na 
slunci musí teprve vybojovat,“ deklarují tvůrci. 
 
Průzračný příběh těží z trvalé popularity hokeje, která akcelerovala právě kolem olympiády v 
Naganu. „Distribuční strategie a kampaň bude svázaná s Českým hokejovým svazem, který 
nad filmem převezme záštitu,“deklarují předkladatelé žádosti. K propagaci filmu přispěje i 
angažmá Dominika Haška, který je patronem filmu a jenž se ve finále objeví i na plátně. Další 
vývoj slibné látky doporučuji podpořit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Příběh, v němž Dom překonává vlastní nejistotu, bojuje o uznání svých vrstevníků a usiluje o 
pozornost své spolužačky, má nenásilný výchovný podtext. Jeho atmosféra je pohodová i 
lehce nostalgická: odehrává se v době před expanzí mobilů a počítačových her, kdy dětské 
vztahy byly přímočařejší a místo virtuálních zážitků se opíraly o osobní kontakty. Dom, který 
v týmu Šavle (inspirováno skutečným mužstvem Buffalo Sabres) působí jako brankář, sbírá 
hokejové fetiše, chybějící respekt a sebeúctu si ale musí vydobýt na hřišti a nikoli na počítači.  
 
Připravovaný film vypráví i o konfliktech dospělých. Domovi rodiče – matka Eva a otčím 
Milan – mají kvůli rozporuplnému chlapci permanentní rozpory, jež ústí do jejich 
opakovaných hádek. Milan upřednostňuje svého skutečného syna a jeho vztahy s Domem 
hraničí se systematickou šikanou. „Rodiče, dospělí se snaží před zraky svých dětí skrýt svá 
trápení a obavy. Své nefunkční vztahy. Svá tajemství. V příběhu právě přes tyto linky 
dospělých postav, zjišťujeme, že takřka všichni v určité fázi života, před něčím utíkáme,“ 
upřesňuje Dan Pánek ve své explikaci 
 
Zatímco plánované obsazení klíčových dospělých postav je velmi nadějné (Hynek Čermák, 
Klára Issová, Miroslav Krobot), pro kvalitní výsledek bude určující casting na role dětí. 
Vzhledem k nezkušenosti režiséra vidím největší realizační riziko ve vedení dětských herců a 
v jejich věrohodném výběru. Do projektu by měl zaangažován také zkušený dramaturg, 
který dohlédne na další verze scénáře. 

 
 

 

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

Scenárista a režisér Daniel Pánek (nar. 1988) spoluzaložil nezávislou amatérskou filmovou 
skupinu Big Heads Films, která od roku 2005 produkuje krátké i delší snímky. V té době se 
věnoval i ochotnickému divadlu. V létě 2010 byl obsazen do hlavní role v krátkém sci-fi 
snímku Status: online vyprávějícím o závislosti na internetu. Režíroval krátkou gangsterku 
Perfidia , roce 2012 natočil – v rámci prestižního projektu „48 hour film project Prague“ –  
krátký fiktivní dokument Černý Petr, jehož hlavní roli ztvárnila Hana Vagnerová. Jako svůj 
celovečerní debut realizoval thriller Taxi 121, inspirovaný skutečnou kauzou vražd pražských 
taxikářů. 
 
Společnost Visual Riders s.r.o., která má Děti z Nagana produkovat, byla založena počátkem 
roku 2020. U jejího zrodu stáli čtyři společníci: Daniel Pánek, Jan Lengyel, Martin Beinhauer 
a Jiří Kounický.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Příběh o velkých dětských ambicích a jejich nesnadném naplňování je univerzálně platný a 
nadnárodně srozumitelný. Více než dvacetiletá mezera mezi současností a časem vyprávění 
(rok 1998) je zanedbatelná jen zdánlivě: právě v onom mezidobí totiž došlo k převratným 
změnám, zejména v komunikaci. A právě tyto nezvratné proměny by měl film učinit jedním 
ze svých hlavních témat. Jinak řečeno: dnešní mladé generaci by měl ukázat každodennost 
tehdejších kluků a děvčat, kde se nesoupeřilo virtuálně, nýbrž ve fyzických kontaktech a 
potyčkách. 
 
Přenosné a pochopitelné jsou rovněž vedlejší zápletky, jež se týkají rodičů a jež souvisejí s 
rozdílnými představami o partnerství a o výchově potomků. Ačkoli látka neslibuje žádné 
filmařské novum, v případě zdařilé realizace by mohla vyústit do solidní mainstreamové 
podívané pro všechny divácké vrstvy. 

 
 

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

znaků) 

Žádost je sice místy napsána poněkud šroubovaně (viz například toporná dramaturgická 
explikace od Lukáše Buriana), pro adekvátní zhodnocení látky je ale dostatečná. Pánkův 
scénář se dobře čte, film si pohrává s řadou aktuálních témat, především s motivem dětské 
seberealizace navzdory nedůvěře a ústrkům okolí. Posuzovat kompetenci scenáristy a režiséra 
Daniela Pánka a společnosti Visual Riders si netroufám: soudě podle ohlasů na autorovu 
prvotinu Taxi 121 se zdá, že nebyla vydařená.  
 
Kuriózní je fakt, že rozuzlení (související s trestným střílením na branku soupeře) se nápadně 
podobá pointě snímku Smečka (2020, režie: Tomáš Polenský) zasazeného do prostředí 
dorosteneckých hokejistů a vyprávějícího o brutální šikaně vůči mladému brankáři. Což není 
osočení z plagiátu, ale pouhé konstatování stereotypičnosti sportovních příběhů. Přesto se 
domnívám, že projekt Děti Nagana si zaslouží podporu na další vývoj. Látka je 
sympatická svou čistou stylizací, šikovným provedením i užitečným poselstvím.    
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Expertní analýza 
 

Název projektu Děti Nagana 

Evidenční číslo projektu 4147/2021 

Název žadatele Visual Riders 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Celovečerní hraný film vývoj 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 7.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

Na konci devadesátých let, po vítězství našich hokejistů v Naganu v r.1998 ,se chtěla naganským hrdinům 

podobat řada kluků a nastal mezi nimi hokejový boom. O jednom takovém úsilí pojednává  projekt Děti 

Nagana. 

Dvanáctiletý Dominik( Dom) se zhlédne v Dominikovi Haškovi , ale nemá  zpočátku žádnou naději. Hokej ani 

neumí hrát  ,doma ho nepodpoří ,naopak  mu otčím ve všem hází klacky pod nohy. Nicméně Dom se 

nevzdá a  vydupe ze země  alespoň hokejbalové mužstvo, které nakonec porazí starší konkurenci. Mužstva 

hrají poslední školní den a na  zápas přijdou všechny  postavy příběhu. Během závěrečného utkání se 

uzavřou i všechny vztahy ,které  jsme sledovali: Domův dědeček, veterinář, který nad Domem jediný držel 

ochranou ruku ,mu ozřejmí, proč sám hokej přestal hrát ,na poslední chvíli se navrátí domněle ztracený 

trenér ,Domova láska ,spolužačka  Kateřina Domovi projeví jednoznačnou přízeň, a hlavně  Domova 

maminka si uvědomí, že její druhý manžel nejedná s Domem  férově ,natož láskyplně a chystá se podle toho  

zařídit. 

 Myslím, že jsem  právě vyčerpala  všechny linky příběhu. Scénář není v ničem překvapivý, je to většinou 

očekávané  klišé, dominují popisné scény. Nevím, jestli současné děti, zahrnuté všemi možnými statky a 

především komunikující  mezi sebou jiným způsobem, by vůbec mohly pochopit tehdejší naivní  Dominikovu 

snahu o vlastní mužstvo za situace,  kdy byl   problém i mít hokejku .Orientovaly by se v tehdejší hokejové 

scéně?  Nemohu říct, že by postavy Domových spolužáků  , rodičů  a učitelů nebyly nakonec realistické a 

scény  uvěřitelné, popisované (dlouhé)  hokejbalové zápasy  třeba i napínavé. Ale  scénáři chybí jakákoliv 

jiskra. Co je nejhorší, je  úplný nedostatek humoru . Humor by mohl překonat dobové  vzdálenosti, protože  

nadhled, který poskytuje, a to i na  charaktery i situace, přiblíží jednání  postav  v kterékoliv době. 

Chápu, že autor scénář Daniel Pánek popsal věrně své vlastní dětské zážitky. A   že nakonec jsou jeho 

postavy i milé ,zejména při druhém čtení textu, když scénáři  už odpustíte nudu. 

Je mi líto, ale myslím si, že na dětský  celovečerní film projekt nestačí.   

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Ústřední myšlenka, posoudíme-li ji hodně obecně, jako snahu  dítěte překonat překážky a dosáhnout svého 

cíle ,není sice nijak nová,  ale je bez problémů  použitelná.  Bohužel osobitý způsob zpracování  chybí. 

Řekla bych, že věcně je všechno správně ,ovšem  vzorů, které autor uvádí(  Knoflíková válka, Jo jo  Rabit,   

mohli bychom jmenovat ještě další.na př. Bylo nás pět, Tom Sawyer  ,Hucklebery Finn, Lišáci ,Myšáci a 

Šibeničák) scénář nedosahuje.  Není tu žádná stylizace, žádná  autorská nadsázka, jen prostý popisný  

realismus. Charaktery postav zapadají do  celkového pojetí filmu, to ano, ale nepřináší nic navíc, nic, co by 

prozrazovalo osobní postoj autora k látce, abychom mohli pohlédnout i do filozofické roviny díla, abychom  

si uvědomili, co chtěl autor dílem vyjádřit, proč to psal, jak hodnotí tehdejší dobu, co si myslí o té dnešní. 

Odpovědi na některé z těchto otázek nalezneme v autorském vyjádření v materiálech, ale co je to platné, 

když si tento názor  nemohu udělat  ze scénáře samotného.  

 Omlouvám se za  svůj mentorský tón, ale  já se opravdu  za celou dobu čtení nezasmála,  upřímně 

nepobavila. 

Myslím, že  by i mohl projekt naplňovat  kritéria a cíle výzvy v tom smyslu, že zachytil  ušlechtilé usilování 

dětí o seberealizaci, ale  zdá se mi, že divák čeká od  filmu i zábavu , možná trochu té autorské 

nekorektnosti a nějaký přesah.    

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

Společnost Visual Rieders byla založena v tomto roce, takže není divu ,že nemá na svém kontě řadu 

realizovaných pořadů.Nicméně  její  jednotliví  členové působí v audiovizi přes dvacet let.Jsou to 

Daniel Pánek ,Jan Lengyel, Martin Beinhauser a Jiří Kounický. 

Daniel Pánek  ,scénárista a budoucí režisér Dětí Nagana, natočil celovečerní film Taxi 121,dva 

studentské filmy Chameleon a Perfidia, dále  byl tvůrcem seriálu Za oponou,což  byl nejsledovanější  

seriál na portálu  Kiino i.dnes.cz .Kameramanem  bude mnohokrát oceněný  Marek Janda, člen 

České filmové akademie. Ceny za nejlepší kameru za seriály  Cirkus Bukowsky a Rapl. 

 

 

 

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

Myslím si, že  Děti Nagana se nestanou významným filmem české kinematografie. Jestliže  film vznikne, naplní 
průměrné  kvóty- a to si mi zdá za peníze SFK škoda.  

 
 

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

znaků) 

Informace  obsažené v žádosti  jsou přehledné a vyčerpávající a mohla jsem podle nich dospět k svému 

názoru.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Zlom 

Evidenční číslo projektu 4148-2021 

Název žadatele Školfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 23.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel předložil projekt se zajímavým tématem o náhradním mateřství. Nicméně kvalita treatmentu velmi 
pokulhává, což přesně definuje i dramaturg a v producentské strategii se odráží nezkušenost žadatele. 
 
Silné stránky: 

- Zajímavé téma, málo zpracované 
- Úspěšní autoři 

 
Slabé stránky: 

- Nezkušenost producenta 
- Nerealistický producentský package 
- Nekvalitní treatment 
- Malé nebo žádné rešerše k tématu 
- Tematická roztříštěnost 
- Absence distribuční nebo marketingové strategie 

 
Celkově vzato negativa velmi převažují nad pozitivy. Proto nedoporučuji projekt k podpoře. Pevně doufám, 
že autoři projekt přepracují tak, aby byl lépe vycházel z reality a ukotvili také téma i příběh. V budoucnu 
může vzniknout zajímavý film, ale projekt ještě není připraven pro podporu SFKMG. 
 

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

 
Hodnocená kritéria  
 

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

Žádost obsahuje všechny přílohy požadované SFKMG. Mohl jsem žádost posoudit správně. Chybí ale 
důkazy o zafinancování zdrojů, které žadatel deklaruje, že jsou zafinancované. 
 

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

ROZPOČET: 
Celkový rozpočet je velmi vysoký. Nejde o srovnání s průměrem, ale především s tím, jaké má film ve vývoji 

ambice a potřeby. Z tohoto hlediska není pochopitelné, proč žadatel zvolil tak vysoké náklady na vývoj. 
Když pominu dvojnásobný honorář pro 2 scénáristy, který sám o sobě je v takové výši jako celý honorář 
pro 1 scénáristu na celý film, ale zde to jsou jen splátky ve vývoji, tedy celková cena za scénář by měla 
být dvojnásobná, což je velmi nestandardní. Pokud scénář píše vícero lidí, předpokládá se, že cena 
scénáře bude o něco vyšší než pro 1 osobu, ale ne dvojnásobně, protože předpoklad je, že 2 scénáristi 
si práci rozdělí a ne, že udělají stejnou jako 1. To by bylo dost neefektivní a zbytečné. 

 
      Dále žadatel rozpočtuje 2 dramaturgy a dokonce 5 (velmi drahých) překladů scénářů. To je také velmi 

nestandardní. Proč projekt potřebuje 2 dramaturgy? Lepší strategií by byl např. proofread jiných 
dramaturgů, ale proč čistě evropský film potřebuje amerického dramaturga, není jasné. Překlady 
scénářů se dějí běžně, ale v drtivé většině případů není potřeba je překládat do jiného jazyka než 
angličtiny a překládá se až finální nebo skorofinální verze. Žadatel chce dokonce překládat do a ze 
slovenštiny, což už vůbec není nutné a nedává to ve vývoji smysl. 

 
     Proč má ve vývoji producent větší honorář než režisér? A to o třetinu? Proč je rozpočtovaný ještě 

vedoucí vývoje a asistent produkce mimo natáčení? Na ukázku z takto vysokého rozpočtu jde jen cca 
300 000 Kč, což jsou 2-3 natáčecí dny s minimalistickou postprodukcí. To vypadá, že bude málo pro 
potřeby filmu. Navíc v teaseru nemusejí být už známí herci. Je také nepravděpodobné, že by známí 
herci souhlasili s natáčením jen teaseru. Lepší strategií (a naprosto běžnou) je nacastovat do teaseru 
méně známé herce, protože v teaseru jde o režijní a vizuální styl. Ne o herectví. 

 
      Rozpočet se dá 100% snížit alespoň o milion korun a i tak vznikne ve vývoji kvalitní dílo/package, který 

poslouží danému účelu. Připomínám, že natáčíme v ČR a Německu. To opravdu nepotřebuje takto 
velké náklady. 

 
FINANČNÍ PLÁN: 
Finanční plán je plánovaný jako vícezdrojový – podpora českého SFKMG a slovenského AVF. Nicméně 

požadovaná podpora od SFKMG je absolutně neadekvátní pro potřeby tohoto filmu. Plánovaný vstup ze 
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strany AVF je standardní. Další zdroje jsou plánované jako věcné plnění z partnerských firem a od 
samotného žadatele. Nicméně ANI JEDEN zdroj není potvrzen, tedy v době podání žádosti je zajištěno 
0% financí na vývoj. K žádosti není přiložené žádné potvrzení nebo smlouva a tak i údaj v žádosti je 
nesprávně vyplněn. 

 
Celkově vzato je rozpočet bezdůvodně naddimenzovaný. Finanční plán by se po snížení rozpočtu mohl 

také zjednodušit a být realističtější. Naprosto neúměrný je požadavek o podporu ze SFKMG. 
 

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

Autoři přišli se zajímavou myšlenkou na film. Nicméně jak i dramaturg filmu přiznává, v mnoha ohledech je 
aktuální materiál velmi nedostatkový. Pro mě byl hlavní nedostatek v evidentně malých rešerších a 
příběhu postaveném na domněnkách spíše než na faktech. V celém projektu není zmíněn ani jeden 
odborník na tuto problematiku (náhradních matek), což je opravdu velký byznys všude na světě. V USA 
je to např. legální a běžně se to dělá. Také tam platí striktní pravidla ohledně placení, atp. V ČR 
popravdě taková legislativa chybí. Na toto téma např. vznikl v ČR dokument Duši neprodám od Evy 
Tomanové z roku 2016.  

 
 Nicméně další téma filmu jako úprava DNA přijde to příběhu jako blesk z čistého nebe. Nedává to ani 

smysl, protože to vůbec nesouvisí s původním tématem. Jsou to 2 naprosto odlišná témata. Navíc 
geneticky modifikovat si může nechat i matka své dítě, nemusí k tomu hledat náhradní matku. 
Z treatmentu navíc není jasné, jestli hlavní hrdinka má v sobě dítě z vlastního vajíčka nebo z cizího, což 
je také diametrálně rozdílná situace. Trochu to působí, jako kdyby si muži řekli, tak uděláme film o 
něčem, co jsme četli v novinách. Látka není dobře vyvinutá, předložený treatment překládá velmi 
nepřesvědčivý příběh, který zároveň naprosto nepochpopitelně končí dvojnásobnou vraždou. 

 
 Navíc má žadatel představu, že kvalitní scénář a financování projektu sežene do konce příštího roku, což 

je krajně nerealistické. 
 
 Při vší ústě i respektu k autorům, kteří jsou zkušení a mají za sebou mnoho úspěchů, takto předložený 

materiál si podporu nezaslouží. Rozhodně potřebuje mnohem více rešerší, ujasnění si, jakému tématu 
se vlastně chtějí věnovat a nevidět také vše černobíle. Spousta žen dělá náhradní matky z přesvědčení, 
např. aby mohli svoje dítě vychovat homosexuálové anebo samozřejmě heterosexuální páry, které mají 
různé poruchy plodnosti. Jinými slovy, děje se také spousta dobra a to treatment naprosto popírá. Celé 
téma žene jen do negativní konotace, kde navíc spousta prvků působí velmi náhodně. 

 
 Producentsky je projekt také nepřipravený – od zbytečně velkého rozpočtu, přes neobhájenou 

požadovanou podporu, po absentující marketingovou či distribuční strategii, ve které vše žadatel vše 
obhajuje jen vyřčenými přáními, ale nikoli plány, které by byly opřené o nějaká fakta. 

 
 Zároveň autoři píší, že jde o velké až skandální téma, které má ČR nechvalně proslavovat. Nejsem si toho 

vůbec vědom. A asi i vícero lidí. Bylo by tak vhodné projekt více zasadit do kontextu a dodat zdroje, ze 
kterých čerpají své kontroverzní informace. 

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

Společnost Školfilm už ve svém profilu přiznává, že tento projekt je pro ni první hraný a zároveň dost veliký. 
Spoléhá do velké míry na režiséra filmu a také uznávaného slovenského producenta Ivana 
Ostrochovského a jeho zkušenosti. Nicméně do této žádosti se jeho zkušenosti, bohužel, neotiskly. 
Existuje tak reálná obava, zda-li by byl žadatel schopen film dovést do zdárného konce vývoje a 
pokračovat ve výrobě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zlom 

Evidenční číslo projektu 4148/2021 

Název žadatele Školfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 10. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Zlom vypadá navenek jako projekt s celou řadou předností. Slibuje se originálně vyjádřit k problematice 

náhradního mateřství i třídních rozdílů, nabídnout intenzivní, žánrově proměnlivý divácký zážitek a prorazit 

na zahraničních festivalech. 

 

Při bližším pohledu jde ale o projekt, který namísto ujištění, že vznikne výjimečné dílo, nabízí zejména 

mnoho otázek a vyjevuje bezpočet rozporů mezi tím, jaký film by podle svých slov rádi natočili tvůrci, a jaký 

prezentuje treatment coby nejrozpracovanější literární podklad. Zlom je příkladem paradoxního projektu, 

který toho nabízí příliš mnoho (mateřství, sociální kritika, obchod s dětmi, genové inženýrství), a zároveň ne 

dost.  

 

Příběh ženy v nelehké finanční situaci, která se stává matkou dítěte pro zámožný zahraniční pár, by měl 

začínat jako sociální drama a pozvolna se proměnit v psychologický thriller s prvky sci-fi. Treatment ale nese 

spíše znaky pomalu gradujícího a zejména svým vyústěním poměrně tuctového hororu, který se svým 

průběhem, zvraty, distribucí informací a zakončením příliš neliší od řady jiných „žánrovek“. Akcentování 

sociální roviny a perspektivy Soni (v kontrastu k perspektivě Joachima a Ingrid) není v treatmentu 

dostačující.  

 

Příliš mnoho klíčových aspektů projektu, mnohdy takových, které se týkají ústředního sdělení filmu, ne jen 

dramaturgických nuancí (což by u takto rané fáze vývoje bylo pochopitelné), není v předložených 

materiálech ujasněných, resp. zůstávají s otazníkem. Jakým směrem se bude zápletka ubírat, které motivy 

budou akcentovány, jak by příběh měl ideálně skončit… Není tak v podstatě zřejmě, vývoj čeho by byl 

v případě schválení žádosti podpořen.  

 

Jméno režiséra a ostatních spolupracovníků a solidní produkční zázemí bezesporu představují záruku vyšší 

kvalitativní úrovně i příslib zahraničního zájmu, námět v sobě nese určitý potenciál a žádost splňuje všechny 

formální požadavky, ale u toho stěžejního – tedy u příběhu, který by měl být dál vyvíjen – není zřejmé, 

k čemu a proč se vlastně chce vyjádřit. Jakkoli tato neurčitost může být žádoucí ve výsledném díle, které 

bude prezentováno divákům, u žádosti o podporu o optimální faktor nejde. Naopak.   

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Na žádosti oceňuji prostor věnovaný tónu a stylu vyprávění, což nebývá samozřejmostí. Kombinování 

různých žánrů zní ambiciózně na papíře, ale z materiálů není příliš zřejmé, jak by mělo ve výsledku 

fungovat a proč je nezbytné. Kvůli diváckému potenciálu, který by podle producentské explikace u 

realistického sociálního dramatu nebyl stejně silný? Všechno ostatní ale nasvědčuje snaze natočit film pro 

festivaly, u něhož divácká atraktivita obvykle nebývá prioritou. Žánrové zlomy jsou tak sice pozoruhodným, 

byť poněkud samoúčelným ozvláštněním, které může nanejvýš šokovat (genetická manipulace s embryi), 

ale nic moc dalšího z něj nevyplývá.  

 

Velmi jednoznačný (byť zřejmě ne definitivní) závěr, který neponechává mnoho nezodpovězených otázek, 

není příliš v souladu s příslibem sofistikovaného náznakového vyprávění, které se vzpírá snadnému 

uchopení. Dílčí aspekty námětu se spíše vzájemně negují, než aby na sebe funkčně reagovaly. Např. 

psychologická plochost postav, které v treatmentu především reagují na vnější podněty, by vyhovovala 

hororu, ale pro realistické drama se nehodí. 

 

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

Pro produkční společnost jde sice o první nedokumentární film, ale vzhledem k bohatým zkušenostem 

režiséra (doma i v zahraničí) nebo slovenského koproducenta by to neměla být překážka. 

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

Část děje by se měla odehrávat v Německu, které je předběžnou lokací. Měnit se bude podle zahraničního 

koproducenta. Takto se zdá, že specifika reálii jsou pro zápletku irelevantní, což je v rozporu s ambicí 

vystavět příběh na „reálných a proto pevných základech“. Přes ujištění, že o takový film nepůjde, proto 

vyvstává obava z „uměle uvařeného europudingu“.  

 

Námět v mnohém připomíná Tiché doteky, na kterých spolupracoval stejný střihač. Filmů o náhradních 

matkách pohybujících se na pomezí thrilleru a hororu již také několik vzniklo (Když se zlomí větev, Shelley, 

částečně i seriál Příběh služebnice), nejde o nové, nezpracované téma, které by v současnosti mělo 

zvláštní relevanci.   

 

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

znaků) 

Žádost je kvalitně zpracovaná, velmi srozumitelně rozpisuje a vysvětluje např. zamýšlený rozpočet. Zároveň 

v mnoha ohledech působí jako první nástřel či výsledek brainstormingu, který by potřeboval lépe promyslet 

a dotáhnout, aby byly základní body pevně dané, ne obklopené řadou otázek.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zlom 

Evidenční číslo projektu 4148/2021 

Název žadatele Školfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 16.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Mladá, nezaměstnaná a exekucemi pronásledovaná žena, se rozhodne odnosit dítě za peníze. 

Podle smlouvy s manžely z Německa dostane velkou sumu peněz postupně, podle toho, jak se 

bude situace s dítětem vyvíjet. V průběhu těhotenství se projeví nějaké problémy, a aby se 

dívce lépe zdolávalo ohrožené těhotenství, je německými plátci převezena do luxusního sídla 

kdesi v Alpách. Tam dostane na svůj mail fotky dívek, které pro někoho odnosily děti, fotky 

dětí s rodiči. Mezi nimi najde protagonistka několikrát fotografie objednatelů k jejímu dítěti. 

Podezřelá situace vrcholí tím, že protagonistka se od objednatelů doví, že jsou jen 

zprostředkovatelé a že děti pak putují do rodin velmi bohatých lidí. V jednom záchvatu 

podezíravosti protagonistka uteče a jde na policii v Německu oznámit, že je obětí obchodování 

s lidmi. Z policejní stanice ji vytáhne český právník a odveze ji zpátky do sídla, kde má dítě 

donosit. Neklid protagonistky narůstá tak, že nejdříve zabije služku, později i ženu objednatele 

dítěte. Toho nakonec uspí nějakými prášky a sváže ho. Pak z něj dostane pravdu o celém 

projektu. Z jeho přiznání vyplývá, že se zabývá genetikou a upravuje genetické informace dětí 

tak, aby např. nedostaly nějakou chorobu nebo aby měly výjimečné vlastnosti. Synopse 

popisuje závěr tak, že hoří dům, nedaleko stojí protagonistka. V samém závěru porodí dítě, 

které se na ni usměje. V treatmentu je závěr okořeněn sdělením, že její dítě je dědicem velkého 

majetku původního objednatele a ona je jmenována poručníkem.  

Silnou stránkou projektu je doposud nezpracované téma – matky rodící děti na něčí 

objednávku. Další silná stránka je v teoretických úvahách k tématu. Některé sice přecházejí až 

do floskulí, ale v zásadě je ono hledání teoretických východisek pojímáno vážně a s jistou 

dávkou získaných znalostí o této problematice.  

Slabou stránkou projektu je fakt, že ony teoretické úvahy, mnohdy opravdu významově na 

výši, nejsou přetaveny do praktického uplatnění v rámci námětu nebo treatmentu.  

     

 
 

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Podíváme se postupně na některé vrstvy předloženého projektu. Tou hlavní je originalita námětu. 
Námět tak, jak je prezentován, skutečně nebyl dodnes v české celovečerní hrané tvorbě realizován. 
V dokumentárním filmu bylo téma náhradního mateřství zpracováno pod názvem:„Duši neprodám“. 
Nebudu se odvolávat na tento film, ale některé aspekty v něm zpracované se týkají i námětu pod 
názvem „Zlom“. Rozdíl je v tom, že zde předložený námět se prvoplánově netýká náhradního 
mateřství, byť prvky onoho fenoménu se v treatmentu objevují. Budeme-li se zabývat ústřední 
myšlenkou předloženého projektu, dostaneme se k tématu – důvěryhodnosti a věrohodnosti příběhu. 
Jak jsem již naznačil, teoretické úvahy se nekryjí s realitou v treatmentu. Naznačím jen některé prvky, 
které mne vedou k úvaze o věrohodnosti příběhu. Za prvé: všechny náhradní matky procházejí 
pečlivou zdravotní prohlídkou i s pátráním o její minulosti. Nebylo by tedy možné, aby protagonistka 
„něco zatajila“, na její problematickou minulost by se přišlo a do projektu by nebyla zařazena. Za 
druhé: umělé oplodnění se nedělá aktem soulože (jak je naznačeno v treatmentu). Ten proces je trochu 
složitější. Za třetí: genetická úprava budoucího plodu zatím není nikde praktikována, i když na 
různých serverech se o tom spekuluje jako o hotové věci. Věrohodnost děje ve filmovém zpracování je 
důležitá i v případech, ve kterých bychom ji neočekávali – např. ve filmech o upírech nebo 
v pohádkách nebo ve sci-fi. V případě tohoto projektu je věrohodnost základem toho, aby se divák byl 
schopen ztotožnit s dějem a chápat ho jako dramatický tvar.  

Tady se dostávám k jádru pudla: předkladatelé se v teoretických úvahách zabývají tím, v jakém žánru 

bude projekt realizován. Zkoušejí prolínání několika žánrů v průběhu děje, aby se v závěru explikace 

objevila formulace (cit.):  „… možné postavit inteligentní žánrový film s důležitou výpovědí…“ V 

„Popisu projektu“ je uvedeno, že předkládaný projekt je kulturně náročným kinematografickým 

projektem a žánrově zařazen do škatulky thriller. Odůvodnění, proč je to kulturně náročný projekt, je 

dosti vágní, ale chápu, že bez financí SFK se nedá takový film natočit. Existuje sice Evropský Ústav 

proti neplodnosti se sídlem v Praze, který se zabývá náborem potenciálních zájemců o dítě i zájemců o 

to stát se nositelkami plodu, ale z mé životní zkušenosti je mi jasné, že firma s ruskými majiteli 

rozhodně nepřispěje na váš projekt ani korunou. 

Ač to může vypadat, že jsem na vašem námětu našel jen negativa, není to tak zcela pravda. Ony 

nesrovnalosti, týkající se žánrového usazení, nepřesných dějových peripetií atd., se dají vyřešit hladce 

a bez problémů. 

Jako expert vám nemůžu radit, nejsem dramaturgem vašeho projektu. Ale vzhledem ke skutečnostem, 

které v rámci zatím napsaného treatmentu jsem si odvodil, nejlepším řešením by bylo pojmout projekt 

v žánru sci-fi. Což nebrání tomu, aby to byl žánrový film, film s přesahem, umělecky náročným dílem 

a zároveň byste se mohli věnovat více futuru tohoto problému, než nejasnostem v ději. 

Pak by ani nevadil závěr projektu prezentovaný v treatmentu, který zcela nečekaně sklouzne do žánru 

červené knihovny. Ovšem i takový závěr by byl snesitelný, kdyby do děje byla vložena ještě linie 

mnohem drsnější, než jaká tam v současnosti je. Ostatně – další linie by prospěla tomu, že by se 

projekt mohl dostat na úroveň celovečerního hraného filmu. Zatím je podklad maximálně na 

hodinovou povídku. 
Ještě drobnost: nevím, jestli je to úmysl, ale vaše postava – JUDr. Prudil skutečně existuje a dokonce 
se zabývá tématikou náhradního mateřství. Je-li to váš známý a chcete mu tím udělat radost, rozvažte 
skutečnost, že to není pozitivní postava. Změna jména by nevadila, změna charakteru postavy by byla 
ke škodě celku.  
Také si nejsem jist, jestli název filmu „ZLOM“ je šťastně zvolen. Nejenom vzhledem k obsahu, ale 
hlavně proto, že film ZLOM z roku 2019 je poměrně známý a není jisté, jestli se v době, kdy budete 
film dávat do distribuce, na ten americký už zapomene.  
Projekt, přes některé výhrady – naplňuje kritéria určená SFK. 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Složení tvůrčího týmu je předpokladem k tomu, že se zatím skromně rozpracovaný 
námět může posunout aspoň o jeden level výše. Marek Leščák je zkušený 
scenárista, Ivan Ostrochovský je v rámci celovečerního hraného filmu začínajícím 
režisérem. Jeho podíl na scenáristické práci není zcela jasný, ale dá se 
předpokládat, že bude spíše sekundovat tím, že do scénáře vloží své režisérské 
představy. Michal Reich má sice zkušenosti při práci na filmech a s filmem, ale 
dramaturgických zkušeností mnoho nemá. Přesto se dá předpokládat, že by mohl 
v rámci další práce nad předloženým projektem působit jako jistý katalyzátor. Nedá 
se předpokládat (podle předložené explikace), že by s tématem dokázal pohnout 
někam dál. Jeho podíl na další práci vidím spíše v rovině hledání a usměrňování 
nápadů scenáristů a režiséra.  

 
 

 

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

Téma jako takové je pro současnou českou i evropskou kinematografii významné. Ne 
snad proto, že ještě nebylo v české kinematografii (hraný film) zpracováno. Jeho 
význam je skryt v možnostech, které sice ještě autoři neprezentovali, ale které jsou 
v hloubce tématu viditelné. Jde nejen o ono povrchní „kutilství“ s genetikou, ale 
také o hlubší otázky mravní. Tam se skrývá velký potenciál tohoto tématu.  

 
 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, co se týče dramatických textů a 
popisu projektu. Kde není zcela jasno, je ROZPOČET. V kolonce autorských 
honorářů se objevuje zcela nevídaná a nijak nezdůvodněná dvojí platba: autorům 
scénáře a dramaturgovi. Žádný koproducent na světě neodsouhlasí dvojitý honorář 
pro scénář, neboť částka (v tomto případě hodně vysoká – 240 000,. Kč) se 
vždycky počítá za scénář, bez ohledu na počet scenáristů. Takže zde zdvojená 
(patrně myšleno pro každého autora 240 tisíc), není nikde nikým akceptovatelná. 
Taktéž zdvojená částka za dramaturgii není relevantní, když v popisu je jmenován 
jen jeden dramaturg.  

Přestože podle producentské explikace by se dalo uvažovat o tom, že předkladatel 
žádnou pomoc od SFK nepotřebuje, protože má téměř všechny finance zajištěné,  
přesto jsem udělení podpory doporučil. Je mi jasné, jak komplikovanou bude další 
práce na předloženém projektu a podpora SFK je jistou zárukou toho, že projekt 
bude v další fázi brán předpokládanými partnery vážně. Problém je v tom, že 
žádná instituce ze současných, které se pohybují v rámci kinematografie, se 
nevěnuje začínajícím autorům, nebo autorům těsně po debutu. Jedinou takovou 
institucí je SFK. Předložený projekt má několik nejasných míst, není zcela dotažen 
do zářivého briliantu, ale ve svém fundamentu obsahuje základ, hodný dalšího 
rozvoje. Kde se má autor těsně po debutu naučit jak zpracovat nadějné téma, když 
mu nikdo neposkytne finanční prostředky na rozvoj?  

Myslím si, že tvůrčí tým předloženého projektu je schopen dotáhnout dílo do 
zdárného konce.    
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Křehká krása mužství 

Evidenční číslo projektu 4151/2021 

Název žadatele Duracfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 22.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- silný námět 
- projekt konzultován a prezentován na několika mezinárodních workshopech 
- třístranná mezinárodní koprodukce  

 
Hlavní slabé stránky 

- kombinace debutují režisérky (v oblasti hraného filmu) a nepříliš etablovaného producenta 
- o podporu projektu je žádáno opakovaně 

 
Úspěšná režisérka dokumentárních filmů připravuje svůj celovečerní hraný debut. Projekt byl vybrán na 
mezinárodní scénáristický workshop, který právě dokončuje. Již ve fázi vývoje má projekt potvrzenu 
mezinárodní koprodukci, ovšem bez přímých finančních vstupů koproducentů ve fázi vývoje. Rozpočet je 
nižší, ale realizovatelný. Finanční plán počítá s dotací z projektu MEDIA, která zatím nebyla podána. 
Harmonogram projektu je spíše zbytečně velkorysý. Projekt je směřován k festivalovému publiku, má 
mezinárodní potenciál.  

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, pečlivě vypracované. Žadatel považuje projekt kulturně náročné 
kinematografické dílo což projektu odpovídá. Projekt je již ve fázi vývoje třístrannou mezinárodní 
koprodukcí, která je potvrzena Deal memo, zahraniční koproducenti ovšem v rámci vývoje nevstupují do 
projektu finančně, což není úplně standartní. Producent zmiňuje konzultace a rešerše koproducentů, 
měly by pak správně figurovat v rozpočtu i finančním plánu jako jejich koprodukční vklad. 
 
Žádost je podávána opakovaně. V předešlých výzvách byla obecně kladně hodnocena, podpora však 
projekt udělena nebyla. I přes dvojí neudělení dotace nerezignuje producent na období vývoje a nežádá 
rovnou podporu na výrobu projektu, tuto skutečnost považuji v tomto případě za velmi rozumný a 
profesionální přístup.  
 
V žádosti je uveden odkaz na 6-minutovou ukázku, která představuje projekt. 
 

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

Rozpočet je nižší, honoráře odpovídají spíše výrobě dokumentárního nebo lowcost filmu. Vzhledem 
k zaujetí autorů i štábu pro vznik filmu (potvrzený ukázkou), který je navíc pro režisérku hranou 
prvotinou, lze rozpočet považovat za adekvátní a realizovatelný.  
 
Požadovaná dotace je standartní a její podíl na celkových nákladech vývoje adekvátní. 
 
Jednotlivé položky jsou pečlivě popsané, v rozpočtu se dobře orientuje. Honoráře se pohybují na spodní 
hranici běžných sazeb. Přiložená smlouva na scénář zmiňuje pouze jedinou autorku scénáře, v rozpočtu 
figurují další osoby. Jde-li opravdu o spoluautorství, jak se uvádí v rozpočtu a jak by odpovídalo 
rozpočtovanému honoráři, bylo by dobré tuto skutečnost upravit i ve smlouvě. 
 
Finanční plán počítá s minimální vlastním vkladem producenta, dotací Fondu a dotací z projektu MEDIA. 
Projekt je obsahově pro podporu MEDIA velmi vhodný, drobným nedostatkem pro tuto podporu může 
být referenční dílo (dokumentární film) vzhledem k žádosti na hraný film a celkové zaměření 
producentské společnosti spíše k dokumentárnímu nebo krátkému filmu. Prosím osvětlit Radě situaci, 
jak bude naloženo s vývojem projektu v případě neudělení dotace z projektu MEDIA. Bylo by dobré, aby 
ve finančním plánu figuroval koprodukční vklad (vklady), i když jsou pouze v nefinančním plnění.  
 
 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Autorka, která se zatím věnovala dokumentárnímu filmu, přichází s námětem na hraný film. Ústřední 
téma projektu (tedy katastrofa v životě muže, která vyústí ve fyzický, potažmo i psychický handicap) je 
tak silné, že se skoro nabízí myšlenka využít reálných příběhů a natočit silný dokumentární film. To 
ovšem nevylučuje možnost vzniku dobrého hraného filmu. Autorka se s projektem účastnila 
mezinárodního scénáristického workshopu, existuje 7.verze scénáře, která zatím není považována za 
konečnou verzi.  
 
Projekt má potenciál zaujmout domácí i zahraniční publikum, účast na workshopech pomáhá publicitě 
projektu mezi profesionály a zvyšuje koprodukční i distribuční možnosti filmu. Film je směřován 
k festivalovému divákovi, má ovšem odůvodněnou ambici oslovit i diváka, který se ztotožňuje s některou 
komunitou, které se příběh bezprostředně týká. Navzdory názoru producenta považuji za hlavní cílovou 
skupinu ženy (35 +).  
 
Režisérka by na projektu ráda spolupracovala především s neherci, tuto skutečnost považuji za jeden ze 
zásadních rizikových aspektů filmu. Na druhou stranu je velmi vhodné využít období vývoje pro ujasnění 
castingu a režijního pojetí práce s herci. Není mi známo, do jaké míry byla scéna v přiložené ukázce 
(rozhovor mezi postiženými muži v sanatoriu o zdravotní sestřičce) inscenována, působí však dost 
nuceně, a tak značně jitří obavy z práce s neherci.  
 
Harmonogram projektu považuji za mírně velkorysý, především vzhledem k předchozímu rozsáhlému 
vývoji bych spíše směřovala ke svižnějšímu tempu dalšího vývoje.  

 

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

Pro režisérku je hraný celovečerní film debutem, své schopnosti na poli dokumentárního filmu již 
prokázala svými předchozími projekty. Producent se také spíše věnuje dokumentárnímu filmu. Oba však 
mají dostatek zkušeností pro realizaci vývoje tohoto projektu, kvalitní vývoj považuji v tomto případě za 
velmi žádoucí.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Tamařino souhvězdí 

Evidenční číslo projektu 4152/2021 

Název žadatele FRESH LOBSTER s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 17. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Autorka literární předlohy Anna Musilová a režisér a spoluautor scénáře Tomáš Polenský mají ve své tvorbě 

hodně společného. Oba jsou na počátku své kariéry, jejich dosavadní tvorba je poměrně úspěšná a oba se 

zajímají o „mladé dospělé“. Dokonce i žadatel – producent Ludvík Mareček má na svém kontě zatím jeden 

celkem úspěšný celovečerní film „Špunti na vodě“. To vše svědčí ve prospěch připravovaného projektu a 

tvoří jeho silnou stránku. 

Slabou stránku projektu tvoří příliš „velkorysý rozpočet“ a finanční plán, který zatím nemá potvrzenou ani 

jednu korunu. 

Praktické zkušenosti žadatele i režiséra dávají poměrně velkou naději, pokud se jím podaří vytvořit kvalitní 

scénář, že jsou schopni při troše štěstí dotáhnout tento projekt do úspěšného finále. 

Kvalitní scénář je podmínkou a producent věnuje převážnou část svého rozpočtu na vývoj právě tvorbě 

scénáře a všemu co s tím souvisí. 

Nevím, z čeho pramení ta velkorysost při tvorbě rozpočtu, může to být nedostatek zkušeností, zrovna tak, 

jako snaha uspět za každou cenu. Producent přiznává, že v oblasti mezinárodní spolupráce nemá ještě 

dostatek zkušeností.  

Pokud se žadateli podaří vysvětlit otázky spojené s rozpočtem a finančním plánem a pokud se autorům 

scénáře podaří přesvědčit komisi, že dokáží vytvořit kvalitní a atraktivní scénář, potom si tento projekt 

zaslouží přiměřenou podporu. 

Nakonec užitek z tohoto projektu může mít jak generace „mladých dospělých“, tak také generace jejich 

rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost obsahuje všechny požadované doklady, je srozumitelná a neobsahuje žádné rozpory, pouze 

producent nepochopil správně zadání ve formuláři rozpočtu a vyplnil ho formálně špatně. Ne jen, že 

prohodil obsah sloupců A a B, ale navíc se rozpočet tváří, jako kdyby producent již dostal podporu ve výši 

610.000,- na první verzi scénáře.  

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

Rozpočet ve výši 1.556.150,- Kč není dostatečně zdůvodněn a komentář působí místy humorně, pokud 

informuje o tom, že určitá částka je podle smlouvy (to by mohla být také desetkrát dražší nebo naopak 

levnější). Proč má autorka předlohy a spolu scénáristka za opci na literární předlohu částku, která je 

v průměru desetkrát vyšší než je v podobných případech obvyklé? (Na dotaz, s kým je opce uzavřena má 

být odpovědí jméno autora). Proč je kalkulována částka 95.000,- za překlad scénáře do dvou jazyků? Proč 

je plánováno 110.000,- na poplatky, když zatím je uveden pouze jeden producentský workshop? Většina 

položek mohla být podle mého názoru o třetinu nižší.  

Celková výše rozpočtu je o to víc zarážející, když se vedle ní postaví předložený finanční plán. 

 

Finanční plán se skládá pouze ze dvou položek: 775.000,- požadovaná podpora fondu a  

                                                                               781.150,- vlastní finanční vklad producenta. 

Vklad producenta není označen jako „zajištěn“ a není ani doložen čestným prohlášením producenta, které 

potvrzuje, že producent tyto prostředky má a zavazuje se je v plné výši použít na krytí nákladů na vývoj 

tohoto projektu. 

Je třeba připomenout, že dle přiložených smluv měl producent již vyplatit na zálohách autorských smluv 

celkem 100.000,- 

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

Vývoj je naplánován na dva roky, což je dost dlouhá doba vzhledem k tomu, že se jedná o vztahovou látku 

a adaptaci. Na druhou stranu to lze chápat jako zodpovědný přístup producenta, který si uvědomuje 

zásadní důležitost kvalitního scénáře a nemá v úmyslu svůj projekt uspěchat. Producent se také chystá 

využít ty dva roky na hledání koproducenta, pokud možno zahraničního a k tomu mu má posloužit účast na 

zahraničních workshopech. Je přesvědčen, že jeho látka má velký koprodukční potenciál. 

 

Představa o cílové skupině je poměrně realistická a odvíjí se od podobných projektů včetně posledního 

režisérova filmu „Smečka“. Zkušenosti z tohoto filmu také chtějí tvůrci všestranně využít v přípravě a 

realizaci tohoto projektu.  

 

 

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

O kreditu žadatele a jeho spolupracovníků jsem se již částečně zmínil v úvodu. 

Producent i režisér, oba mají vedle svých celovečerních debutů také zkušenosti z tvorby dokumentární a ze 

seriálové tvorby pro televizi. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tamařino souhvězdí 

Evidenční číslo projektu 4152/2021 

Název žadatele Fresh Lobster 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 23.12.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt vychází ze stejnojmenné knižní předlohy. Příběh mladé Liv, která se musí postavit svému strachu, 

otci, který z ní chce mít právničku, když ona touží věnovat se fotografii, a také objevit a přijmout svoji 

sexualitu. Vše se odehrává na dvou časových rovinách nejrpve v Praze a následně na stáži ve Skotsku. 

Příběh vychází z osobních zážitků autorky předlohy, která spolupracuje s režisérem snímku na scénáři. 

Projekt je sám o sobě zajímavý byť se nejedná o dílo obsahově převratné. Hlavní slabinou projektu, je ale 

jeho realizační tým, který nejen že nemá s podobným typem filmu zkušenosti, ale ani neprokazuje jiný než 

čistě komerční zájem o dané téma. Přitom v současné české kinematografii nemáme mnoho filmů, kde by 

se pracovalo s lesbickou tematikou a proto se obávám, že výsledkem projektu by byl spíše útlum než rozvoj 

v této oblasti. Další komplikací je dějová rovina odehrávající se mimo ČR, což sice odpovídá předloze, ale 

ve skutečnosti není pro samotný příběh příliš důležité.  

Projekt k podpoře nedoporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt Tamařino souhvězdí je adaptací literární předlohy mladé spisovatelky Anny Musilové. Příběh mladé 

hrdinky, která musí dospět a učinit řadu zásadních rozhodnutí je sám o sobě zajímavý a pokud bude 

autorka spolupracovat na scénáří, může vzniknout i zajímavý filmový projekt. Dějová linka není příliš 

komplikovaná, Liv má otce, který z ní chce mít právničku a přítele, ale chtěla by být fotografkou a zamiluje 

se do třicátníce Tamary. K osamostatnění a osvobození ji má pomoct odjezd do Velké Británie, kde chce 

studovat fotografii a nachází nejprve přítelkyni následně i novou lásku. Vše končí happy endem. To samo o 

sobě, zejména, pokud je žánrem coming of age komedie, nemusí být problém. Ale z projektu není jasné, 

ani osobní vztah a postoj režiséra, ani jaké originální stylistické prosředky a vizuální pojetí, by křehký 

projekt o lesbické lásce podpořily. 

 

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

Hlavní slabinou projektu je jeho personální zajíštění. I kdyby se jednalo o již zavedeného autora, považuji 

za velmi riskatní dát projekt o mladí dívce, která objevuje svoji homosexualitu muži, režisérovi, který k 

danému tématu má zdá se blízko pouze tím, že se jedná o projekt, který by mohl být podpořen a 

realizován. Neznám mnoho příkladů, kde by film s ústředním tématem lesbické lásky, mohl být úspěšně 

natočen mužem. A zde režisér ani nemá čím by přesvědčíl, že to zvládne bez obvyklích klišé a 

mužského pohledu na dvě ženy v milostném vztahu. Tomu bych se snažila vyhnout, už jen z důvodu, že 

u nás tyto filmy nevznikají. 

Producent a žadatel se dlouhodobě věnuje televizní komerční tvorbě a tv pořadům. Nemám nic proti tomu, 

aby se pustil i do komerčně laděným filmů, komedie potřebujeme a pro žánrovou produkci je v kinech 

prostor. Pouze nemám pocit, že by žadatel byl zárukou úspěchu v tomto konkrétním případě. 

Dalším úskalím je mladá spisovatelka a její role scenáristky snímku spolu s režisérem. Spisovatelé často 

nejsou nejlepší pro práci na scénáři svého filmu jelikož mají pochopitelně problémy zásadně měnit svoje 

dílo, ale to je a nemusí být samo o sobě problém. Jen to opět není důvod k důvěře personálnímu složení 

týmu. 

 

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

Jedná se o projekt, který by v případě úspěchu obohatil českou kinematografii. Z evropského a 
mezinárodního hlediska je v této oblasti produkce bohatá a pestrá a zde asi není ani ambice tvůrčího týmu 
a žadatele. 

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

znaků) 
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Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují rozpory ani protichůdné informace. 

Umožňují správně posoudit žádost. 

Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet, který považuji za odpovídající projektu. Žadatel  je 

schopný projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tamařino souhvězdí 

Evidenční číslo projektu 4152/2021 

Název žadatele FRESH LOBSTER 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 4. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Příběh o prvních láskách, dospívání, osamostatňování a sebepřijetí sice na základní úrovni řeší mnohokrát 

zpracovaná témata, ale jistá obsahová a formální specifika jej pomáhají odlišit od jiných literárních a 

filmových děl pro tzv. young adults. 

 

Nejnápadnějším ozvláštněním je vyprávění ve dvou časových liniích, umožňující v průběhu celého filmu 

srovnávat „minulou“ a „současnou“ Liv a zároveň rámovat charakter člověka jako něco stále se vyvíjejícího.  

 

Přechody mezi minulostí a přítomností by nicméně mohly být lépe motivovány, víc na sebe reagovat, aby 

jejich střídání nepůsobilo nahodile (a aby na druhé straně zároveň nebyly vytvářeny příliš násilné paralely).  

 

Treatment dále slibuje citlivé uchopení queer identity, při kterém homosexuální postava nebude definována 

výlučně svou homosexualitou, tedy něco v české kinematografii stále poměrně vzácné.  

 

Režisér se v tomto směru chce inspirovat zahraničními filmy o gay a lesbických vztazích, což by ovšem 

mohlo vést k napodobování určitých reprezentačních vzorců (a klišé) namísto reflektování autentických 

zkušeností, které jsou vždy nutně sociokulturně specifické. 

 

Za největší slabinu projektu považuji slabší dramatický spád. Situace, myšlenky a pocity se dost opakují, což 

ve všech případech nemá zřetelnou strukturální funkci (jako fotokomora). Vyprávění postrádá nosnější 

konflikt vinoucí se napříč příběhem nebo tajemství. To by do děje zřejmě měla vnášet postava Tamary, která 

ale postrádá substanci, je archetypem tajuplné ženy, který neexistuje nad rámec dramaturgické funkce, 

kterou má plnit. 

 

Má lehká skepse se týká především toho, zda Tamařino souhvězdí v zamýšlené podobě dokáže oslovit také 

diváky, kteří se s hlavní hrdinkou nedokážou identifikovat, zda tvůrci příliš nespoléhají na to, že diváci 

různých věkových kategorií budou tápání protagonistky považovat za stejně poutavé a důležité.  

 

S ohledem na cílovou skupinu naopak věřím, že může vzniknout nebanální, vstřícný a přínosný film, který se 

pro mnohé diváky stane zdrojem inspirace a odvahy žít podle vlastních představ. 

 

Tamařino souhvězdí krom toho spojuje tvůrčí potenciál dvou nadějných autorů (Tomáš Polenský, Anna 

Musilová), kteří předchozí tvorbou prokázali schopnost poutavě vyprávět o mladých. Proto vývoj přes výše 

zmíněné výhrady doporučuji podpořit. 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Ústřední myšlenka překonávání strachu být sám sebou byla ve fikci zpracována nesčetněkrát, ale 

v Tamařině souhvězdí je rozvíjena prostřednictvím více motivických linií (očekávání partnera/partnerky a 

rodičů, studium, sexuální identita) a ve dvou střídajících se časových rovinách. Toto pojetí by mělo zamezit 

tomu, aby příběh působil obehraně. Zároveň by mohlo přispět k větší vnějškové dynamice vyprávění, neboť 

největší proměna probíhá v hrdinčině nitru a navenek se tolik zásadního nestane. 

 

Povědomost situací zažívaných Liv, které vlastně nejsou ničím zvláštní, může také přispět k tomu, že se 

s nimi mladší diváci dokážou snáz ztotožnit. Zejména u vedlejších postav ale na druhou stranu hrozí 

zaměnitelnost, protože se z nich stanou jednorozměrné, vyprávěním utilitárně využívané typy.  

  

Vyjma vyjmenování inspiračních zdrojů předložené materiály nepřibližují zamýšlené stylistické uchopení 

látky. Jak bude například odlišena minulost a současnost, aby nesplývaly? Jak chce režisér učinit 

zkušenost a citové pohnutky Liv ve filmu navenek stejně srozumitelné jako v knize, která je ze své podstaty 

více introspektivní? 

 

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

Tvůrci přistupují k projektu se zjevným osobním zaujetím a zřejmě rozumí svým hrdinům, od nichž nejsou 

věkově tak vzdálení. To by mohlo být zárukou citlivého, nesenzačního zpracování, nebude-li ze strany 

producenta vyžadováno větší podvolení se požadavkům na široce přístupnou komerční zábavu (fakt, že 

zápletka není tlačena do komediální polohy, na projektu oceňuji). Konstruktivní poznámky dramaturgyně 

slibují, že se projektu dostane náležité péče i v tomto ohledu. 

 

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

V kontextu evropské kinematografie je problematika sebeobjevování queer postavy uchopena možná až 

příliš cudně a jednoznačně. Liv je vzorovou hrdinkou bez chyb, kterou pouze ostatní nechápou a 

nepřijímají, jaká je. Neboť česká kinematografie je v reprezentaci gayů a leseb za zbytkem světa 

poněkud pozadu, lze ale opatrnější přístup, sázející na pozitivní vyznění, chápat. K srozumitelnosti a 

přesvědčivosti ústředního argumentu, který film nese, slouží malý stupeň ambivalence dobře.  

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

znaků) 

Žádost je kvalitně zpracovaná a představa tvůrců o produkčních parametrech a uměleckých ambicích 

jejich projektu působí realisticky. Třicet milionů korun na následnou výrobu odpovídá průměrnému 

rozpočtu komerčně orientovaného filmu ze současnosti. Jakkoli by přílišný důraz na komerčnost mohl 

takto křehkému námětu také ublížit. Náklady by mohlo navýšit zejména natáčení v Británii, kde se 

odehrává polovina děje. S tím se ovšem zároveň nabízí oslovit zahraničního koproducenta. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      Dvorní šašci 

Evidenční číslo projektu      4751/ 2021 

Název žadatele      BIO ILUSION s.r.o.  Miloslav Šmídmajer 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj celovečerního filmu 

Číslo výzvy      2021  - 1 – 1  -  3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      14,12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

 

     Producent a režisér Miloslav Šmídmajer opětovně žádá Fond o podporu vývoje svého 
projektu DVORNÍ  ŠAŠCI . Jedná se o jeho dlouholetý filmový záměr. Příběh o lásce a 
nenávisti, pomstě a odpuštění , podle literární předlohy V.Fischla. Práva k realizace  
která původně vlastnil  režisér Miloš Forman, postupně získala filmová společnost    
Bio Ilusion. 
Jedná se o náročné ,částečně dobové  filmové drama s uvažovanou koprodukcí 
Německo,Slovensko,Ukrajina., Celkový rozpočet vývoje  2,757.200 Kč  s podporou  
Fondu 900.000 Kč Vývoj by měl být ukončen v červnu 2022    
Připomínky Rady Fondu z loňské žádosti byly splněny. Poslední verzi sestavil Jan 
Drbohlav s dramaturgií Zuzany  Kopečkové. 
 
     Dlouhodobý filmový záměr má producent a režisér Miloslav Šmídmajer velmi pečlivě 
promyšlený. Atraktivita látky  a velmi dobrý tvůrčí a profesní kredit filmové společnosti 
Bio Ilusion, poskytuje všechny předpoklady, pro  vznik zajímavého  filmového  díla.. 
 
D o p o r u č u j i   Fondu udělit projektu požadovaný příspěvek.  

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je pečlivě a promyšleně zpracována a obsahuje všechny  požadované 
přílohy. Poskytuje tak dostatek informací pro její explikaci.  

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

 
     Rozpočet vývoje ve výši 2,757.200 Kč je vypracován v obvyklé skladě a ve 
standardních cenách.  Vývoj scénáře 1,265.000Kč a ostatní náklady vývoje 
1,432.200Kč.  7% režijní náklady a fee. 
Zafinancování – 900.000Kč Fond, 500.000Kč Kreativní Europa Media, 135.350Kč  
Continental Film-Slovensko , 1,200.850Kč vlastní vklad žadatele 
.Bylo již investováno – práva 550.000Kč,scénář 300.000Kč a záloha scénáristy 
Drbohlava  200.000Kč. 
Celkové náklady i příspěvek Fondu jsou úměrné záměru žadatele..¨ 
 

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

 

     Realizační, marketingové a distribuční úvahy producenta jsou přijatelné. 
     Ukončení vývoje – červen 2022 – vytváří dostatečný časový prostor. 

 

 

 

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

  

     Producent a režisér Miloslav Šmídmajer ve své filmové společnosti Bio Ilusion 
s.r.o.vytvořil celou řadu dokumentů o českých kulturních osobnostech – Miloš 
Forman, Miroslav Ondříček,Theodor Pištěk atd. Dále pak celovečerní filmy režisérů 
D.Kleina, M.Poledňákové a filmy ve vlastní režii jako např.2004Jak básníci neztrácejí 
naději, 2006 Jak se krotí  krokodýli,2008 Svatba na bitevním poli,2009 Peklo 
s princeznou,Na půdě,Miloš Forman, 2010 televizní seriál Rodinka,Čtyřlístek ve 
službách krále,Vejška, Pojedeme k moři a řada dalších filmů až po rok 2020 film 
Případ mrtvého nebožtíka. 
V současné době realizuje  4 filmy a rozpracováno dalších 8 projektů. 
Bio Ilusion s.r.o.  a Miloslav Šmídmajer získali vysoký tvůrčí a profesní kredit 
 
Další spolupracovníci na daném projektu – scénárista Jan Drbohlav, dramaturg 
Zuzana Kopečková a konzultant z Židovské obce Tomáš Kraus. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Dvorní šašci 

Evidenční číslo projektu 4157/2021 

Název žadatele BIO ILLUSION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 12. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Filmová adaptace románu Viktora Fischla vracející se k tématu holocaustu má silné hlavní téma, které 

se vztahuje k dilematu jednotlivce ohledně rozhodnutí mezi osobní mstou a odpuštěním. Židovskému 

žonglérovi Adamovi zavraždí v koncentračním táboře milovanou manželku Ester německý důstojník 

Walz. Adam ho po válce dopadne v Jižní Americe, nakonec se ho ale rozhodne nezabít. Děj ani jeho 

zpracování nepřináší ovšem něco zásadně nového a využívá ověřené stereotypy jako retrospektivy 

nebo vyprávění celého příběhu jiné osobě. Použité stylistické prostředky jsou příliš tradiční a 

konvenční. Postavy působí příliš černobíle, postrádají větší komplexnost nebo překvapivější momenty. 

Zpracování nepochybně silné látky schází modernější přístup a větší inovace.   

Žádost je podávána opakovaně. U předešlé žádosti projekt neměl ujasněného režiséra. Teď jím má být 

sám producent, Miloš Šmídmajer. Je otázkou, zda bude jeho režisérský kredit pro zahraniční investory 

dostatečně přesvědčivý, a to obzvlášť s přihlédnutím k faktu, že projekt chce propagovat jako „ten, 

který chtěl původně režírovat Miloš Forman“.  

Žadatel, společnosti Bio Illusion, má za sebou řadu českých celovečerních hraných filmů. Předložený 

projekt je ovšem ambiciózní mezinárodní koprodukce s poměrně vysokým výrobním rozpočtem, 

s jakou zatím žadatel nemá zkušenosti. Nicméně zájem potvrdili koproducenti z Ukrajiny a Německa a 

také slovenský distributor. Vývoj se táhne delší dobu a žadatel už hodně prostředků do něj vložil. 

Marketingová strategie by se měla odvíjet od jmen herců, žadatel ale zatím žádná neuvádí. Projekt, 

který správně míří především na náročnějšího diváka, zatím nemá potvrzeného českého distributora, o 

exploataci na VOD má zájem platforma Artinii. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt vracející se k tématu holocaustu má silné hlavní téma, které se vztahuje k dilematu jednotlivce 

ohledně rozhodnutí se mezi osobní mstou a odpuštěním, případně přenecháním spravedlivé odplaty 

Bohu. Hlavní postavou je židovský žonglér Adam, který byl vězněn v koncentračním táboře společně 

s manželkou Ester. Tu před jeho očima kvůli nesmyslné sázce zavraždí německý důstojník Walz. 

Adam přežije, aby po válce všechnu svou energii použil k nalezení a dopadení vraha, který zmizel do 

Jižní Ameriky. Nakonec se rozhodne ho nezabít, Walz se ale sám vrhne do moře a zahyne. Děj i jeho 

vyústění je předvídatelné a nepřináší něco zásadně nového. Využití retrospektiv je často používané až 

zneužívané scenáristické klišé. Základní klíč k uchopení tématu, vyprávění celého příběhu jiné osobě, 

je také často používaný postup. Navíc ze začátku Adam vykládá svou story Ester, o jejíž smrti se 

dozvídáme už cca v polovině treatmentu a moment překvapení, který by mohl přijít na konci jako 

pointa, není využitý. Zároveň na konci autor změní klíč vyprávění a tvrdí, že Adam vyprávěl celý 

příběh vlastně Walzovi, kterého se mu povedlo dopadnout a zajmout. To je matoucí a nepřesvědčivé. 

Podobně nepřesvědčivé je i finále – dobrovolné vrhnutí se do moře a utopení Walze. Ne zcela 

přesvědčivých momentů je v treatmentu více. Patří mezi ně i vztah se signorou Prato, který působí 

poněkud melodramaticky. Celkově jsou použité stylistické prostředky příliš tradiční a konvenční. 

Postavy působí příliš černobíle, postrádají větší komplexnost nebo překvapivější momenty.   

 

 

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

 

U předešlé žádosti bylo žadateli vytýkáno, že projekt neměl ujasněného režiséra. Teď jím má být sám 

žadatel, Miloš Šmídmajer. Šmídmajer je podepsán pod několika dokumenty, nejznámější jsou ty o 

Miloši Formanovi a jeho spolupracovnících. Později se začal naplno věnovat hranému filmu. Natočil 

jednu pohádku a několik komerčně orientovaných, na domácího diváka zaměřených komedií. Je 

otázkou, zda bude jeho režisérský kredit pro zahraniční investory dostatečně přesvědčivý, a to 

obzvlášť s přihlédnutím k faktu, že projekt chce propagovat jako „ten, který chtěl původně režírovat 

Miloš Forman“. Tvůrčí tým dále tvoří zkušený scénárista Jan Drbohlav (Malostranské humoresky, 

Rebelové, Habermannův mlýn plus několik TV filmů a divadelních her) a televizní dramaturgyně 

Zuzana Kopečková. Tu by měl ještě doplnit mezinárodně ostřílený script doktor Martin Daniel, což 

může být přínosné. 

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

znaků) 

Hlavní téma projektu je silné, univerzální a věčně aktuální. Nicméně od napsání jeho literární předlohy 

uplynula delší doba a způsob zpracování podobných látek se změnil. Výrazně se posunul od 

poetického či filozofického přístupu k přesnější faktografické rekonstrukci jako například v případě 

tematicky podobného, strhujícího dramatu o únosu Eichmana z Jižní Ameriky do Izraele Operation 

Finale, nebo k výraznější stylizaci, jakou reprezentují například Hanebný parchanti Quentina 

Tarantina. V celosvětovém kontextu může z tohoto důvodu předložený projekt působit jako poněkud 

zastaralý nebo překonaný, případně příliš lokální. Zpracování nepochybně silné látky schází 

modernější přístup a větší inovace.   
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

 

Žadatel Miloslav Šmídmajer zrealizoval ve své produkční společnosti Bio Illusion řadu českých 

celovečerních hraných filmů. O podporu žádá opakovaně. Jak sám uvádí, oproti minulé žádosti přibyly 

ukázky ze scénáře a také režisér – bude jím sám Šmídmajer. Jedná se o ambiciózní mezinárodní 

koprodukci, s jakou zatím žadatel nemá zkušenosti, nicméně zájem potvrdili koproducenti z Ukrajiny a 

Německa a také slovenský distributor, a to dokonce s finančním vkladem 5000 Euro už ve fázi vývoje. Ten 

je odhadnut na 2,757 milionu Kč, s vysokou sumou 550 000 na opci původního díla, zálohou 350 000 pro 

scénáristu a 200 000 pro dramaturgy. S výrobou pilotu se nepočítá, zato poplatky za účast na trzích a 

workshopech činí 320 000. Vývoj se táhne delší dobu a žadatel už hodně prostředků do něj vložil. Jeho 

vklad 1,2 milionu pokrývá 43%, vedle již zmiňovaného vkladu slovenského distributora se počítá také 

s příspěvkem z programu MEDIA, o který bude zažádáno. Požadovaná podpora SFK ve výši 0,9 milionu 

tvoří 40% rozpočtu. Marketingová strategie by se měla dle žadatele odvíjet od jmen herců, žadatel ale zatím 

žádná jména neuvádí. Projekt, který správně míří především na náročnějšího diváka, zatím nemá 

potvrzeného českého distributora, o exploataci na VOD má zájem platforma Artinii. Harmonogram reflektuje 

náročný vývoj s jeho ukončením v červnu 2022. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dvorní šašci 

Evidenční číslo projektu 4157/2021 

Název žadatele BIO ILLUSION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 4157/2021 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 18. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný projekt je adaptací stejnojmenného románu Viktora Fischla. Próza vypráví příběh čtyř 

židovských přátel během války a v poválečném období. První dějová linie se odehrává v Osvětimi, druhá pak 

po válce v různých částech světa, přičemž se soustředí na pomstu, hledání víry a nové možnosti života. 

Ačkoli je próza narativně bohatá, podstatný je zejména její filosofický a etický přesah.  

Žadatelé se rozhodli omezit válečnou příběhovou linii a ponechat ji pouze v rovině retrospektivního 

vyprávění, a naopak posílit poválečné osudy jedné z postav spjaté s možnou pomstou. Soustředěná 

redukce se zdá jako vhodná adaptační taktika, nicméně z předložených materiálů se zdá, že redukce není 

dostatečná. Námět románu je sice dějově bohatý, ale jeho základní přínos a význam spočívá zejména 

v obecně rovině morálního dilematu a znovunalézání smyslu života po traumatickém a amorálním prožitku 

holocaustu. Tato skutečnost činí adaptaci náročnou a klade velké nároky na rozvržení dialogů, rozkreslení 

postav i její vizuální ztvárnění. V této podobě však základní koncepce těchto jednotlivých rovin není zřejmá. 

To považuji za největší problém žádosti. Ten by se totiž mohl vydat dvěma směry, které jsou ve výsledku 

zcela odlišné – buď by mohlo vzniknout „vděčné“ drama, bohaté na vyprávění a exotické lokace, nebo 

naopak umělecká a filozofická esej. Pro posouzení projektu tedy považuji za nutné, aby byly explikace více 

promyšlené, stejně jako příkladné obrazy, a aby byla již zřejmá alespoň část realizačního týmu. Větší 

propracování považuji z nutné i proto, že je projekt velice nákladný. Doporučuji další přepracování a 

promyšlení, aby adaptace dosahovala kvality předlohy. Pak se mi bude jevit projekt jako podporyhodný. 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Producent má dlouhodobý zájem o tento námět a jeho osobní zápal je zřejmý již v této fázi. Projekt je 

velice ambiciózní, ač se to na první pohled kvůli bohaté dějové linii a originálním postavám nemusí zdát. 

Ačkoli je zasazen do období holocaustu, o kterém vzniklo nepřeberné množství filmů, přesto je originální 

zejména svým filosofickým rozměrem. Aby však tuto originalitu naplnil, je vhodné, aby využil právě 

nedějové pasáže novely. Ty pak lze zprostředkovat nejrůznějšími způsoby od herectví až po stylovou 

rovinu, bohužel ty však projekt příliš nerozvádí. Rovněž není nikterak propracovaná hlavní postava, na 

které je celý příběh do značné míry postaven. Z takto formulované žádosti tedy nelze zcela posoudit 

uměleckou kvalitu projektu.  

 

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

Žadatel má dlouhodobou zkušenost s tvůrci, na jejichž projekt žádá financování. Tvůrčí tým je v současné 

době omezen pouze na scénáristu, dramaturgyni a producenta, přičemž z žádosti není zřejmé, kdo bude 

osloven pro hlavní realizační profese. Domnívám se, že již v této fázi by mělo být o hlavních profesích 

rozhodnuto. Těžko lze tedy posoudit, jakou cestou se bude ubírat (audio)vizuální složka snímku, 

adaptační strategie a na jaké publikum bude výsledný film zacílen, či jaké strategie k tomu zvolí.  

 

 

 

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

Román V. Fischla je velice ceněný a byl předložený do několika jazyků. Pokud dosáhne jeho adaptace 

dostatečné umělecké kvality, pak by mohl být podobně přínosný pro domácí i zahraniční kinematografii. 

Jeho téma je vázané na historickou zkušenost, přesto je dostatečně obecné, aby bylo stále aktuální. Má 

tedy potenciál oslovit jak širokou veřejnost, tak publikum úžeji zaměřených filmových festivalů, jak 

domácí, tak zahraniční diváky. Pokud však nebude jeho zpracování dostatečně promyšlené, umělecky 

hodnotné a originální, může se stát filmem pouze lokálním a dočasným a blížit se spíše televizní 

inscenaci.  
 
 
 

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

znaků) 

Produkční společnost je zaměřena na celovečerní snímky, ale i na televizní programy a kratší formáty 

(reklamy, klipy). Její záběr je poměrně široký a cílí spíše na komerční produkty, všeobecně úspěšné, 

neproblematické filmy a populární zábavu. Nezpochybňuji, že by společnost snímek nedokončila – 

žádost je srozumitelná, realistická a zájem o zpracování námětu zřejmý. Kvalita výsledného snímku však 

zůstává velkou otázkou. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Killing Father 

Evidenční číslo projektu 4158/2021 

Název žadatele LOVE.FRAME 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 30.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Na prvý pohľad vyzerá žiadosť sľubne: producent, ktorý má na svojom konte jeden z medzinárodne 

najúspešnejších českých filmov posledných rokov sa znovu spojil s autorsko-režijným tímom s ktorým má 

predošlú skúsenosť a získal prísľub spolupráce výnimočne kvalitných výkonných umelcov (hudobník, 

kameraman, architekt atď...) aj seriózneho koproducenta. Navyše filmové referencie ako bratia Coenovci a 

pod. sľubujú českých Sopranovcov s pridanou hodnotou otvorenia spoločenskej diskusie o závažnej 

chorobe - demencii. Všetko znie fajn, až na scenár. Ten zatiaľ v aktuálnej forme nesiaha na kvalitu 

Coenovcov či Sopranos, české reálie pôsobia nereálne a demencia je využívaná skôr ako komický prvok - o 

serióznom spracovaní tejto témy tu veľmi nemôže byť reč. Samozrejme, film je ešte vo vývoji, veľa sa dá 

zmeniť. Aktuálne prezentovanej žiadosti nechýba profesionalita, aj keď finančná stratégie a najmä ambícia 

získať MEDIA sa vzhľadom na charakter projektu zdá nepravdepodobná. Žiadosti najviac chýba pohľad 

nezávislého dramaturga. Žiadosť odporúčam podporiť nanajvýš polovicou žiadanej sumy, ktorá by umožnila 

sústrediť sa intenzívne na scenár. 

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  

 

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

Po formálnej stránke je žiadosť úplná a všetky prílohy sú zrozumiteľné. Žiadosť by si zaslúžila posudok 

nezávislého dramaturga. Priložený dramaturgický posudok vypracoval producent a vyznieva viac ako 

producentská explikácia. Nezávislý dramaturgický posudok by pomohol kreatívnemu tímu nazrieť trochu 

kritickejšie na zamýšľaný projekt, čo do obsahu.  

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

Rozpočet je transparentný a obsahuje štandardné profesie a náklady potrebné pri vývoji. Je však vysoký na 

to, že sa jedná o realizačne jednoduchý film zo súčasnosti. Celková výška rozpočtu nie je celkom 

opodstatnená a porovnateľné projekty sa dajú realizovať aj za polovičnú sumu. Pre uvedenie zopár 

príkladov, celková plánovaná suma na napísanie scenára (715.000) sa zdá neprimerane vysoká vzhľadom 

na žáner filmu. Scenár nevyžaduje žiadne nákladné historické, či iné rešerše a podobne. Tak isto sa súčet 

honoráru producenta a producentských fees javí ako neštandardne vysoký, keďže tvorí až 20% všetkých 

nákladov, v porovnaní ku vkladu producenta vo výške cca 9%. Tak isto sa tu nejedná o výnimočne 

realizačne či produkčne komplikovaný film, ktorý by taký honorár či náklady opodstatnil.   

  

Finančný plán je založený na troch zdrojoch: SFKMG (41%), MEDIA (43%) a vklady producentov (16%). 

Charakter projektu však dáva skôr nízke šance získať podporu MEDIA. Projekt nie je umelecky originálny 

ani obzvlášť relevantný svojou témou (témou áno, ale nie jej spracovaním), nemá európsky presah a v 

podstate čo do DNA projektu nie je ani nevyhnutné ho koprodukovať. Z pohľadu MEDIA zrejme nebude 

spĺňať priority programu. V prípade, že producent MEDIA nezíska, SFKMG ponesie prakticky celú finančnú 

záťaž. Z tohto pohľadu je diskutabilné, či je výška žiadanej podpory obhájiteľná. Má producent ešte iný plán 

ako zabezpečiť 784.000, ak MEDIA nevyjde? 

 

Vzhľadom k skôr maintreamovému charakteru námetu a scenára, by projekt mohol možno získať skôr 

súkromnú investíciu, s víziou komerčného úspechu v kinách. Určite tu ide viac o mainstreamový film, ako o 

artový film. V aktuálnej forme nepredstavuje výrazný kultúrny prínos pre spoločnosť ani pre českú 

kinematografiu. 

 

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Hlavným producentským zámerom je zopakovať spoluprácu kreatívneho tímu Sokol-Finger-Frič na filme 

"Krásno". Dokonca tematicky je akoby tento projekt v niečom s filmom Krásno prepojený, cez charaktery 

postáv, tón a žáner. Je však otázne, či film Krásno bol na toľko úspech, že je nevyhnutné ho zopakovať. 

Opakovaná spolupráca kreatívnych tímov je veľmi pozitívna vec. Otázkou teda nie je podstata tejto 

spolupráce, ale konkrétne predložený námet. Faktom je, že scenár sa nezdá byť zásadným posunom v 

porovnaní s predošlým projektom. Producent pre projekt zostavil skutočne kvalitný tím renomovaných 

profesionálov, takže personálne zabezpečenie je kvalitné. Stratégia žiadať MEDIU sa zdá finančne 

atraktívna, ale projekt sa na to prirodzene nehodí. Zdá sa, akoby kreatívny tím projekt predstavoval ako 

kvalitný arthouse, referenciami aj snahou rozprávať o vážnej téme - demencii. S referenciami má film málo 

spoločného, chýba tomu ten druhý rozmer, ktorý spomenuté referencie (či už Sopranos, alebo filmy 

Coenovcov) majú. Téma demencie je spracovaná karikatúrne a slúži skôr ako dramatický motor príbehu, 

často však len anekdotickou formou, respektíve ako "deus ex-machina". Tvrdenie autorského tímu, že chcú 

priniesť spoločenskú diskusiu na vážnu tému ohľadom tejto choroby sa nedá brať celkom vážne. 

Predstavený scenár nie je prínosom do diskusie o demencii. Akoby kreatívny tím nebol ešte celkom 

zjednotený v myšlienke, aký film presne chcú robiť. Referencie sú rôznorodé (režisér v jednej vete uvádza 

Bergmana vedľa Tarantina), takže ani režijná explikácia nepomáha celkom presvedčiť o zámere. Áno 

existujú filmy, ktoré dokázali o vážnych chorobách rozprávať aj formou komédie (Než si pro nás přijde od 

Rob Reiner, napr.), ale tu ten tenký ľad zatiaľ praská pod nohami. Z toho vyplýva aj fakt, že producentská 

stratégia je nejasná. 

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Odhad, že film sa bude viac páčiť mužom ako ženám sa zdá správny. Inak je marketingová stratégia 

štandardná, ničím špeciálne výnimočná. Obsahuje ale jasnú predstavu uvedenia film do kín. 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Žiadateľ plánuje projekt vyvíjať do 4.2022. Je to dostatok času na prípravu.  

 

 

 

 

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

Profil spoločnosti aj finančné možnosti umožňujú žiadateľovi takýto projekt realizovať. Žiadateľ má na 

svojom konte jeden z medzinárodne najúspešnejších českých arthouse filmov za posledné roky s mnoho 

oceneniami a bohatou zahraničnou distribúciou: Ja, Olga Hepnarová. Aktuálne prezentovaný projekt je však 

po umeleckej stránke zásadne odlišný, ide skôr o mainstreamovú lokálnu komédiu a kvalít ani 

medzinárodného potenciálu filmu Ja, Olga Hepnarová nedosahuje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Killing Father 

Evidenční číslo projektu 4158/2021 

Název žadatele LOVE.FRAME 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 16. 12. 2020. 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Předkládaná žádost představuje snímek z mafiánského prostředí, příběh dvou hrdinů s počínající demencí. 

Jedná se o mix žánrů – využívá prvky a motivy od akční gangsterky až po drsnou komedii. Scénář je 

zaměřen zejména na dvě hlavní mužské postavy – jejich chování a dialogy výrazně formuje počínající 

nemoc – proto je místy oboje absurdní či zmatené. Snímek tak nemoc spíše zneužívá na vytváření 

atypických situací, nepokouší se o její citlivé pochopení. I z toho důvodu se mi jeví morálně problematický. 

Mimo hlavních hrdinů nejsou ve scénáři propracované žádné další postavy, vše jsou spíše modely či črty. 

Obdobně modelově je pracováno se zde představenou vizuální stránkou – v této chvíli slouží dvěma cílům, 

a to jednak k vykreslení rodného místa autorů, jednak zcela funkčně k posunu děje a dialogů. Práce 

s příběhem, námětem, scénářem ani jeho vizualizací se mi nezdá nikterak originální, nemá žádný větší 

přesah, který se mi v dnešní době jeví obzvlášť potřebný. Naopak je spíše přenesením modelu drsné 

komedie/dramatu do lokálního prostředí, a to se všemi jeho stereotypy a klišé. Ani předchozí spolupráce 

autorského týmu mě nepřesvědčila o tom, že by přepracování scénáře vedlo k podstatnějšímu dílu. 

Obdobně mě nepřesvědčila o kvalitním projektu ani produkční společnost, která je rozkročená do mnoha 

směrů. Rozhodně však nepochybuji, že by projekt byl realizován.  

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

O daném projektu se nedomnívám, že by byl umělecky hodnotný – je postaven na kombinaci žánrů 

(gangsterky, akčního filmu, dramatu, komedie, psychologického snímku), přičemž se v tomto případě 

nejedná o experiment či originální překračování žánrových hranic, ale naopak spíše o chaotické propletení 

jednotlivých linií do nesourodého celku. Ačkoli je jedním z hlavních témat nastupující duševní choroba, 

nelze říct, že by o ni snímek pojednával citlivě, či si dovolil větší přesah. Naopak spíše ji zneužívá. Obdobně 

zneužitý je i rámec drsné komedie, známý ze zahraniční kinematografie. Scénář je namísto originality spíše 

poznamenán stereotypy, postavy jsou do značné míry modelové – zejména postavy epizodní. I vizuální 

rozvržení snímku je spíše funkční, než esteticky působivé.  

 

 

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

Tým je již v této fázi sestaven poměrně detailně, přičemž někteří tvůrci již spolupracovali na předchozím 

projektu režiséra – jejich spolupráce je tudíž ověřená. Noví spolupracovníci jsou zkušení a není pochyb o 

jejich profesionalitě. Přesto se domnívám, že hlavní dvojice tvůrců má své hlavní těžiště v divadelní 

tvorbě, o čemž svědčí i jejich společný filmový debut. 

 

 

 

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

Předkládaný snímek je spíše místní variantou drsných komedií – spíše, než aby byl tedy přínosný pro 

evropský (ale i český) filmový trh, tak opakuje některé zahraniční modely, propojuje je s lokálními 

komickými prvky (či stereotypy) a spěje k nikterak zajímavému hybridnímu tvaru. Film v této podobě 

nemá žádný přesah, ačkoli se v něm objevují i zásadní témata (ta – jako například onemocnění demencí 

–  jsou pak v nesourodé směsi spíše banalizována, zesměšněna, než podpořena a vytěžena. 

Nedomnívám se tedy, že by snímek překročil hranice rodinné zábavy, bez většího potenciálu, jak v čase, 

tak za hranicemi České republiky.  

 
 
 

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

znaků) 

Žadatel má poměrně široký záběr – produkuje jak celovečerní, tak krátké snímky, věnuje se postprodukci 

a motion designu, spolupracuje často se zahraničím. Široký rozptyl a ne zcela jasná struktura společnosti 

se odrážejí v ne zcela vyrovnané kvalitě jednotlivých projektů, zejména právě těch celovečerních. Právě 

v tom spatřuji největší nejistotu, a to i přesto, že je žádost jasně formulovaná a realistická a věřím v její 

naplnění. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Killing Father 

Evidenční číslo projektu 4158/2021 

Název žadatele LOVE.FRAME 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 23. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hlava regionální mafiánské organizace má problém: začíná pociťovat degenerativní změny v mozkové tkáni, 

tedy první příznaky nastupující demence. Což si kmotr, svérázně podnikající ve vybírání výpalného, 

skutečně nemůže dovolit. Brzy totiž zjistí, že mu vypoví poslušnost nejen dosud vystrašení plátci, nýbrž i 

jeho blízcí. A protagonista coby člen místní honorace najde v tento moment nečekanou spřízněnou duši. 

/// 

Žádost obecně vzbuzuje sympatie, jelikož z ní sálá tvůrčí nadšení, jakož i žánrová kompetence a vykonaná 

práce. O té přesvědčuje přiložená verze scénáře, plná situační, slovní komiky a schopnosti vystavět kuriózní 

zápletku (byť v této fázi ještě poněkud chaotickou, zejména v poslední třetině). Předkladatelé pojali žádost 

s výrazným nadhledem, takže rétoricky naneštěstí vzbuzují dojem party kamarádů, co místy přerývaně 

vypráví dalším lidem své velké plány. Z tohoto přístupu nevyplývá, nakolik si jsou autoři vědomi vlastních 

kreativních limitů: například vyjádřené úsilí rámovat nemoc i seriózním způsobem prozatím selhává, všelijak 

vyznívají i zmínky velkých jmen (Tarantino, Bergman), potažmo inspirační scény z referenčních titulů 

(Osvícení /1980/, Old Boy /2003/). Snad i v tomto případě se má zapojit nadhled... Žádosti by prospěl větší 

vstup méně komunitního aktéra a šetrné propíchnutí tvůrčí bubliny. S ohledem na úroveň scénáře a již 

odvedené práce se po delším zvažování kloním k doporučení žádosti, byť na samé hranici kladné stupnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Předložená žádost vzbuzuje v obecné rovině sympatie, ze všech souborů totiž sálá nadšení a ochota pustit 

se do práce na neodbytém a aktuálně pojatém žánrovém filmu. Tvůrčí zápal má podobu až fanouškovského 

přesvědčování a připomíná rozvíjení myšlenky s přáteli nad sklenkou („Práce s Ondřejem je v ledasčem 

neuvěřitelná“, uvádí rozšafně producentská explikace). Bohužel žádost tímto tónem připomíná kamarádské 

povídání, kde se na přesnost a přiměřenost výroků či slibů až tak nehledí. Což vzbuzuje obavy. Dosavadní 

text – údajně třetí verze, přiložený scénář označen zkratkou „VER2“ – například nenaplňuje ono naléhavé 

zastavení nad problematikou zákeřné nemoci, situace nemají „jasný přesah“. Autorům by pomohlo, kdyby si 

ujasnili, v čem působí autorsky suverénně. Tím je situační komika na úrovni jednotlivého úderného skeče 

se zábavnými replikami. Nikoli vážné momenty, bohužel ani schopnost postavy a děj propracovat právě nad 

rámec skeče. Věty z režijní explikace typu „Intimní rodinné Bergmanovské drama se posouvá dopředu...“ 

má čtenář doufám přejít s nadhledem, bohužel zbytečně sráží serióznost žádosti. Rozpačitý dojem 

v mnohém zachraňuje přiložený scénář: jakkoli narativně ještě nesoudržný, což tvůrci u poslední třetiny 

připouštějí, zůstává plný zábavných dialogových výměn (nadávky sourozenců, lakoničnost Richarda). 

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

V pozadí žádosti stojí zkušený autorský tým, který podle všeho sdílí vkus a smysl pro humor. Zamrzí, že do 

projektu zatím plně nevstoupil uvedený dramaturg Jan Prušinovský (zatím „v jednání“), aby v dobrém a 

méně nadšenecky rozpoznal silné i slabé stránky projektu a kreativně s nimi pracoval. Kamarádský dojem 

ze žádosti a skečovitost scénáře posiluje zlozvyk opakovat vtipy, případně je dovysvětlovat: například si 

nejsem vůbec jistý, že replika „uhni ku*do“ působí natolik žertovně, aby musela zaznít i v ozvěně hned 

třikrát. Naproti tomu distribuční a marketingové strategie vychází natolik propracovaně, že by tvůrci dokázali 

uvést do oběhu snad jakýkoli smysluplný produkt. Projektu rozhodně nechybí nadaní lidé s kreditem, schází 

ovšem střízlivější odhad někoho mimo tvůrčí akvárium. Velkou otázkou zůstává rovněž kompletní obsazení. 

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

Předkladatelé hodně spoléhají na region, odkud pocházejí. Regionální rozměr přiznávají, není pro ně 

stigmatem. Jenže současně staví vedle sebe stále další vzory: „Reservoir Dogs v kulisách moravského 

maloměsta, okresní Sopranos“, vedle Bergmana je opakovaně zmíněn Martin McDonagh, úvodní záběr 

filmu má dle scénáře vyznít coby „sofistikovanější varianta prvního záběru Shining“ (s. 1), pozdější výjev je 

pro změnu „varianta scény z Oldboye“ (s. 64). Umět si najít a do vlastní tvůrčí práce zařadit respektuhodné 

vzory, i to je jistá kompetence. Při jejich hledání by však neměla ze zřetele mizet soudnost a vyhodnocení 

vlastních možností. Pokud žánrový snímek zachová regionální ráz a bude ve skromných podmínkách 

citovat velké vzory, může naneštěstí snadno sklouznout do nežádoucího dojmu nezvládnuté provinčnosti. 

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

znaků) 

Kredit žadatele je solidní, žádost je srozumitelná, naplňuje kritéria žádosti a obsahuje nutné náležitosti. 

Vstup slovenského partnera do projektu je zatím vázán bez koprodukční smlouvy, na níž se pracuje. 

Vzhledem k povaze a tvůrčím otazníkům kolem projektu skutečně zamrzí, že součástí kompletního vývoje 

není výroba pilotu/ukázky/testu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Metropolitan  

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 23. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žádost o podporu celovečerního hraného filmu definovaného jako „autorský špionážní thriller“ režiséra Jana 

Wolffa (Normalis, seriál Taurus), podle scénáře téhož autora.,  

 

Tématem filmu je kromě dosud nezpracované role tehdejšího Československa jako vývozce zbraní do Lybie 

a dalších zemí i špionáž a vztahová zápletka.  

 

Žádost překládá producentská společnost Analog Vision, která je na tento typ výrazných autorských projektů 

zaměřena. Připravovaný projekt by pro ni však byla premiéra, co se týče dobového snímku odehrávajícího 

se navíc v zahraničí.  

 

Producentská strategie je jasná, v rámci možností konkrétní a odpovídá typu projektu. Hlavním úkolem 

vývoje bude dopracování scénáře, dialogů a postav. Klíčové budou obhlídky v Alexandrii, z nichž se budou 

odvíjet další kroky vývoje – jako výtvarné návrhy, finalizace rozpočtu. Rozpočet je transparentní a 

srozumitelný, s mírnými výhradami uvedenými v podrobném hodnocení.  

 

Snímek je rozhodně zajímavý, pro domácí i mezinárodní publikum atraktivní jak tématem, tak zpracováním. 

V kontextu současné české filmové tvorby by mohl vyniknout i díky vyhraněnému autorskému stylu. 

Otázkou je, zda se žadateli podaří projekt realizovat podle zamýšleného harmonogramu vývoje, který 

příliš nepočítá s rezervami. 

 

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 poskytuje dostatek informací pro ekonomickou analýzu projektu. Přílohy jsou jasné a srozumitelné, 

informace si navzájem neodporují. Pozitivně hodnotím rozsáhlý obrazový doprovod i to, že je přiložena 

ukázka scény a storyboardu.   

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

Celkový rozpočet vývoje je ca 1,5 mil. Kč, což je vzhledem k povaze projektu a tomu, že se jedná o dobový 

snímek odehrávající se převážně v Libyi, částka přiměřená a potřebná.  

Na vývoj scénáře (lit. příprava + storyboard) připadá 405 tis.  Kč, částky v této kategorii hodnotím jako 

odpovídající.  Další větší podíl nákladů připadá na štáb vývoje + odborné poradce - 510 tis., na 

zahraniční cesty, především obhlídky, připadá 150 tis.  

Rozpočet je transparentní a částky jsou většinou přiměřené, u honorářů spíše nižší. U některých nákladů  

však není jasné, jak žadatel k částce došel – např. na (neznámo jak dlouhé) obhlídky do Egypta, pojedou 4 

členové štábu, ale na letenky je vyčleněno pouze 50.000 Kč, na ubytování mimo ČR pouze 100 tis.  Obě 

tyto položky přitom zahrnují  ještě  účast na ca 3 zahraničních trzích, kde žadatel plánuje projekt 

prezentovat. Možná by to vyšlo, pokud by trhy probíhaly on-line.   

Je tedy otázkou, zda se obhlídky, které budou pro další práce na projektu klíčové, podaří zrealizovat 

v zamýšleném rozsahu a kvalitě.  

Další otázkou, jak žadatel hodlá natočit tento snímek podle popisovaného autorského záměru.za pouhých 

30 mil. Kč Vím, že předchozí snímek autora (Normalis) vznikl rovněž za zlomek obvyklých nákladů, ale 

tady už se nacházíme trochu jinde.  

 

Žadatel plánuje projekt financovat pouze ze dvou zdrojů – vlastním potvrzeným vkladem ve výši 23 % 

nákladů, zbytek plánuje získat od SFKMG. Podíl 73 % je přiměřený, nicméně v absolutních číslech se 

jedná o 1 150 tis CZK, což je částka poměrně vysoká, i s ohledem na otazníky kolem harmonogramu 

vývoje a marketingové strategie.  

 

Doporučila bych přesto Radě obezřetnost při rozhodování, aby tyto peníze byly vynaloženy s odpovídajícím 

efektem. 

 

 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Producentská strategie je poměrně propracovaná a adekvátní současné situaci. Hlavním cílem 

developmentu je práce na scénáři (struktura snímku, dialogy, postavy) až do finální verze a rozkreslení 

storyboardu pro užití VFX.  

Dalším úkolem jsou obhlídky lokací v Alexandrii, která bude ve filmu suplovat Libyi. Z nich bude vycházet   

vytvoření výtvarných návrhů a rozpočtu. Dále je v plánu finalizace distribučního a mktg. plánu. a hereckého 

obsazení 

Žadatel plánuje prezentovat film v Thessaloniki, Cottbusu a Trieste, což jsou pro tento typ projektu 

odpovídající fóra, která by mohla přinést perspektivní partnery.  

Dále plánuje projekt nabídnout zahraničním sales agentům, uvažuje o Pluto Films či Films Boutiquie, plán 

festivalové účasti zahrnuje premiéru na KVIFF nebo v Benátkách. Vzhledem k nejistotám panujícím 

okolo konání všech festivalových a networkingových akcí hodnotím tuto rozvahu jako v daném okamžiku 

spíše předběžnou   

 Marketingová strategie by naopak mohla být propracovanějsí. Autor i producent mají o snímku poměrně 

jasnou představu už teď, ale přitom není jasné, jak bude snímek nabízen zahraničním sales, ani jak 

přesně hodlá zacílit na obě uvažované cílové skupiny definovány poměrně vágně.  

Pozitivně hodnotím, že žadatel má již předjednané dvě spolehlivé servisní společnosti na realizaci natáčení 

v Egyptě,  

. 
Harmonogram vývoje počítá s realizací projektu v rozmezí dvou let. Při současné situaci je otázka, zda se 

hlavní obhlídky a na ně navazující práce, které jsou všechny pro další vývoj zásadní, podaří uskutečnit 

v zamýšleném termínu a zda by nebylo vhodné vytvořit určitou rezervu.   

 

 

 

 

 

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

 

Žádost předkládá producentská společnost Analog Vision, která realizovala oceňovaných autorských 

dokumentů (Kiruna, Můj neznámý vojín) i hraných filmů (David, Mater) v mezinárodní koprodukci, často 

uváděných na mezinárodních festivalech. Další snímky má ve výrobě nebo ve vývoji.  

Připravovaný projekt, plánovaný jako dobový snímek odehrávající se převážně v (exotickém) zahraničí by 

byl první projektem tohoto rozsahu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Metropolitan 

Evidenční číslo projektu 4159/2021 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 23. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní špionážní thriller Metropolitan, jehož scenáristou a režisérem je Jan 

Wolf.  

 

Libye, Tripolis, 70. léta 20. století. Degradovaný kapitán rozvědky, který pracuje jako skladník v prodejně 

zeleniny, dostane možnost rehabilitace. Jeho úkolem je na československé ambasádě v Tripolisu odhalit, 

kdo západním informačním službám předává citlivé informace o československém obchodu se zbraněmi. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Příběh se zaměřuje na – v tuzemské kinematografii – nezpracované téma (obchod se zbraněmi) 

o Autor má vcelku ujasněnou představu o všech složkách připravovaného projektu 

o Látku režisér konzultuje se dvěma poradci 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Některé dějové motivy nepůsobí příliš věrohodně 

o Projekt není zajištěn vícezdrojovým financováním 

o Výše požadované podpory činí v této fázi vývoje téměř 77 % rozpočtu 

 

Tématicky by si projekt podporu výhledově teoreticky zasloužil, byť treatment má v této fázi vývoje určité 

obsahové nedostatky. Hlavní problém je ale především v zatím nedostatečném finančním zajištění, které 

počítá s neadekvátně vysokou účastí SFK. Maximální podpora v rámci této Výzvy je 50 % celkových 

nákladů projektu – předkládaný projekt se zatím nezdá být natolik kulturně náročným kinematografickým 

dílem, aby mohla být intenzita podpory zvýšena. 

 

Proto bych projekt k udělení částečné podpory případně doporučil až ve fázi, kdy bude – alespoň v nějaké 

míře – zajištěno jeho vícezdrojové financování.  

 

 

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) 

Fiktivní příběh je založený na skutečnosti, že socialistické Československo bylo svého času velmi aktivním 

dodavatelem zbraní do některých arabských států (především libyjskému vůdci Muammaru Kaddáfímu –  

podle Vojenského historického ústavu bylo v letech 1950–1970 4. největším vývozcem zbraní na světě). 

 

Z tohoto pohledu je ústřední myšlenka námětu – socialistické Československo profitovalo z podpory diktatur 

a nepřímo i terorismu – originální. Děj je vcelku srozumitelný a soudržný, některé postavy se ale zdají místy 

trochu typizované (například manželka velvyslance). 

 

Některé dějové motivy postrádají logiku či věrohodnost. Například svedení homosexuálního obchodního 

zástupce Centropolu, který je pak kvůli své orientaci vydírán – jeho homosexualita je ale přitom již dávno 

„veřejným tajemstvím“. Příliš uvěřitelně nepůsobí ani skutečnost, že je na tajnou misi na velvyslanectví 

nasazen člověk, kterého dobře zná velvyslancova žena. To samé platí také pro zjištění, že tajné informace 

unikaly z velvyslanectví na obyčejných pohlednicích, či pro finální pointu s Kaddáfím. 

 

Pozitivně hodnotím, že režisér má vcelku ujasněnou představu o tom, jaký by měl být vizuál připravovaného 

projektu (kontrast mezi zářícími barvami exotických lokalit a šedivostí socialistického Československa 

dokreslují moodboardy v příloze). Ve své explikaci nastiňuje také svoji vizi spojenou s dalšími složkami 

připravovaného projektu, včetně hereckého obsazení, které odkazuje na autorovu sérii Taurus (viz bod č. 

2), způsobu kamerového snímání, střihové skladby nebo využití hudby. A to rozhodně není obvyklé.  

 

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

Jan Wolf po studiích na Uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole grafické v Praze pracuje jako 

grafik on-air v ČT. Režisérsky debutoval v roce 2011 retro filmem Normalis, k němuž napsal scénář, vedl 

jeho kameru a natočil ho během čtyř let zcela ve své produkci. V kontextu české kinematografie byl tento 

projekt – s ohledem na svůj vznik – zcela výjimečný. 

 

Od roku 2015 se věnuje sérii Taurus, kterou vydává na webových platformách a která některými motivy, 

postavami i vizuálním stylem předznamenává projekt Metropolitan. S ohledem na to, že autorovy rodiče 

Libyi kdysi navštívili, zpracovává v tomto projektu motivy, o nichž slýchával v rámci rodinného vyprávění. 

Osobní postoj autora k dané látce je tedy zřejmý. 

 
Dramaturgy projektu jsou Ivo Trajkov a Jaroslav Žváček, jenž napsal scénář k dramatu Kobry a Užovky. 

Látku režisér konzultuje se dvěma poradci. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Téma projektu má zahraniční přesah, byť se vztahuje především ke specifické kapitole v novodobé historii 

Československa. V kontextu tuzemské kinematografie jde o téma doposud nezpracované, a tudíž výlučné. 

 

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

znaků) 

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

správně posuzovat.  

 

Žadatelem je filmová produkční společnost Analog Vision, založená producenty Veronikou Kührovou a 

Michalem Kráčmerem. Zaměřuje se na výrobu a distribuci filmů mladých autorů ze střední Evropy, zajímá 

se o nové audiovizuální formy. Produkuje filmy hrané (David, Pražské orgie) i dokumentární (Můj neznámý 

vojín). Profil společnosti zvolenému cíli odpovídá, jeho realizace se však v této fázi vývoje zdá zcela závislá 

na grantu SFK. 

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 23 % (vklad žadatele), zbytek je předmětem této 

žádosti – výše požadované podpory kinematografie tvoří výrazně nadstandardních 77 % rozpočtu v této fázi 

vývoje (1 150 000 Kč). V žádosti je zmíněna případná spolupráce s potenciálními egyptskými partnery, tu 

však nestvrzuje žádné LOI. 

 

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba ukázky a testu. Nejvyšší položku v rozpočtu 

představují náklady na obhlídky v egyptské Alexandrii (ta má nahradit Libyi), včetně ubytování (celkem 

270 000 Kč). Honorář pro scenáristu (24 000 Kč + 96 000 Kč licence + 60 000 Kč dialogy = 180 000 Kč) 

patří – v kontextu projektů v rámci této Výzvy – k běžnému standardu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Metropolitan 

Evidenční číslo projektu  

4159/2021 
 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 17. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt profesionálně debutujícího režiséra si volí jako dějové pozadí angažmá socialistického 

Československa na upevňování Kaddafího režimu a potažmo i v rozvoji mezinárodního terorismu. Za 

viditelně pečlivé spolupráce s odborníky směřuje k nekonvenčnímu špionážnímu filmu, jehož potenciál 

vnímám především v nahlížení mocenských zájmů konfrontační perspektivou dvou ambivalentních 

protagonistů: zkrachovalého agenta, jenž pod stranickým dohledem skládá svůj kariérní i osobní reparát a 

manželky velvyslance s touhou emancipovat se ve specifických podmínkách islámského socialismu. Jejich 

individuální motivace zakládají vztahovou dynamiku, která zatím spíše nahozenou špionážní zápletku civilně 

ukotvuje v přitažlivě působících dobových a místních reáliích. 

 

Treatment svědčí o slibném a vnitřně soudržném dějovém vymezení, ale zůstává spíše vágní, co se týče 

situačního rozehrání mise agenta Hakla (nejde zůstat jen u popisu domněnek). Lépe a konkrétněji 

rozpracovává vztahovou hru mezi protagonisty – i u ní by však mohla více vyniknout vzájemná nedůvěřivost. 

Předložená část expozice je rozpracovaná velmi pečlivě vč. jasné vizuální představy díky storyboardu – sází 

nicméně na patrnou žánrovou zkratku, jež se otiskuje do povrchně efektního způsobu představení postav. 

Postrádám tak u nich civilnější rozměr, který je v treatmentu i explikaci více zohledněný. Ze storyboardu a 

moodboardu patrný důraz na obrazově dynamické vyprávění, jež zapojuje vizuální podněty působivého 

prostředí formovaného Kadaffího revolucí, nicméně vnímám jako výrazný tvůrčí vklad. 

 

Literární příprava, jež by naplnila předsevzetí, bude zásadní součástí kompletního vývoje – naštěstí počítá 

se zapojením dvou zkušených dramaturgů. Přesvědčivěji se nyní jeví cílevědomé tvůrčí nasazení (důkladné 

seznámení s tematikou, dlouhodobá režisérská příprava díky rozsáhlému a vzhledem k produkčním 

podmínkám úctyhodnému prequelu) a producentská strategie, která v souladu s režisérovou vizí do této fáze 

vývoje zahrnuje náročné zahraniční obhlídky a zajištění lokačních služeb. Na ně je pak navázaná i tvorba 

nového mood teaseru, s níž se počítá pro zahájení koprodukčních jednání. Vyšší částka na vývoj tak 

vzhledem k řadě plánovaných kroků působí adekvátně, dílčí částky se vzhledem k plánovaným aktivitám 

naopak vesměs drží v nižší cenové hladině. Producent rovněž cílevědomě směřuje projekt k mezinárodnímu 

uvedení a zohledňuje přitom nabízející se možnosti současných distribučních okruhů. 

 

Vzhledem k podrobně zpracovaným podkladům a nadstandardním vizuálním přílohám a referencím je 

možné učinit si velmi plastickou představu o záměrech předkladatelů, k jejíchž naplnění přistupují 

zodpovědně a s opatřeními odpovídajícími patrným ambicím. 

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) 

Ambivalentní působení československých diplomatů a obchodníku v Libyi v rané éře pompézního 

Kaddafího budování socialismu představuje prostředí, které má výrazný potenciál pro filmové ztvárnění – 

dějově i vizuálně. Autor budoucího snímku o tom přesvědčuje znalostí reálií (i díky zkušenosti jeho rodiny) a 

také specifické estetiky Kaddafího režimu, která se má stát jednou ze stěžejních formativních složek 

filmového stylu. Nevšední dobové vztahy mezi normalizovaným Československem a severoafrickou zemí 

se daří vyjádřit nepopisně skrze vztahy mezi postavami a jejich motivace. V nabízených obrazech 

z expozice filmu jsou postavy poněkud jednorozměrně uváděny na scénu jako atraktivní žánrové typy 

(Zdena jako znuděná velvyslanecká panička, Hakl jako mužný nonšalantní dobrodruh), což je trochu 

v kontradikci s jejich rozpracováním v treatmentu. Z něho je patrná snaha dostát i oné civilní rovině a 

odrážet ve vztahové dynamice protagonistů individuální rozměr mezinárodní politiky. Zdena by pak mohla 

vyniknout jako svébytná ženská postava, která ve zvláštních podmínkách svého životního „režimu“ hledá 

bez zábran prostor pro emancipaci a seberealizaci. U obou postav lze očekávat měnící se rovnováhu mezi 

sympatickým a antipatickým vnímáním, obě jednají v souladu s mocenskými zájmy, ale mají k tomu osobité 

pohnutky, jež z nich nečiní pouhé oddané „pěšáky“ ani jednoznačné spojence či protivníky. Posílit by 

nicméně potřebovali další protihráči – velvyslanec a Alexander, kteří zaujímají pasivní roli odhalovaných a 

nenabízí podněty pro dynamičtější rozvínutí špionážní zápletky. 

Na rozdíl od vztahové roviny vidím v linii Haklovy infiltrace fabulační rezervy a nepříliš podnětů pro 

budování napětí či zajímavější práci s distribucí informací, uvádějící diváka v nejistotu (v tom jsem ale 

víceméně v souladu s dramaturgem) – např. při jediné dějové příležitosti se náhodně dostane Haklova 

kazeta do rukou Zdeny a pohlednice velvyslance do rukou Hakla. Později dochází ve stejnou chvíli 

k náhlému odhalení pravdy na základě těchto předmětů – stačí tedy, aby se Hakl jen trochu rozkoukal a 

snadné řešení dostane prakticky do ruky (navíc ve chvíli odhalení nehrají časové souvislosti – jak si může 

Zdena uvědomit, že manžel je informátor? Jedině kdyby navštívila Haklův byt, poté co z něj odjel a 

zanechal stopy jako rozluštěnou šifru. Ale Hakl pak přece musí mít výrazný časový náskok, když po 

rozšifrování pohlednice odjíždí hned taxíkem, nicméně do rezidence dorazí až nějakou dobu po Zdeně). I 

Alexandrova kompromitace je učiněna na základě domněnek a úvah, které nejsou konkrétně dějově 

zakotveny, jen tak mimochodem vyplynou.  

Treatment i tak nabízí přesvědčivé východisko pro další literární přípravu – motivované směřování 

protagonistů je výstižně vyjádřeno a ani jeden z nich není po konečném střetnutí jednoznačným vítězem; 

z dějových obrazů je zřejmé, že komplikované téma diplomatických a obchodních vztahů lze ztvárnit 

poutavým způsobem.  

Režisér má navíc velmi konkrétní představu o stylistických prostředcích, které dlouhodobě rozvíjí v on-

line seriálu Taurus a jasnou představu o záběrování také nabízí velmi pečlivý storyboard. Je nicméně 

patrné, že není příliš zdrženlivý vůči vizuálně excesivnímu ztvárnění, které vyprávění podřizuje efektním 

obrazům a sklonům k fetišizaci (jíž nahrává mondénnost socialistické smetánky v extravagantních lokacích) 

– uměřené zapojení specifické ikonografie „middle easternu“ by ale bylo bezesporu žánrově svěží. 

Nepolevující vizuální akcentace by mohla ubírat na bezprostřední intenzitě vyprávění a také svazovat 

herecké ztvárnění postav. Tento dojem vyplývá hlavně z předloženého storyboardu, na druhou stranu jsem 

měl příležitost posoudit, že referenční epizoda seriálu Taurus přeci jen svědčí o příklonu ke zralejší 

stylistické uměřenosti. Daná epizoda nabízí soustředěnou introspekci na pozadí malé vzpoury Zdeny vůči 

pasivitě své vnitřně nepřijaté role, a přesvědčuje o tom, že režisér dokáže pronikat hlubšími vrstvami postav 

i přes sklony k výrazovému i symbolickému ozvláštňování civilních situací.   
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Dosavadní tvorba Jana Wolfa – autora scénáře a režiséra – je úctyhodná především schopnosti natočit 

bez profesionálního zázemí a za minimální prostředky výpravně působící díla s výraznou vizuální 

evokací doby a prostředí. To je nespornou výhodou pro jeho první projekt vznikající v profesionálním 

produkčním zázemí, stejně jako cílevědomé nasazení, jež je patrné z dosavadních příprav – bohatý 

moodboard, scénář zpracovávaný už od první fáze s jasnou vizuální představou podloženou 

storyboardem, zkušební pole v podobě výpravně působící série.  

Základní tým nutný pro fázi vývoje by měl být dle informací potvrzený (bez písemného vyjádření 

zájmu/účasti) včetně pokračující spolupráce s kameramanem (jenž má zatím zkušenost především 

s krátkými formáty hl. ze spolupráce se studenty FAMU) a špičkovým architektem s bohatými 

zkušenostmi se zahraničními zakázkami. Plánované herecké obsazení počítá s kontinuitou rolí již 

ztvárněných konkrétními představiteli v seriálu Taurus. Vzhledem k soustředění Jana Wolfa na zcela 

konkrétní pojetí jednotlivých dějových obrazů již od počátku literární fáze považuji za dobře uvážený krok 

spolupracovat zároveň se dvěma odlišně zaměřenými a zkušenými dramaturgy, kteří mají dohlížet 

odděleně na celek a konkrétnosti scénáře - z nich Jaroslav Žváček zastane i funkci autora dialogů (dle 

zvláštní položky v rozpočtu). 

 

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

Snímek zpracovává historiky čerstvě odhalené zákulisí mezinárodní politiky socialistického 

Československa ve vztahu k dnes rezonujícímu společenskému tématu (prodej zbraní do zemí třetího 

světa a terorismus). Nabízí pro širší publikum objevnou hodnotu tím, že zpracovává komplexní historické 

souvislostí na rovině individuálních vztahů a do žánrového obohacení zapojuje nevšední estetické 

podněty a atraktivní reálie. Už jen otevření frekventovaných normalizačních narativů velkému světu 

globální politiky s ohniskem mimo území ČSSR a přetrvávajícími dopady na dnešní svět je svěžím 

přínosem, který stojí za to dotáhnout.  

Jelikož téma terorismu dnes hýbe světem, filmové vyjádření kořenů rozpoutané situace může mít 

potenciál i pro zahraniční uvedení – pokud budou mít tvůrci na paměti, že komplikovaná vzájemná 

minulost obou hlavních postav související s následky roku 1968 musí být srozumitelně a nikoli náznakově 

vyjádřena. Ztvárnění revolučního upevňování Kaddafího režimu podle mých rešerší dosud cestu na 

plátno nenašlo – přitom jde o pozoruhodně megalomanskou odnož socialismu stojící na ropném 

bohatství a islámském modernismu. Režisér si je vědom potenciálu specifických kontrastů tohoto režimu 

a jejich akcentování v souladu se zapojením žánrové ikonografie by mohlo rovněž snímku otevřít cestu 

k zahraničnímu uplatnění. 

 

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

znaků) 

Žádost poskytuje všechny informace nutné k posouzení projektu a je nadstandartně vybavená. 

Producentská strategie je podrobná a poskytuje přesné informace o jednotlivých krocích vývoje, které 

jsou vzhledem k povaze projektu a jeho silně vizuálního pojetí adekvátní (zejména nutnost obhlídek). 

Producent již v této fázi plánuje jednání s důvěryhodnými egyptskými servisními společnostmi a vychází 

přitom z osobních kontaktů. Řešení nutného natáčení mimo Libyi působí schůdně, záleží však zejména 

na získané představě o lokacích, aby bylo možné do filmu otisknout něco ze specifické estetiky Kadaffího 

režimu. Z příloh přesvědčivě vyznívá, jakou energii a důvěru autor i producenti svému projektu věnují – 

ze strany Jana Wolfa je vzhledem k jedinečnému nasazení u předchozích „DIY“ počinů výrazná investice 

známkou nepolevujícího tvůrčího zápalu a zvyšujících se ambicí, u společnosti Analog Vision je stvrzena 

prohlášením o více než 20% vkladu, jenž v rozpočtu pokrývá účast producenta na vývoji. S jinými zdroji 

či případnými koprodukčními vstupy se ve finančním plánu nepočítá, což je vzhledem k považované výši 

podpory slabší část produkčního zajištění, na druhou stranu vklad převyšuje náklady na produkci vč. 

production fee a režijních nákladů. 

Distribuční a PR strategie působí přiměřeně povaze projektu, mohla by rovněž v kampani zohlednit 

existující skupiny a organizace upozorňující na problematiku obchodu se zbraněmi (co se týče aktuálního 

přesahu tématu a jeho rezonance u mladé generace) a také není zmíněno využití prequel série, která 

zatím zůstává potenciálním divákům spíše utajena. 
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Analog Vision patří k nejagilnějším mladým produkčním společnostem, jež se prosadila již 

s mezinárodními úspěchy na poli dokumentárního filmu a za sebou má první fikční celovečerní snímek a 

koprodukční spolupráci. V současné době se soustřeďuje na důsledný vývoj řady celovečerních projektů, 

které dopředu počítají s mezinárodním přesahem (úspěšná účast na mzn workshopech) a přesvědčily 

radu SFKMG o náležité podpoře. Realizace projektu je podle mě v těch nejlepších rukou. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Město otců 

Evidenční číslo projektu 4161/2021 

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 23.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost CINEPOINT s.r.o. žádá o podporu vývoje celovečerního filmu režiséra Zdeňka Tyce 

pod názvem Město otců. Film je připravován podle scénáře Romana Vojkůvky, který Státní fond 

kinematografie podpořil v rámci výzvy na vývoj první verze scénáře.  

 

Jedná se o sociální drama o hledání svého místa ve světě iniciované zjištěním hlavního hrdiny, svářeče 

Richarda (35 let), že jeho biologickým otcem je někdo jiný než ten, kdo jej vychoval. Příběh se odehrává 

v Břeclavi a Ostravě. Vzhledem k aktuálnímu obsazení hlavních složek výrobního štábu: zkušená 

producentka; režisér, který už realizoval řadu celovečerních hraných filmů; nadějný scénárista/autodidakt 

(další z jeho scénářů nyní dokončuje režisér Jan Prušinovský); dramaturgyně projektu plus předložený 

treatment slibují, že by mohlo vzniknout zajímavé artové sociální drama s potenciálním mezinárodním 

přesahem.  

 

Financování vývoje je nastaveno z více jak 80 % na lokálním veřejném financování, což by nebyl problém, 

kdyby v žádosti nedocházelo ke spojení vývojové fáze a preprodukce (výroby). V některých částech žádosti 

je plánovaných pět natáčecích dnů označeno jako předtáčka, jinde se jedná pouze o výrobu ukázky. Vidím 

v tom určitý rozpor, protože předtáčka jasně spadá do výrobní fáze filmu, ale ukázka zase slouží pro prezentaci 

potenciálním koproducentům a nebude s největší pravděpodobností součástí filmu. Také vznik technického 

scénáře bych také spíše očekával spíše v preprodukčním období.  

 

Dle zveřejněných výsledků Jihomoravského nadačního filmového fondu dostal projekt Město otců poloviční 

podporu, než jaká je uváděna ve finančním plánu.  

 

Projekt Město otců doporučuji podpořit dodací na vývoj celovečerního hraného filmu, ale vzhledem k určité 

„kontaminaci“ vývoje s preprodukcí, bych navrhoval projekt podpořit cca o 20 % nižší částkou, o kterou 

produkční společnost žádá. 

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 podána kompletní a umožňuje adekvátně posoudit žádost. V žádosti se objevuje několik nejasností. 

Není úplně zřejmé, když žadatel v komentáři k rozpočtu zmiňuje: „je počítáno s 5 dny předtáček s cílem práce 

s herci, na předvybraných lokacích a vytvoření ukázky pro další prezentaci filmu“, zda v rámci těchto pěti dnů 

předtáček bude realizována i ukázka, či jak to vlastně žadatel ve smyslu vztahu test-ukázka-předtáčka 

skutečně zamýšlí. 

  

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

 

Finanční plán je z 80,97 % složen z veřejných prostředků, přičemž aktuálně přidělená podpora 

Jihomoravského nadačního filmového fondu je 50.000,-, tedy o 50 % nižší než producent patrně žádal. 72,87 

% tvoří samotná požadovaná dotace na vývoj projektu u Státního fondu kinematografie. Žadatel tuto výši 

veřejných prostředků obhajuje poněkud obecným tvrzením: „Film ve fázi vývoje je malým uměleckým dílem 

vyprávějícím o lidech z dělnického prostředí i z okraje společnosti. Pro svobodné autorské vyjádření a použití 

osobitého kinematografického jazyka je projekt náročně kulturním dílem.“  

 

K žádosti je připojena opční smlouva s Romanem Vojkůvkou, kde kalkulována odměna 10.000,-, nicméně 

v položce rozpočtu 01-01 je nula.  

 

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

 

Harmonogram vývoje projektu je nastaven do konce roku 2021 a vzhledem k výčtu zejména producentských 

úkolů je velmi napjatý. Producent de facto hodlá uzavřít financování projektu, tj. v průběhu roku závazně 

zajistit 25 milionů žadatelem odhadovaných pro realizaci výroby. Bylo by vhodné doplnit, kdy vlastně žadatel 

hodlá film optimálně realizovat. Film by měl být zatím dvoustrannou koprodukcí české a slovenské strany. 

Žadatel zvažuje i možného dalšího koproducenta, zmiňuje Francii, ale to je zatím velmi nejisté. Ostatně 

zmiňovaný francouzský vstup do Tycova filmu Žiletky byl v roce 1993. Marketingová a distribuční strategie 

odpovídá klasickému modelu exploatace: světová premiéra na mezinárodním festivalu a následná kino 

distribuce. Nakolik je tato už nejspíš přežitá strategie únosná v této pro audiovizuální průmysl zejména 

z hlediska exploatace turbulentní době únosná, je otázkou. Domnívám se, že producentova strategie uvedení 

je proto nejslabším článkem žádosti. To, co žadatel prezentuje by mohlo dopadnou jako takřka „nevidění“ 

předcházejícího Tycova filmu Jako nikdy (návštěvnost v kinech za premiérový český víkend toho filmu byla 

cca 700 diváků v roce 2013). 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Produkční společnost CINEPOINT s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v květnu 1993. Žadatel však 

uvádí, že vznikla už v roce 1990. V příloze týkající se dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie je 

akcentován především životopis producentky Alice Tabery, která do společnosti CINEPOINT s.r.o. vstoupila 

v roce 2011.  

 

Společnost se věnuje produkci a koprodukci autorských dokumentárních a hraných celovečerních filmů. Do 

portfolia společnosti patří koprodukce hraného debutu slovenského režiséra Marko Škop Eva Nová, nebo 

například celovečerní dokument Petra Záruby Jan Jedlička: Stopy krajiny, který měl tento rok svou 

mezinárodní premiéru na festivalu Visions du Réel ve švýcarském Nyonu. Vzhledem k dosavadní činnosti 

společnosti a předcházejícím zkušenostem producentky Alice Tabery je jisté, že je v silách společnosti 

adekvátně realizovat vývoj a výrobu projektu Město otců. 

 

 

 

 

 

 



1 Expertní analýza
Název projektu MĚSTO OTCŮ
Evidenční číslo projektu 4161/2021
Název žadatele Cinepoint
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu
Číslo výzvy 2021-1-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 29. prosince 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Příběh o hledání vlastní identity, o vzepření se vlastním běsům a závislostem. O 
překonání a přijmutí sebe sama. Cesta za poznáním.

1.
2. Hlavní silné stránky projektu:
3.      Smysluplný příběh.
4.      Zajímavé téma.
5.      Poctivý přístup k realizaci.
6.  
7. Hlavní slabé stránky projektu:
8.      Žádné, které by v této fázi znemožňovaly vývoj díla.
9.

Konečné hodnocení:
     Projekt se nachází v ideální fázi pro vývoj, což znamená zejména dokončení 
(dotáhnutí) scénáře (viz výborná dram. explikace). Žadatelkou je zkušená 
producentka, takže není důvod k pochybnostem, že by se dílo nepodařilo zrealizovat.
     Projekt naplňuje cíle výzvy. 

Udělení podpory                                                                    Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria 

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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    Ač ve scénáři nechybějí humorné situace (spíše situační), rozhodně se nejedná   
o alibistický pokus rozmělnit vážné téma a drama z něj vyvěrající. Příběh                 
je vyprávěn (napsán) lehkou rukou, takže i když se odehrává převážně v sociálně 
vyloučených lokalitách, případně v ne příliš atraktivních reáliích, nepadá na čtenáře 
(diváka) tíha sociálních filmů. Jde spíše o jistou autenticitu (viz např. film Staříci).      
I z tohoto hlediska je celkem šťastné oslovení režiséra Zdeňka Tyce, protože 
podobnou atmosféru mají i jeho poslední filmy. 

     Ukázkově se jeví proces práce na scénáři (srovnej poslední verzi textu – 
treatment, příloha B.3, a původní literární scénář, příloha C.1), doplňování motivů, 
přidávání na dramatičnosti atd., viz dramaturgická explikace (příloha B.5). Autorka 
analýzy vnímá některé nové prvky spíše jako krok zpět (povinná dramatičnost a 
vypointovanost – hrdinovo opětovné upadnutí do závislosti na alkoholu), jakoby 
téma hledání identity a kontrast (obyčejný syn versus jemný intelektuál otec) snad 
nestačili. Ve fázi vývoje jsou však tyto kroky legitimní a vítané, a jak píše 
dramaturgyně „nový konec“ bude i nadále podrobován zkoumání zda je skutečně 
nejlepším řešením. 
     Ostatně spolupráce s dramaturgyní Miladou Těšitelovou zdá se být velkou 
předností projektu. Výše zmiňovaná dramaturgická explikace dává tušit konstantní 
kritický dohled, přehodnocování již daných situací, záplatek, neustálé směřování k 
podstatě sdělení.

     Poznámka na okraj: Pro autorku expertízy (pochází z jižní Moravy), jeví se 
podivná volba jihomoravské Břeclavi jako malebného (?!) kontrastu k neutěšené 
Ostravě. Na jižní Moravě snad není neutěšenějšího a nevábnějšího města než je 
Břeclav a ani z fotek z obhlídek není patrný nějaký výrazný kontrast, naopak.

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

     Složení tvůrčího týmu je dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu.
Zejména potěší těsné zapojení dramaturgyně. 

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

     Téma je univerzální, takže může rezonovat nejen v české kinematografii, ale také 
v zahraničí.

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory 
a umožňují správně posoudit žádost. Daný projekt je s ohledem na rozpočet             
a předloženou strategii realizovatelný. 
     Smutný, byť v našem prostředí standardní fakt, že autoři (scenárista, dramaturg) 
mají spíše nižší honoráře (nic na tom nemění ani skutečnost, že scenárista již dostal
podporu SFK na psaní scénáře) než ostatní filmoví pracovníci. V této fázi projektu 
není nic důležitějšího, než dobrý scénář. Rovněž bych očekávala přiložené smlouvy 
na scénář (případně dramaturgii), než jen opční smlouvu.
     Kredit žadatele je vzhledem k jeho dosavadní praxi vysoký. Žadatel je schopen



projekt zrealizovat.
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Expertní analýza 
 

Název projektu MĚSTO OTCŮ 

Evidenční číslo projektu 4161/2021 

Název žadatele CINEPOINT 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 11.XII.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Zdánlivě banální námět o hledání biologického otce je ozvláštněný zasazením do přesvědčivě 

vylíčeného prostředí Ostravy a originálními postavami. Mezi největší klady treatmentu patří právě 

autorova znalost prostředí, lidských typů a osudů. Postavy jsou komplexní a věrohodné a jejich konání 

je přesvědčivě motivováno. Dramatický vývoj hlavní postavy je pro celý příběh a jeho vyznění zásadní, 

a i ten se autorovi daří vylíčit věrohodně. Projekt přináší silný příběh se silnou finální katarzi. 

Z explikací autora (Roman Vojkůvka) i režiséra (Zdeněk Tyc) je zřejmá jasná představa o pojetí celého 

filmu. Svým syrovým pojetím se projekt z české tvorby výrazně vymyká a blíží se k současné sociálně 

a realisticky orientované evropské kinematografii. I když je silně zakotvený v konkrétním místě i čase, 

díky svému zpracování a univerzálnímu rozměru překračuje hranice a má i mezinárodní potenciál.  

Žadatelem je společnost Cinepoint s producentku Alicí Tabery. Snímek bude koprodukce mezi ČR a 

SR, slovenský koproducent PubRes je potvrzen, stejně jako česká postprodukční společnost io post.  

Projekt má být přihlášen na různé koprodukční platformy kvůli nalezení dalšího partnera v zemích 

východní Evropy nebo také ve Francii. Žadatel má hrubou představu o cílové skupině, chtěl by snímek 

promítat také v protialkoholických léčebnách. Český distributor zatím potvrzen není. Rozpočet na vývoj 

je relativně skromný, pokrývá ale všechny nezbytné aktivity včetně výroby pilotu.  

  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Zdánlivě banální námět o hledání pravého biologického otce, často používaný až zneužívaný 

v telenovelách a melodramatech, je ozvláštněný zasazením do přesvědčivě vylíčeného prostředí 

dělnické Ostravy a originálními postavami. To se kromě hlavního hrdiny Richarda a jeho nevlastního 

otce, který je v mnohém jeho opakem, týká především „kandidátů“ na Richardova biologického otce, 

exčlenů bývalé neúspěšné punkové kapely. Největším kladem látky je, že autor ví, o čem píše. Jeho 

znalost prostředí je cítit z celého treatmentu a dokazují ji často drobné detaily, například scéna 

s placením za internet na ubytovně. Znalost lidských typů a osudů prozrazují portréty bývalých členů 

kapely, z osobní zkušenosti zná autor také alkoholizmus a osudy jeho obětí. Díky tomu se mu daří 

přesvědčivě popsat kromě zvoleného prostředí i postavy. Právě ty jsou dalším kladem projektu: jsou 

plastické, komplexní, životní a věrohodné. Jejich konání má přesvědčivé motivace, věrohodné jsou i 

jejich vztahy (otec a syn, Richard a Lenka…) Vnitřní dramatický vývoj hlavní postavy je pro celý příběh 

a jeho vyznění zcela zásadní, a i ten se autorovi daří vylíčit věrohodně. Projekt díky tomu přináší silný 

příběh, jehož konec by v jiném pojetí mohl působit sentimentálně – v tomhle „syrovém“ pojetí je to ale 

v pořádku. Díky němu vzbuzuje příběh silné emoce i silnou finální katarzi. Z předloženého materiálu je 

cítit „souznění“ mezi autorem a režisérem a podobný osobní vztah ke zvolené látce. Jejich explikace 

jsou osobní a otevřené a je z nich zřejmá jasná představa o pojetí celého filmu.  

 

 

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

 

Autorem scénáře je Roman Vojkůvka, filmový samouk, jenž se už jako scenárista prosadil televizním 

filmem Na druhý pohled režiséra Petra Nikolaeva. Látka vychází z jeho osobních zkušeností a je to 

z ní v dobrém slova smyslu cítit. Režisér Zdeněk Tyc patřil k největším talentům své generace, viz 

např. jeho debut Vojtěch řečený sirotek nebo mezinárodně úspěšné Žiletky. K hrané tvorbě se vrací a 

je dobře, že dostává další příležitost. Téma navíc reflektuje podobně jako u scenáristy částečně i jeho 

osobní životní zkušenosti. S kameramanem Tomášem Krestou, jenž v roce 2000 absolvoval FAMU, 

už v minulosti spolupracoval. Dramaturgem je Milada Těšitelová. Z dramaturgické explikace je zjevný 

její přínos pro dosavadní i další vývoj scénáře.    

 

 

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

 

Silné drama ze současnosti v dnešní české tvorbě orientované spíše na komedie či pohádky dost 

chybí, a projekt by mohl v tomto směru domácí tvorbu obohatit. Svým syrovým pojetím a stylem se 

z české tvorby výrazně vymyká a blíží se k současné sociálně a realisticky orientované evropské 

kinematografii. Látka má navíc univerzální rozměr a příběh je snadno srozumitelný prakticky všude na 

světě. I když je silně zakotvený v konkrétním místě i čase, díky svému zpracování překračuje lokální 

rozměr a má i mezinárodní potenciál.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Producentka Alice Tabery (Cinepoint) má na svém kontě několik celovečerních dokumentů a byla také 

minoritním koproducentem mezinárodně úspěšného slovenského filmu Eva Nová (režie Marko Škop). 

Předložený projekt by byl její prvním počinem v roli majoritního producenta v oblasti celovečerního 

hraného filmu, což by bylo logickým vyústěním její činnosti. Snímek je zamýšlen jako česko-slovenská 

koprodukce, slovenská společnost PubRes je potvrzena. Potvrzena je také česká postprodukční 

společnost io post. Výhledově by chtěla producentka najít dalšího partnera v zemích východní Evropy 

nebo také ve Francii, odkud pocházel koproducent Tycova snímky Žiletky. Projekt má být kvůli tomu 

přihlášen na různé koprodukční platformy. Žadatel má hrubou představu o cílové skupině, chtěl by 

snímek promítat také v protialkoholických léčebnách. Český distributor zatím potvrzen není, uvedeni 

jsou tři společnosti, které by žadatel rád oslovil. Rozpočet na vývoj je relativně skromný: 1 365 000 Kč. 

Pokryty jsou ale všechny nezbytné aktivity včetně výroby pilotu. Vývoj by měl být financován z 

podpory Státního fondu kinematografie (jedná se až o 73%), Jihomoravského filmového 

nadačního fondu (žádost podána), vlastního finančního vkladu i věcného plnění žadatele a 

postprodukční společností io post (LOI přiloženo). 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu O srdce člověka 

Evidenční číslo projektu 4164/2021 

Název žadatele MasterFilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 7.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Kompletní a nápaditě (více viz níže) připravená žádost se týká vývoje celovečerního (90 min.) 
hraného debutu Jakuba Felcmana, který pro sebe adaptoval stejnojmennou knihu Karla 
Klostermanna. 
 
Celkové náklady fáze vývoje činí dle všech podkladů žadatele shodně 1 843 400 Kč, podpora 
Fondu je žádána ve výši 970 000 Kč. 
 
Celkový rozpočet projektu odhaduje producent na 37 000 000 Kč s poznámkou, že nepůjde 
o mainstreamové drama se záměrem dosáhnout vysoké návštěvnosti. Producent (i autor) by 
se měli včas zamyslet, zda se nevzdávají předčasně, neboť z Klostermannovy knižní 
(nad)produkce byly zatím zfilmovány (pouze?) tři předlohy: Pozdní láska (Václav Kubásek, 
1938,) Mlhy na blatech (František Čáp, 1943) a částečně Ze světa lesních samot (Miroslav 
Josef Krňanský, scénář Otakar Vávra !, 1933), avšak žádný v době (pokud jsou dostupné 
informace korektní, O srdce člověka vyšlo i v nešťastném roce 1941 a znovu až v roce 2010), 
kdy se pojem Klostermann začal stávat málem marketingovým synonymem pro část Šumavy. 
Podaří-li se Felcmanovi neočekávaně napínavý a dramaticky vystavěný příběh přetavit do 
audiovizuální podoby dobře a invenčně, měla by být zvolena i odpovídající realizační, 
distribuční a divácky ambicióznější strategie (viz níže). 
 
Rozpočet je vcelku odpovídající záměru developmentu (samozřejmě se bude vyrábět teaser, 
dnes již automatická součást vývoje každého projektu – detaily viz níže). 
 
Finanční plán sice nejeví hmatatelné kroky vedoucí ku snaze zdroje diverzifikovat, ale žadatel 
je skutečně ještě na počátku. 
 
Udělení podpory lze doporučit. 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 
Žadatel předložil velmi efektivně (a efektně) pospojované podklady (povinné  
přílohy B1 až B7 de facto tvoří i graficky jednotný a přehledný celek), které se pěkně čtou,  
ačkoli by k dokonalosti potřebovaly další jazykovou redakci. Rozhodně jde však o rozumné  
rozhodnutí, na rozdíl od některých jiných žadatelů pokoušejících se oslnit nadměrným  
množstvím příloh, mezi nimiž figuruje třeba i deset samostatných životopisů členů štábu.  
Producentovi Michalkovi tudíž patří poděkování za pěkný a vhodně uskutečněný nápad.   
 
Žadatel obšírně zdůvodňuje zapojení většího počtu štábových profesí do scenáristicko- 
dramaturgického procesu během vývoje předpokládajícího několik verzí scénáře. 
 
Ačkoli žadatel chystá film O srdce člověka vyrábět jako česko-slovensko-německou  
koprodukci (konkrétně píše o česko-slovenské paritě s německým minoritním 
vstupem), domluvený slovenský koproducent Punkchart Films s.r.o. resp. Ivan  
Ostrochovský poskytl pouze volně formulovaný LOI. 
 
Předpokládaná podpora České televize (podle producenta bude jednáno s Tomášem  
Baldýnským) není vyjádřena ani formou LOI. 
 
Termíny uvedené ve formuláři Žádosti zcela odpovídají termínům v Realizačním  
harmonogramu, zahájená prací na vývoji bylo 11.11.2020, konec je shodně stanoven na  
31.3.2023.  
 

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

 
Žadatel svědomitě přiřadil ve své explikaci velkému počtu rozpočtových položek podrobné  
komentáře. Jak již výše zmíněno, (tentokrát nikoli tak nákladná) výroba traileru se stala  
organickou (=automatickou) součástí každého rozpočtu na fázi vývoje českého filmu, leckdy  
– i v tomto případě – bez obsáhlejších zdůvodnění (pouze poznámka o cenných vizuálních  
materiálech, pomoci režijní vizi a o nástroji pro financování). Na druhé straně pol. 02-11, 02- 
12 a 02-13, které se všechny přímo týkají nákladů na výrobu traileru, zde nečiní ani celých  
300 000 Kč. 
 
Je třeba zmínit (pochválit) nulu v pol. 03-02 Production fee (odměna producenta je řádně  
rozpočtována v pol. 02-01). 
 
V komentáři producent píše o úsilí získat podporu fondu Eurimages, ale ve Finančním plánu 
(zatím?) figuruje pol.2.1 Creative Europe MEDIA (768 000 Kč), byť ještě rok před podáním  
žádosti. 
 
Producentova úvaha o příjmech souvisejících s (dnes již) „značkou“ Klostermann jen  
potvrzuje možnou cestu nastíněnou v „obecném hodnocení žádosti“. Žadatel však nesmí  
opomenout, že zdrojové možnosti tohoto typu producentské strategie (zapojení „lokálních  
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partnerů“, jmenovány jsou NP Šumava, hotely, pošumavské firmy jako sklárny, pily, lesnické  
firmy, pivovary, papírny) závisí na jejich šéfech a majitelích, kteří se koneckonců rozhodují  
též „jen“ jako diváci. 
 
Velmi rozumně se jeví další nápad: zahájit v souvislosti s předchozím odstavcem 
crowdfundingovou kampaň k případnému překlenutí výpadků při financování. 
 
Producent píše i o minimální garanci společnosti CinemArt a.s., která projevila zájem o  
kinodistribuci (LOI přiložen). Ve Finančním plánu přirozeně nefiguruje. 
 

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

 
Producent se nemíní přihlašovat do různých scénáristických workshopů, raději by chtěl zvát  
jednotlivé konzultanty do Prahy.  
 
Plánuje však účast na zahraničních koprodukčních fórech. A včasné angažmá sales-agenta. 
Konkrétně píše o – mezi českými i slovenskými producenty oblíbené – polské firmě New 
Europe Film Sales. Jasno má i ve festivalové strategii a příkladem uvádí několik velmi 
zavedených podniků (vč. MFFKV), zamýšlí na jednom z nich film premiérovat a pak zamířit 
do (české) kinodistribuce. Správně si všiml, že řada „velkých“ festivalů má sekce pro debuty. 
 
Film považuje za nutné primárně distribuovat v kinech, a to ve celé jejich paletě: od  
jednosálových přes multiplexy až po site-specific projekce – a pak i on-line distribuci. 
 
Jako cílovou skupinou producent identifikuje veřejnost se zájmem o Šumavu (a 
Klostermanna), konkrétně muže a ženy z větších sídel a také přímo z šumavského regionu, 
ve věkovém intervalu 20 až 55, s vyšším vzděláním, za další cílovou skupinou považuje ženy 
25 až 50 z větších měst a též s vyšším dosaženým vzděláním. Celkem očekává v české 
distribuci zhruba 30 000 diváků. Dle mého názoru by se producent neměl takto omezovat, 
především by měl vést autora k vyšším ambicím (a odpovědnosti), předloha takovou odvahu 
umožňuje. 
 

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

 
Žadatel firma MasterFilm s.r.o. byla založena v roce 2011 Tomášem Michálkem (v tomto  
konkrétním projektu pověřený producent) a Jakubem Mahlerem, později k oběma přistoupila  
další absolventka FAMU Dagmar Sedláčková. 
 
Dnes již jde o zkušenou a stále velmi agilní producentskou firmu, která se obrací především  
na generačně blízké tvůrce. Za takřka 10 let se může pochlubit – včetně původně  
studentských filmů – rozsáhlým portfoliem realizovaných, právě vyráběných či  
připravovaných titulů a navíc stále ještě ambicí v oblasti distribuce. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu O srdce člověka 

Evidenční číslo projektu 4164/2020 

Název žadatele MasterFilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 22.12.2020.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Jedná se o adaptaci známého Klostermannova románu, který těží z divoké šumavské přírody a drsných 

osudů jejich obyvatel. Je to velmi dobrá myšlenka už jen proto, že Klostermann je výtečný a nedoceněný 

spisovatel, pokus o zfilmování jeho prací byl zatím v českém filmu jen jeden a autor přitom nabízí látku 

srovnatelnou se skandinávskou literaturou – jen je ji třeba adekvátně uchopit. 

Silnou stránkou projektu je – krom předlohy – i výtečné producentské zpracování záměru, strategie vývoje a 

financování. Prozrazuje zkušenou profesionální ruku. realistický odhad  možností a dobrý výběr 

spolupracovníků. Slabinou projektu je skutečnost, že dosud není k dispozici na stejné úrovni propracovaný 

scénář. Sám žadatel se zmiňuje o tom, že by snad bylo na místě žádat nejprve podporu na literární vývoj, 

důvěřuje však koncepci i tvůrčí osobnostem, které si zvolil, natolik, že tuto etapu přeskakuje a hodlá čerpat 

především z přitažlivosti Šumavy a z vytěžení místních zdrojů (koprodukce, promo, crowfundingu).  

Nicméně vznikající dílo – drama několika málo ostře načrtnutých postav - bude propracovaný scénář 

potřebovat, tram ještě zbývá mnoho práce. Dle vyjádření tvůrců má vzniknout dílo nadčasové, neukotvené 

přísně historicky, těžící z „temné a bahnité“ vizuality kůrovcem poničeného lesa. Čili, chápu-li správně, nemá 

vzniknout evokace dnes již neexistující Šumavy, ale jakési „divočiny vůbec“. Adaptace se soustřeďuje na 

úzký výsek Klostermannovy knihy a pojednává ho téměř „westernovým“ způsobem, což je jistě možné a 

vděčné. Čekají tu však obvyklá úsklalí adaptací: Tvůrci znají předlohu, diváci nikoliv -  jak stručně ale 

skutečně zprostředkovat charakteristiky postav tak, aby byly pochopitelné i ve svém  tajemství? 

Z předložených materiálů to zatím příliš nevyplývá. Nicméně celkový záměr je to natolik dobrý , že si důvěru 

a podporu zasluhuje. Projekt je připraven k vývoji -  především si však žádá skutečně soustředěnou práci na 

scénáři. Žadatel si toho je nicméně plně vědom a  soudím, že  bude schopen projekt dopracovat 

do zamýšlené podoby. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Natočit devadesáti minutovou adaptaci Klostermannova  vícevrstevného příběhu O srdce člověka je dobrý a 

vděčný nápad. Postavy i příběh jsou dostatečně dramatické, prostředí atraktivní, zásluhy o českou kulturu 

značné, koprodukční potenciál (s Němci ze druhé strany hor, s ČT, již domluvený slovenský podíél) ložený. 

Potud vše dobré. Rozhodně lepší než literární podklady. Ukázka ze scénáře je zpracována (až na několik 

stylistických neobratností) profesionálně, v režijním výkladu se designovaný režisér ambiciózně a vžýslovně 

hlásí k mnpohovýznamné poetice šedesátých let. 

Ale! – treatment je nejasný a příliš lehkjou rukpou nahozený. Charakteristika postav , kterou podává 

scénárista a režisér, je pro mne nic neříkající, nedovedu ji vztáhnout ke konkretním Klostermannovým 

postavám. Dramaturgyně zase pracuje s postavami, které jsou pro příběh důležité, ale v tratmentu se 

neobjevují vůbec. Producent hovoří o nosném milostném příběhu – který je nasnadě – ale ten se opět ve 

scénáriostově výkladu neobjevuje, nebo jen v náznaku úvodní scény, která je bez dalšího nesrozumitelná. 

Také o postavě Schovanky a o celém sociálním zázemí příběhu nevím, co si mám myslet. Jde-li o typovou 

symboliku – tpo nejspíš, protože o realistické postavy nejde jistě – čeká ještě režiséra a scénáristu hodně 

práce. Myšlenka sáhnout po spolupráci s dalšími spoluscénáristy, kterou uvádí producent, je rozhodně 

dobrá. Věřím, že se vše nakonec podaří – i když by snad bylo lépe k žádosti předložit domyšlenější literární 

základ.  

 

 

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

Složení tvůrčího týmu je  dostatečnou zárukou realizace projektu. Byl by to celovečerní hraný debut Jakuba 

Felcmana, který si už v tvůrčím filmovém prostředí dobyl své ostruhy a pohybuje se tam velmi zkušeně. 

Není pochyb o tom, že Tomáš Michálek je sproducent, který ví, co činí a má za ebou nepopiratelné 

výsledky.  Adaptace literárního díla je v současné situaci neobvyklým, originálním projektem, který má 

v sobě potencialitu přesahu – ať už kamkoliv. 

 

 

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

Téma je rozhodně významné pro současnou českou kinematografii, je schopno oslovit celou škálu cílových 

skupin.  Při dobrém zpracování může mít mezinárodní dosah  - rozhodně se nejedná pouze o lokální 

látku, je to velké téma konfrontace svébytných lidí a drsné přírody, které při dobrém zpracování osloví 

každého.  

Je sympatické, že tvůrci usilují  o použití dobového tématu v „nadčasových“, „vždyplatných “ souvislostech. 

 

 

 

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

znaků) 
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MasterFilms mají za sebou úctyhodné úspěchy a dostatečný kredit. Slovenská společnost Punkchartfilms 

projevila formou letter of interest zájem o koproduci . Závazně potvrdila svou připravenost se na vývoji 

filmu podílet a stát se distributiorem filmu v České i Slovenské republice  i firma Cinemart as.s. 

----- 

Informace obsažené v žádosti  jsou formálně  zevrubné a graficky dobře vypravené, do úplné 

srozumitelnosti jim cosi schází .Viz rozpory v charakteristikách postav. Producent zevrubně vykládá  o tom, 

jak hledal původní lokace, treatment zase odkazuje na temný  a nepříliš jasný divnohorror,.který by se mohl 

odehrát i v Kanadě nebo v Beskydech.  

Vzdor těmto výtkám je daný projekt s ohledem na rozpočet a předloženou strategii realizovatelný, . 

plánovaný objem finančních prostředků požadavku odpovídá projektu, 

profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli . To vše s jedinou podmínkou: že vskutku před  

samotnou realizací vznikne dobře propracovaný scénář.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu O srdce člověka 

Evidenční číslo projektu 4164/2021 

Název žadatele MasterFilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 23. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Volná adaptace románu Karla Klostermanna. Kontrastní dvojice mimo civilizační hemžení zachránila dvě 

malé děti a na cestě zpět přebývá v osamělém stavení. Tam vzbudí rozruch, neboť přítomní mají různé 

nevyřízené účty, vesměs související s tím, jaké sociální postavení a vyhlídky má ta či ona postava. Konflikt 

vyústí v tichý zločin, který nezůstane bez reakce společnosti; ta dohlíží i na konvenční pojetí spravedlnosti. 

/// 

Rád bych hned zkraje uvedl, že si v tomto případě neumím představit rozhodnutí jiné než doporučující. 

Žádost je totiž příkladná ve své prezentaci i návrhu na podporu kulturně náročného kinematografického díla. 

V personálním zajištění kvalitně obsazený projekt vyniká empatií ke zdrojovému textu a jeho hodnotám, 

jakož i podle všeho netřesoucí se autorskou ruku, která je schopna představit spisovatele ze školních osnov 

neotřele a očima současného ctižádostivého umělce. Rovněž dramaturgická explikace a producentský 

záměr svědčí o výrazné péči a kompetenci, k nimž má autor této analýzy rámcovou důvěru a doufá v 

naplnění všech ambiciózních předsevzetí. K autorskému prospěchu projektu by v další fázi stálo za to 

poodstoupit od občasné rétorické zastřenosti a hádankovitých výkladů ke konkrétním tvůrčím řešením, 

jakkoli lze snad očekávat, že k tomu míří realizace ukázky coby přesnější vystižení vize režijní koncepce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je natolik příkladná, že před ní autor této analýzy přistupuje s mírnými rozpaky, aby nepodlehl svodu 

pasivní a floskulemi nasáklé chvály, která tvůrcům nic konkrétního nepředá (vyjma pocitu uspokojení). 

Předkládaný projekt reprezentuje ideální kulturně náročné kinematografické dílo: adaptace svébytného 

regionálního spisovatele, mrtvého bezmála sto let, vyžaduje empatii ke zdrojovému textu a jeho hodnotám, 

jakož i netřesoucí se autorskou ruku, pokud nemá skončit jakožto přeopatrná ilustrace. Formálně pěkně 

připravená žádost dilemata zohledňuje, přesvědčuje o poučenosti (citlivá volba každého slova v treatmentu, 

hutný popis postav) a ohmatání krajiny (obrazový report z obhlídek), dává najevo i nadhled nad látkou 

mnoha školákům nepřístupného spisovatele. Uměřeně se nakládá s analogizujícími prvky zápletky ve 

vztahu k dnešním společenským traumatům. Rétorika žadatelů je vyspělá, místy až riskantně sebejistá. 

Autoři mají sklon se esejisticky nadchnout pro nějaké slovo a vystavět kolem něj abstraktní výklad: 

v autorské explikaci pojem moralita, v té dramaturgické zase dluh, v producentském záměru pro změnu 

melodrama. Jakkoli u každého lze natrefit na inspirativní pozorování, je tam kus terminologického 

zjednodušení (melodrama) a slovníkové svévole (moralita). Vzniká dojem, že autor je schopen o projektu 

hádankovitě hovořit dlouhé hodiny, přitom překvapivě málo zkonkrétnit. A nakonec ještě přiznat, že přesně 

tak činí, aby argument domněle přebil, což je příklad rétorické lsti, jíž ne každý posluchač či čtenář ocení.  

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

Prezentace jednotlivých osobností budí důvěru v realizační zdar projektu. Svědčí o tom jejich životopisné 

medailonky s působivou životně-tvůrčí stopou i doprovodná vyjádření. Dramaturgická explikace míří až za 

podnětnou interpretací treatmentu a uvážlivě hledá v dění prvky napětí, hlavního motivu. Producentský 

záměr pak fázuje kompletní vývoj ukázkově, což samozřejmě souvisí se zkušenostmi toho, kdo jej sepsal. 

Sympaticky zní i představa plánovaných konzultací. Žádost je natolik přesvědčivá, že lze nečekaně snadno 

zapomenout na jednu okolnost: půjde o celovečerní debut režiséra. 

 

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

Producentský záměr v marketingové a distribuční strategii pečlivě i realisticky zaznamenává potenciál 

oslovení různých publik. Koprodukční rozměr projektu pak vede i k úvahám o mezinárodní marketingové 

kampani, která v základních obrysech opět vyznívá seriózně a budí důvěru. Přinejmenším přínos pro 

současnou českou kinematografii lze odhadnout již nyní, je totiž v každém případě žádoucí vést ambiciózní 

dialog s klasickou českou literaturou, respektive vlivnými tuzemskými tradicemi, které patří do osnov. 

Mezinárodní ohlas bude pochopitelně záviset na konkrétních realizačních schopnostech. Při příznivých 

okolnostech by film svým (míněno v širokém významu) příběhem mohl obstát v mezinárodní konkurenci. 

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

znaků) 

Kredit žadatele je značný. Žádost obsahuje veškeré formální náležitosti a naplňuje kritéria výzvy. Kromě 

toho obsahuje nadprůměrně přiblížené finanční kroky během vývoje, včetně zevrubného komentáře 

k rozpočtu. Pravděpodobnost získání potřebného finančního zajištění narůstá při zohlednění zkušenosti 

žadatele a jeho očividnou obeznámeností s příslušnými procesy. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Porcelina 

Evidenční číslo projektu 4166/2021 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 23.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Celovečerní film Porcelina, na základě scénáře Lucie Kajánkové a Jakuba Hauberta v režii první jmenované 

je žánrově označován jako pre-apokalyptická road movie s LGBT rysy. Aktuální dění s uzavíráním hranic a 

společností se propsalo i do okolností vyvíjeného scénáře, přesto si zachovává obecnější platnost. Jak píše 

dramaturg Martin Ryšavý „jde o věci zcela vnitřní, související se vztahy …i otázkami po vlastní identitě…“ 

 

V české kinematografii velmi výjimečný žánr (vybavuje se mi snad jen Konec srpna v hotelu Ozon, který je 

ale opravdu starého data), až nečekaně aktuální souvislosti i smysluplný koprodukční potenciál (děj 

částečně se odehrávající na cestě k Baltu) i promyšlená účast na scénáristickém workshopu solace23.com 

dávají naději na zajímavý a smysluplný filmařský počin (obzvláště po shlédnutí krátkometrážního filmu Lucie 

K. „Inverze“). 

 

Na druhou stranu žádost vykazuje dílčí chyby a nejasnosti, které jdou na vrub žadatele, a které zbytečně 

snižují kredibilitu žádosti. V konkrétních případech jde o nastavení autorské smlouvy, nesrovnalosti 

v honorářích autorů, nevyjasněnosti ve finančním plánu vč. nevyužití všech možností financování, které se 

nabízí, chybně estimované nebo chybějící náklady v rozpočtu. 

 

Přes tyto konkrétní chyby považuji předloženou látku i strategii vývoje za kvalitní. Spolupráce 

s respektovaným dramaturgem Franzem Rodenkirchenem i Martinem Ryšavým jsou silnými argumenty pro 

podpoření tohoto zajímavého a nadějného projektu.  

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

V nastavení autorských smluv honorář neodpovídá ani v jedné z možných variant částkám v rozpočtu, 

smlouvy se dvěma scénáristy umožňují i dvojznačný výklad výše honoráře. Navíc nastavení autorských 

smluv je producentsky neetické, podmiňuje výplatu honoráře získáním podpory. V žádosti je přiloženo 

čestné prohlášení scénáristky o vlastním vkladu z části honoráře do projektu, které se odráží 

v předloženém finančním plánu, ale toto čestné prohlášení se nepromítá ani do autorské smlouvy Lucie 

Kajánkové, uzavřené ve stejný den jako prohlášení o spolupráci. Mimochodem smlouva byla podepsána 

1.11.2020 ačkoliv producent deklaruje více než roční vývoj látky, což také není ze strany producenta zcela 

standardní postup. 

 

 

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

V producentské explikaci je plánována účast na scénáristickém workshopu Franze Rodenkirchena 

Solace23. Ovšem žadatel plánuje podle rozpočtu částku za účastnický poplatek 25.000 CZK, ačkoliv 

účastnický poplatek je 1400,- EUR (vč. DPH 1666,- EUR, tedy řádově 35 000 a v rozpočtu nemá vůbec 

zahrnuty další související náklady (ubytování mimo ČR např)). S tím souvisí i předkládaný finanční plán, 

který kromě vlastních věcných plnění a odložených honorářů žadatele nepředpokládá žádné další zdroje 

financování, ač zrovna pro tyto náklady existují funkční zdroje kofinancování. Stejně tak v rozpočtu 

nejsou zahrnuty další poplatky za deklarované mezinárodní trhy (Connecting Cottbus, Nowe Horizonty, 

Berlinale coproduction market, Baltic Event). 

 

Nerozumím nastavení rozpočtu na literární přípravu, kde jsou částky na vytvoření díla 2x24 tis. a 96 

tis. licence (tj. 2x120 tis, předkládaná smlouva uvádí částku za vytvoření a užití 200 tis (v poměru 20% 

ku 80% za licenci) a ze smlouvy není zcela srozumitelné, zda se jedná o částku pro každého z autorů 

nebo pro oba dohromady - každopádně v obou případech částky v rozpočtu a ve smlouvě nesouhlasí. 

S tím souvisící i vklad Lucie Kajánkové do projektu ve formě části honoráře, což není promítnuto do 

předložené scénáristické smlouvy (článek 5 smlouvy), ač se projevil v předloženém finančním plánu, 

stejně jako vklad střihačky projektu.. 

Většina položek rozpočtu je nastavována paušálními částkami, které jsou často velmi nízké a nelze zcela 

posoudit jejich přiměřenost deklarovaným nákladům - viz. stopáž plánovaného proof of conceprt do 10 

minut, v rozpočtu rozděleno v položkách štáb/výroba/postprodukce s částkami 40/100/40 tis. CZK. 

 

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

Harmonogram předpokládá ukončení vývoje do prosince 2022, samotná literární příprava a dokončení 

scénáře do konce roku 2021, přesto je žádost na výrobu debutu plánována na rok 2022. Scénář vychází 

ze spojení dvou existujících látek, na projektu pracuje stejný tým, který se podílel na předchozím 

krátkometrážním filmu Lucie Kajánkové Inverze, žadatel má promyšlenou strategii účasti na 

scénáristickém workshopu i na mezinárodních trzích, předběžně deklaruje spolupráci s polskou 

producentkou Joannou Szymanskou ze společnosti SHIPsBOY, která je doložena.  
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Mladá producentská společnost Analog vision vznikla v roce 2016 s ambicí propojovat svět videoher, filmů, 

žánrové tvorby i distribuce. V roce 2018 dokončila celovečerní dokument „Můj neznámý vojín“ (dir. Anna 

Kryvenko) a dokument Grety Stocklassa „Kiruna – Překrásný nový svět“ nebo koprodukci srbského filmu 

„Mother“ režiséra Jure Pavlovice (cena kritiků za nejlepší film z regionu na Mez. Festivalu v Bělehradě), 

další snímky jsou ve výrobě. 

Od minulého posudku si žadatel vzal za své doporučení ohledně webových stránek a předchozí loreipsum 

texty nahradil velkými logy sociálních médií, které ani nejsou proklikem na sociální sítě žadatele. Na to, že 

od předchozího posudku uplynulo půl roku je to opravdu „výkon“, škoda že žadatel tyto informace o sobě 

takto podceňuje, snižuje to jeho kredibilitu i přes kvalitní a úspěšné projekty, které má na svém kontě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Porcelina 

Evidenční číslo projektu 4166-2021 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern 

Datum vyhotovení 15.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Evropa je na pokraji občanské války. Země Visegradu chtějí větší autonomii, na nevyžádanou pomoc proti 

EU se jim vydaly ozbrojené domobrany, které vytvářejí samostatné zóny na území Visegradu. Centrum krize 

je poloostrov Hel v Polsku, kde se proti sobě nakupili vojenské síly EU a ozbrojenci z domobran.  

Mladý futurolog Jáchym žije s kamarádkou Rózou. Zatímco on stále marně čeká na manžela - fotografa 

Kaspara, který někde ve světě fotí dramatické události, Róza se zmítá v depresích, které jí brání žít normální 

život. Jáchym dostává zprávu, že jeho manžel byl nalezen mrtvý v Polsku. S Rózou, kterou nechce nechat 

samotnou, vyrazí do Polska.  

Cestou se staví v komunitě, z níž byl kdysi vykázán a kterou vede Rózina matka. Jáchym  tam chce Rózu 

nechat, což bere Róza jako podraz. Nakonec donutí Jáchyma, aby jí vzal sebou. V Polsku se Jáchymovi 

náhle ozve na mobil Kaspar. Ukáže se, že mrtvý je jeho jednorázový milenec, s nímž se seznámil na 

mejdanu a který se tam předávkoval. U jeho těla našli policisté Kasparovy dokumenty. Jáchym je v šoku a s 

Kasparem se opět sblíží. Rózu pronásleduje její matka v doprovodu ozbrojených členů její komunity. 

Jáchym se dozví, že doma je prohlášen za šiřitele fake news. Kaspar je hledán policií, která vyšetřuje smrt 

jeho milence z mejdanu. Všichni jsou pronásledování a jediné místo, kde je nikdo nebude hledat, je centrum 

mezinárodní krize - poloostrov Hel. Společně se tam vypraví. 

Když dorazí na poloostrov Hel, právě končí summit EU a zemí Visegradu, které si vynutily větší 

samostatnost. Domobranci začínají oslavovat, střílejí do vzduchu. Jednotky EU vyklízejí pole, Hel nechávají 

na pospas domobranců. Jáchym, Róza a Kaspar se nakonec shledají na pobřeží, kde uvízli na pláži. Kaspar 

s Jáchymem asi potřebovali kolaps civilizace, aby poznali, že se navzájem milují. Obejmou se a pak k sobě 

přivinou i Rózu.  Je to krásné, i když je to asi i konec světa. 

 

Silnou stránkou projektu je ambice prostřednictvím tohoto filmu ukázat existenciální podobu budoucích krizí, 

které jsou za rohem. Jde o filmovou dystopii, která se slovy autorů může poměrně rychle změnit v 

dokudrama.  Treatment působivým způsobem vypráví příběh (odehrávající se v blízké budoucnosti) tří lidí, 

kteří z různých důvodů vypadli ze systému a hledají své místo ve světě. Velmi precizně je jak v autorské 

explikaci, tak i v přiloženém mood boardu a sizzle reel popsán visuál budoucího filmu.  

 

Slabou stránkou projektu je, jak už to u dystopií bývá, poměrně zmateně vybudovaný celý kontext událostí v 

dystopickém světě, které se pak osudově valí na hrdiny. Není mi jasný spor mezi EU a státy Visegradu, 

které usilují o volnější vazbu na EU. Proč jsou na polském poloostrově Helu ozbrojené síly EU? Jsou i jinde  

nebo jen tam? Proti nim stojí ozbrojenci z domobrany a hrozí, že mezi nimi vypukne ozbrojený konflikt. Co 

dělá polská armáda, je to na území Polska. Pokud by to byl jen hrozící konflikt mezi vojenskou základnou 

EU a u ní shromážděnou domobranou, pak to není evropská (světová) krize a těžko by se promítla do života 

lidí třeba v Čechách. Podle treatmentu se však svět otřásá v základech, což neodpovídá líčené skutečnosti. 
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Když není logicky a s nějakou minimální věrohodností vybudována stavba dystopického světa, pak příběh 

do něj zasazený obtížně funguje.  

Pokud jde o samotné hrdiny, tak mi není jasné, proč se tři hrdinové v nekritičtější moment rozhodnou jet do 

hlavního centra krize (do oka uragánu, jak je trefně napsáno v treatmentu). Jediným důvodem se mi jeví 

pouze přání autorky dostat postavy do místa katastrofy a tím zajistit nějaké rozuzlení příběhu.   

Příběh postrádá dramatický oblouk, který by vycházel s konfliktu mezi postavami. Drama nahrazují 

dramatické události dějící se ve světě okolo hrdinů. Není úplně jasné, jakou cestu vlastně postavy hrdinů 

urazily, co s nimi prožité události udělaly, jak je změnily.  

 

Zmíněné slabiny jsou řešitelné při dalším vývoji scénáře. Projekt má velice silný potenciál, zejména pak ve 

visuální stránce. Proto doporučuji udělení podpory projektu. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Příběh je originální, je založen na poměrně pravděpodobných možnostech vývoje našeho světa v dohledné 

době. To činí téma atraktivním. Téma - hledání cesty v prudce se měnícím světě je silné, akorát tam 

postrádám nějaké morální poselství nebo nadstavbu. Hrdinové se starají hlavně o sebe, chtějí víceméně 

přežit v hrozivém světě a vyjít pokud možno se sebou. Témata příběhu nemohou být nastavena přirozeně, 

protože jde o umělou dystopickou konstrukci. To také ztěžuje přijmout a emotivně  sdílet osudy postav.  

 

Žánr je dystopická road movie, jejíž hrdinové putují krizí zmítaným světem. Je třeba ocenit odvahu do 

takového tématu jít.  

Příběh se po poměrně dlouhé expozici nastartuje zprávou o smrti Kaspara, která vytrhne z letargie 

Jáchyma s Rózou a spolu se vydají na cestu. Po episodě s Rózinou matkou a její komunitou přichází šok: 

Kaspar žije, akorát má zlomenou nohu a skrývá se před úřady. Jde však jen o překvapení, nikoli o zvýšení 

dramatičnosti příběhu. Náhle se objeví matka Rózy s ozbrojeným členy komunity, chtějí si odvézt Rózu, tak 

jim však uteče. Naše trojice musí zmizet. Avšak ani hrozba od Róziny matky není něčím, co by ještě 
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zdramatizovalo vyprávění. Je to jen další obtíž, která se nakonec snadno překoná. Trojice hrdinů se 

rozhodne odjet do centra krize na poloostrov Hel. "Když už bude konec světa, tak ho nechci propásnout" 

říká Róza a to je jako důvod proč trojice vyrazí na Hel, dost málo. Jednak je toto rozhodnutí nevěrohodné a 

jednak stejně k žádné krizi a následnému dramatickému vyvrcholení příběhu nevede. Sílu dramatickou 

nahrazuje  působivost chaosu po skončení krize na Helu. Jinak řečeno příběh žádné vyvrcholení nenabízí. 

Je to jen (poslední) epizoda ve vyprávění.  

 

Slabinou je malé prokreslení hlavních postav, není jasný jejich vývoj. Zda se Róza konečně dostane ze 

svých depresí, nebo zda Kaspar aspoň trochu změní adrenalinový způsob života a začne brát ohledy na 

druhé. U hlavní postavy Jáchyma nepozoruji žádnou změnu, prozření nebo zklamání. Celkem v klidu snáší 

zásadní události, které se na něj hrnou: smrt partnera, jeho zmrtvýchvstání. Když je Kaspar příliš dlouho 

pryč, tak si najde náhradu Pavla. Toho pak oklame, aby od něj dostal auto na cestu za mrtvým Kasparem. 

Je tedy Kaspar láskou jeho života, jak treatment naznačuje, nebo ne?  

 

Scény v treatmentu jsou dostatečně visuální, visualita je silnou stránkou projektu. V explikaci je i přesně 

popsána práce se zvukem.  

  

 

 

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

Režisérkou projektu je Lucia Kajánková, která má za sebou úspěšné studentské filmy (Neplavci - cena 

Magnesia za nejlepší studentský film, Amanitas - Famufest Nejlepší hraný film). Její autorská explikace 

projektu je precisní.  Kameramankou je Klára Belicová (film Sněží).  Dramaturgem projektu je Martin 

Ryšavý - dokumentarista, scénárista, bývalý vedoucí katedry scenáristiky na FAMU. Tento tým je 

dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

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

Téma je určitě přínosem pro českou i evropskou kinematografii, samozřejmě záleží na výsledném  

zpracování.  Projekt má potenciál přinést stylovou inovaci v rámci české tvorby. 

 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v projektu jsou srozumitelné. Daný projekt je realizovatelný v rámci předložené 

strategie a rozpočtu. Žadatel je schopný projekt zrealizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zápisník alkoholičky 

Evidenční číslo projektu 4168/2021 

Název žadatele HOLIDAY FILMS 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 8. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt vývoje psychologického dramatu, které vychází z osobního příběhu a 

oceňovaného blogu / knihy Zápisník alkoholičky Michaely Duffkové. Sleduje příběh ženy, která se pomalu 

propadá do spirály „domácího“ alkoholismu, zabývá se ničivými následky, které má takový proces na 

psychiku protagonistky i její rodinu. 

 

Silnou stránkou projektu je jeho silná společenská relevance a potenciální divácký potenciál, protože a) 

vychází z úspěšné předlohy b) mapuje téma, které je stále částečně tabuizované (tedy „mateřský 

alkoholismus“). Stojí za ním tvůrci ceněného filmu Úsměvy smutných mužů, který sleduje téma alkoholismu 

u mužů.  

 

Slabinou projektu je jeho celkové zpracování a podložení umělecké úrovně zpracování námětu. Na to, že 

tvůrci přicházejí s velmi radikálním řešením snímání prostřednictvím proměnlivé POV perspektivy, které 

v psychologickém dramatu není obvyklé, se explikace až příliš zaobírají důležitostí tématu a nikoli jeho 

uchopením.  

 

Treatment pak působí dojmem řetězce vyhrocených situací, které sice mohou fungovat ve specifickém 

formátu blogu, ale jako filmové vyprávění budí pochyby o schopnosti proniknout pod povrch všedních 

excesů. Limity POV metody pro detailní zobrazení psychologie a vnitřního života hlavní postavy navíc 

považuji za dost podstatné téma na to, aby se jím projekt více zabýval a nabídl více podkladů pro 

posouzení.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

− Vzhledem k tomu, že žadatel doložil k žádosti pouze kostrbatou synopsi a útržkovitý treatment, je pro 

mne velmi obtížné posoudit detailněji kvalitu projektu. Jedna věc je závažné a částečně tabuizované 

téma domácího alkoholismu u žen a fakt, že film vyjde z úspěšného osobního příběhu / blogu, druhá věc 

samotné umělecké uchopení tématu. V tomto ohledu zcela postrádám komplexnější rozbor využívání 

POV záběrům, které jsou v takové míře krajně neobvyklé a jako dominantní perspektiva zatím posloužily 

(pokud jsou mé znalosti správné) jen v akčním filmu Hardcore Henry, přičemž i v této od-

psychologizované střílečce jasně ukázaly určité limity. Ne náhodou je tento styl snímání / vidění typický 

spíše v počítačových hrách, pornografii a akčních scénách, protože přes fyzické ztotožnění diváka / 

postavy výrazně limituje možnost psychologického pochopení protagonisty, které výrazně souvisí s jeho 

tělesnou přítomností v rámu záběru.  

− Předkládaný projekt to řeší dvojí POV perspektivou, mám však silné pochybnosti, že v případě 

psychologického dramatu tento způsob snímání zvyšuje imerzi a možnost pochopení vnitřního světa 

hlavní figury. I předkládaný treatment je spíše souhrnem vyhrocených situací než konzistentním 

dramatickým příběhem. Co může fungovat ve specifickém útvaru blogu nemusí nutně fungovat v hraném 

filmu, obzvlášť tak radikálně formálně řešeném.  

− Nejsem přesvědčený, že v takto postaveném vyprávění se filmu podaří naplnit jeho cíl být pronikavou a 

psychologickou sondou do procesu podléhání alkoholu a pozvolném rozkladu postavy / rodiny.  

 

 

 

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

− Tvůrčí tým stojí za divácky i kriticky úspěšným filmem Úsměvy smutných mužů, volba ženské perspektivy 

tématu alkoholismu je tak logickým krokem a personální zajištění plně odpovídá typu projektu.  

 

 

 

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

− Téma je velmi relevantní a potřebné, protože má širokou společenskou relevanci.  

− Nepříjemné psychologické drama o zhoubném dopadu domácího alkoholismu je potenciálně poutavé 

v evropském kontextu, protože se týká západní společnosti jako celku.  

 
 
 
 

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

znaků) 

− Žádost působí poněkud kusým dojmem v oblasti explikací (nadměrný prostor je věnovaný společenské 

relevanci tématu, méně pak jeho zpracování). Větší péči by si zasloužila i velmi kusá producentská 

strategie, a především samotný námět filmu, který by měl být podložen kvalitnější synopsí, 

propracovanějším treatmentem, aby bylo možné lépe posoudit umělecké zpracování tématu. 
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Doporučoval bych též aktualizovat prezentaci žadatele, kde je projekt Úsměvy smutných mužů stále 

veden jako ve výrobě. V ekonomické části jde o standardně nastavený projekt s čitelnou strukturou 

financování a rozpočtu.   
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Zápisník alkoholičky 

Evidenční číslo projektu 4168-2021 

Název žadatele Holiday Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 22.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

         Producent a režisér v jedné osobě předkládá žádost na dotaci na natočení dramatu s nadčasovým 

závažným společenským fenoménem alkoholismu, který se většinou netýká jen samotných závislých, ale 

zasahuje celé rodiny. Navazuje tak na předchozí divácky oceňovaný snímek Úsměvy smutných mužů, který 

získal v r. 2018 nestatutární cenu Českého lva za filmovými fanoušky nejlépe hodnocený film. Žadatel má 

tedy s tématem velké zkušenosti, podpořené spoluprací s odborníky v oboru. Zápisník alkoholičky toto téma 

rozvíjí a soustředí se tentokrát na osud mladé ženy, která propadne alkoholismu a následně bojuje o svoje 

dítě a rodinu. Příběh ženské hrdinky vychází z deníkového blogu na internetu, který byl oceněn cenou 

Magnesia Litera. Úspěch zaznamenalo i knižní vydání. Zatímco tématu alkoholismu se věnuje celosvětově 

více autorů, téma ženského alkoholismu je odlišné, a to zejména v mnohem více odsuzujícím pohledu 

společnosti na ženu, která se s problémem alkoholismu potýká. Na scénáři se podílí kromě autorky blogu i 

scenáristka, která s tématem má osobní zkušenost. Dá se tedy očekávat autentické zpracování fenoménu 

ženského alkoholiismu. Projekt má silný edukativní rozměrem. 

     Režijní explikace přichází se záměrem natočit drama po formální stránce ze subjektivních pohledů obou 

protagonistů. Lze tedy předpokládat, že tímto filmovým způsobem uchopení tématu dokáže režisér 

zprostředkovat osobní  pohledy na problém viděný z odlišných stran a dostat se tak  mnohem blíže světu 

svých hrdinů. 

 

     Předložený aproximativní rozpočet 

 

     Aproximativní rozpočet projektu vychází z potřeb projektu, v žádné z položek není nadsazený, některé 

z položek se pohybují pod běžným standardem. Autorská práva jsou zajištěna na dobu 30 let. Finanční plán 

vývoje projektu je vícezdrojový a reálný.  

 

     Producent předložil dobře propracovanou distribuční strategii, která odpovídá charakteru projektu. 

 

       

     Harmonogram projektu je podle autorky tohoto projektu zbytečně uspěchaný a vyhrazený čas by 

nemusel být dostatečný pro kvalitní zpracování scénáře a adekvátní zvládnutí celého vývoje projektu. 

  

   

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) 

      Předložená žádost je kompletní, obsahuje drobné formální snadno odstranitelné nedostatky; 

 Poskytnuté přílohy umožňují udělat si dobrou představu o budoucím díle i o strategii producenta pro 

finanční zabezpečení projektu. Nebylo předloženo prohlášení o finančním vkladu žadatele. 

     Představení společnosti Holiday Films s.r.o. formou plakátů bylo nepřehledné a neúplné. 

      

    Žadatel v žádosti označil, že projekt není kulturně náročným projektem. Předložený projekt ale zcela 

jednoznačně odpovídá nárokům na kulturně náročný projekt. Toto prohlášení producenta by bylo 

vhodné revidovat především z důvodu pravděpodobné větší potřeby financování z veřejných zdrojů. 

Ostatně již tato žádost požaduje vyšší zafinancování z veřejných zdrojů (60%) než je umožněno projektu, 

který není označen jako kulturně náročný. 

      

 

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

     Předložený aproximativní rozpočet je transparentní; všechny kalkulované položky vychází z potřeb 

projektu a jsou bez výjimky opodstatněné. Výše jednotlivých kalkulovaných položek je buď kalkulována ve 

standardní výši nebo nižší. Celkový rozpočet není v žádném případě nadsazený, je nízkonákladový. 

Producentská explikace obsahuje komentář k některým kalkulacím, rozpočet je možné zodpovědně 

zhodnotit. Honorářová položka u producenta je kalkulována částkou 150.000,-a částkou 60.000,- za 

vedoucího výroby, ale producent vzhledem k tomu, že je i režisérem projektu nekalkuluje žádnou výší práci 

režiséra ani za asistenta režie. Celkově se tedy dá konstatovat, že položky pro režiséra a producenta 

v jedné osobě jsou kalkulovány spíše nižší, protože producent nekalkuluje svůj honorář za obě funkce. 

V rozpočtu by neměla být zahrnuta ta část částky za scénář ve výši 40.000,- pro autorku předlohy, námětu 

a spoluautorku scénáře, která je vázána na dobu do premiéry filmu. Z této formulace se dá usoudit, že 

částka nebude proplacena ve fázi vývoje projektu. 

 

     Finanční plán vývoje projektu je vícezdrojový; je založený na dotaci ze SFK ve výši 720.000,- (59,60 % 

z celkového rozpočtu), z vkladu koproducenta ve výši 220,- tj. 18,21 %  a vlastních zdrojů producenta ve 

výši 268.000,- tj. 22,19% z rozpočtu. Finanční plán je reálný, výše požadovaných prostředků formou dotace 

ze SFK je obhajitelná. 

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

    Předložená producentská explikace dává jasnou představu o krocích, které producent a režisér v jedné 

osobě plánuje uskutečnit ve fázi vývoje projektu. Rovněž předkládá jasnou strategii ohledně kroků 

k finančnímu zabezpečení projektu. Producent věnoval čas pro vytvoření synopse po dobu jednoho roku, 

nyní hodlá dokončit scénář, pozornost věnuje i odpovědnému obsazení dramaturgů. Čas, který producent 

vyhradil na napsání scénáře, by se však mohl ukázat jako nedostatečný. Podle smluv by měl scénář být 

hotový již koncem roku 2020. Producent v žádosti uvádí, že se zúčastní workshopu e-Quinoxe Germany 

Screen writers Mnichov, který probíhal 8 dní na přelomu října a listopadu 2020, tedy v době podávání 

žádosti. Nebylo tudíž zatím možné podat informaci o benefitech z tohoto workshopu. Dokončení projektu 

podle harmonogramu by mělo být již do 1.5.2021. Za tu dobu by chtěl propracovat výtvarnou představu o 



 

 

Strana 3 

 

 

projektu, nalézt lokace, najít adekvátní herecké obsazení, připravit teaser a nalézt finanční zdroje pro 

výrobu projektu. Přestože producent udává, že na těchto všech zmíněných aktivitách nutných pro přípravu 

projektu k natáčení již pracuje (návrhy lokací ani hereckého obsazení ale nepředložil), mohl by se ukázat 

tento harmonogram časově jen  těžko zvládnutelný. Program má již plně obsazení tvůrčí štáb projektu 

téměř na všech postech profesionály v oboru, to je dobrou devizou projektu. Producent předložil jasnou 

představu o zafinancování projektu, včetně alternativ pro případ, že by některý z významných koproducentů 

(počítá se vstupem ČT Ostrava) nakonec do projektu nevstoupil. Rovněž má producent rozjednané 

možnosti koprodukční spolupráce s dalšími zahraničními partnery a počítá se žádostí na program Media a 

podporu z evropských zdrojů Eurimages.   

Producent předložil velmi dobře propracovanou distribuční strategii v několika příhodně vytipovaných 

zemích. Pro exploataci do některých  zemí bude spolupracovat se sales agentem. Pro distribuci na 

Slovensku předložil již LOI. Producent má dobré zkušenosti již z jeho předchozího působení na filmovém 

trhu, díky kterým podle autorky tohoto projektu se dokáže dobře postarat i o exploataci tohoto filmu. Rovněž 

marketingová strategie odpovídá povaze projektu. 

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

 

Holiday Films s.r.o. je filmová a televizní společnost, která za dobu svého působení ve filmovém průmyslu 

natočila několik celovečerních filmů. Režisér Dan Svátek působí jako scenárista, režisér i jako producent 

filmů. Mezi jeho úspěšné projekty patří režie televizních filmů Ocamova břitva (2012)  a Stockolmský 

syndrom (2020).a filmový divácky oceněný počin Úsměvy smutných můžu z r. 2018, kde byl autorem i 

producentem. Společnost Holiday Films a Daniel Svátek mají dostatečné zkušenosti pro ússpěšné 

zvládnutí předloženého projektu i pro jeho exploataci. Tento projekt zapadá do produkce společnosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zápisník alkoholičky 

Evidenční číslo projektu 4168/2021 

Název žadatele Holiday Films  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 22. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný projekt vychází z úspěšného blogu a následně knihy Michaely Duffkové Zápisník alkoholičky, 

která těmito svými díly zprostředkovává autentickou zkušenost závislosti na alkoholu a pozitivního vyústění.  

Tvůrčí explikace v sobě kloubí několik protichůdných záměrů – snímek má být hraným filmem na základě 

skutečného příběhu, přinášet edukativní poselství, mít artový charakter vztahového psychologického 

dramatu. Jakkoli se všechny tyto roviny může podařit skloubit, stávající podklady velmi lpějí na dramatickém 

lineárním příběhu, který je až příliš přehuštěn konkrétními situacemi na úkor psychologické drobnokresby. 

Projekt pokládám za nedostatečně připravený k vývoji a nedoporučuji jej ve stávající podobě k podpoře. 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Chystaný projekt je filmovou verzí populárního blogu a následně knihy Zápisník alkoholičky.  

Námět v předložené podobě je de facto dramatickým převyprávěním dílčích dějových peripetií,  

Obecně se domnívám, že projekt trpí neujasněným záměrem, respektive že sleduje několik protichůdných 

cílů. Na jedné straně se jedná o záměr hraného „fikčního“ filmu na základě reálných událostí, a ohledem na 

téma obrácení závislosti má mít tento film edukativní poselství, současně se vztahuje k „artovým“ typům 

vztahových dramat. 

Zatímco síla blogu Zápisník alkoholičky spočívá v přímém osobním svědectví autorky, fikční film důsledně 

věrný původnímu příběhu tuto přímou, autentickou vazbu ztrácí a vedle konkrétních peripetií a závěrečné 

katarze (podle treatmentu) vlastně nenabízí nic navíc, nebo to alespoň není patrné z předložených 

podkladů. Stávající verze je přehuštěná dějem, režisérská explikace nepodává příliš mnoho informací o 

formálním a stylistickém záměru, psychologii postav, věnuje se v podstatě právě vazbě na původní dílo a 

edukativnímu potenciálu filmu. Ten je zdůrazněni i v dramaturgické explikaci vazbou na konkrétní instituce, 

s nimiž je navázány spolupráce. Dramaturg zmiňuje alespoň úvahy nad inspirativními vazbami filmu na jiná 

díla (5x2 či Manželská historie) – je nicméně poměrně obtížné si představit, jak může být právě edukativní 

poselství kombinováno s artovým záměrem. Nápad využívat primárně POV záběrů pokládám za příliš 

unáhlené rozhodnutí vyplývající z povrchního zdání, že POV záběry dokáží skutečně prostředkovat 

subjektivitu postav. Subjektivita v kinematografii může být ztvárněna jinými prostředky, přičemž nadužití 

POV, oproti těmto jiným prostředkům, může naopak vést k (s ohledem na téma a záměr spíše 

nežádoucímu) zmírnění emocionálního účinku na diváka. 

Celkově tedy vnímám záměr tvůrců jako spíše neujasněný a doporučila bych opakovat předložení žádosti 

po přepracování.  

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

Projekt připravuje režisér a producent Dan Svátek ve spolupráci s autorkou původního blogu 

Michaelou Duffkovou a novinářkou Martou Fenclovou. Svátek filmem navazuje na své zaujetí 

tematikou drog a závislostí. Tvůrce pojí zaujetí tematikou, nicméně kromě dramaturga příliš lpějí na 

vlastním ději a edukativním potenciálu projektu 

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

Plánovaný snímek otevírá jistě podstatná témata ženské alkoholické závislosti, manželských vztahů, 

péče o dítě, aj. která mají jistě univerzální přesah a v kontextu české kinematografie jsou jistě originální. 

Podstatné nicméně je, jak pro domácí tak zahraniční kontext,  aby dané téma bylo zpracováno také 

inovativními stylotvornými prostředky. Lineární odvyprávění dramatického děje za pomoci častých POV 

se jako takové nejeví. 

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

znaků) 

− Projekt je plánován jako koprodukce minimálně česko-slovenská, v jednání je další zahraniční partner, 

nejnadějněji Litva. Současně započalo vyjednávání s ČT. Producent vychází z dřívější zkušenosti se 

snímkem Úsměvy smutných mužů, přiznává určitou skepsi s ohledem na žádosti (Media a Eurimages), a 



 

 

Strana 3 

 

 

cílí na spolupráci s Ministerstvy. Tato rozvaha má jistou logiku, nicméně prozatím se jeví projekt jako 

nejistě zabezpečený.  

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Po čertech dobrá pohádka
Evidenční číslo projektu 4170/2021
Název žadatele Bontonfilm Studios
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2021-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 22.12.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost  Bontonfilm studios s.r.o. je dceřinou organizací významného distributora Bontonfilm 
a.s.. Od svého zal. 2017 se logicky zaměřuje především na divácky orientované filmy. V rámci této 
strategie žádá o podporu pohádky nezkušeného týmu scénáristy a copywritera Jindřicha Vrágy a režiséra 
Jiřího Sádka (známý dabingový rež.). Jedná se o mix filmů Dívka na koštěti (1971), Pyšná princezna 
(1952), S čerty nejsou žerty (1984), Čertí brko (2018)  a dalších, který má dle žádosti ambici pobavit lokální
publikum.
 

1. Hlavní silnou stránkou projektu je zázemí finančně silné společnosti a opravdu velká distribuční 
zkušenost projevující se v návrhu distribuční strategie pro ČR.

2. Hlavními slabinami projektu jsou mimo naprosté nepůvodnosti textu opravdu malá zkušenost 
autorů a nejasnost určení žádané dotace.

3. Konečné hodnocení

Přestože mám sympatie k žadatelské společnosti i k žánrovým filmům, v tomto případě 
jsem s přihlédnutím k situaci ve filmovém průmyslu i kvalitě jiných projektů, nedokázal najít
argumentaci pro doporučení 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
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považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria 

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

Žádost je poměrně jasná. Obsahuje smlouvu s autorem, přičemž první splátky do celkové výše 80 000 Kč 
nejsou sympaticky ničím podmíněny. Dále je zde vyobrazení hlavního hrdiny, která poměrně jasně 
odkazuje na poetiku pohádek Zdeňka Trošky. LOI slovenské produkce Azyl production prokazující záměr 
vstoupit do budoucí koprodukce. Vzhledem k pozici žadatele lze předpokládat i vstup distributora. Vše 
ostatní je teprve v počátku a i dramaturg projektu Petr Semecký upozorňuje, že vzhledem ke zvýšenému 
množství klišé, dojde v textu patrně k velkým změnám. Otázka na Radu Fondu tedy je, zda si to česká 
kinematografie může za 800 000 Kč dovolit? Nebo zda nejdřív nepředložit první verzi scénáře, která má 
být dle smlouvy do konce roku 2020 autorem stejně dodána.

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

– Rozpočet je specifický. Jednotlivé položky jsou sice v běžné úrovni (v případě dramaturgů dokonce 
sympaticky o něco výše  – 100 000 Kč), nicméně je celý zaměřený v podstatě výhradně na 
předprodukci a vývoj textu. V žádosti je dokonce uvedeno, že u tohoto tipu filmu není potřeba žádných 
testů a podobně se nepočítá s návštěvou trhů či workshopů. Jakoby film měl financovat pouze 
Bontonfilm, některá z českých TV a Fond.  To je při předpokládaných nákladech na výrobu cca 45 M 
myšlenka velmi odvážná.

– Finanční plán obdobně je pouze dvousložkový. Žadatel prohlašuje, že do vývoje vloží přes 1,2 M a Fond
zaplatí 800 000 Kč. To se však v současné situaci zdá naprosto nereálné.

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

– Jak bylo napsáno, strategie je silná především v popisu budoucí distribuce a PR kampaně. Zde je vidět 
velká žadatelova zkušenost a jistota. Škoda, že se již předem vzdává jakékoli strategie vedoucí k 
edukaci autorů a tedy k  lepšímu textu a současně možnosti navázat spolupráci a tedy i peníze v 
zahraničí.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit žadatele je na vývoj pohádky patrně dostatečný. Horší je to s autorským týmem, který kromě 

nadšení bohužel nenabízí příliš řemeslného klidu do současné filmové atmosféry.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Po čertech dobrá pohádka 

Evidenční číslo projektu 4170/2021 

Název žadatele Bontonfilm Studios 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního 

hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló 

Datum vyhotovení 22.12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Má se jednat o pohádkovou komedii /fantasy/muzikál z prostředí hodných českých čertů, kteří se chovají 

jako Harry Potter. Silnou stránkou projektu je skutečnost, že autor námětu nakoukal velmi mnoho rodinných 

fantasy filmů a z každého si něco dovede půjčit a má velmi „blýskavou“ vizuální představivost, samý lesk, 

rudé a zelené jiskření, bum a prásk. To vše může ovšem přidat k prvoplánové líbivosti a prodejnosti. 

Autorovou slabou stránkou – která by nemusila mít vliv na úroveň projektu, ale ten se prostě špatně čte, což 

nepříznivě ovlivňuje jeho posouzení – je bídná znalost pravopisu a vyslovená nechuť k používání čárek, 

oddělujících jednotlivé části vět. Námět postrádá zápletku; resp. děj vystačí tak na večerníček, ne na 

celovečerní film. Základní trojzáměna  hlavního padoucha je nelogická a nepřehledná. Čertovskou soutěž ve 

vaření a ve zpěvu neumím posoudit, snad to může být i vydařená taškařice, ale na 90 minut je to prostě 

málo. Ve výkladu záměru se mluví o dalších dějových vrstvách, kterými bude děj obohacen,  což je jistě 

možné, ale snad by bylo lépe počkat s hodnocením, až se tak stane. 

Předkládaný materiál nesvědčí o tom,  že je projekt připraven k vývoji, ani zda žadatel bude schopen projekt 

dopracovat do zamýšlené podoby. 

 

 

 

 

 

 

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) 

Bontonfilm Studios, sesterská společnost Bontonu, vsází na jistotu a hodlá vyrobit další čertovskou 

pohádku, jista si svou tržní znalostí českého prostředí a dlouhodobým stabilním zájmem  o tento žánr. 

Ústřední myšlenka je pravý opak originality, spoléhá na kouzlo věčně opakovaného a domácky známého 

motivu hodných čertů, nezachovává však klasické pohádkové schéma. Vše se odehrává pouze v Pekle, 

vizuální efekty jsou samoúčelné a děj veškerý žádný. Jediný originální, ale nijak nezdůvodněný nápad  je 

fakt, že čerti omdlévají hrůzou., když vidí štěně.  Což je od nich vlastně moudré,neboť do štěnete je zakletý 

Lucifer, resp. hlavní padouch Belzeba… Aspoň tak to stojí v treatmentu, ale z toho zas nejsem moudrá já. 

Treatment je psán formou lyrického stand-by bez interpunkce, kdežto synopse pozůstává ze zkopírovaného 

prvního odstavce treatmentu.  Ukázka scénáře chybí zcela. Také není jasné, proč žadatel avizuje svůj 

projekt jako muzikál. Upúozpr%nuje ovšem, že scénář je ve velmi rané fázi vývoje. 

 Představa o vizuálním pojetí filmu je přesto  dosti zřejmá: vše, co už jsem viděli jinde –  od Sněhurčiných 

trpaslíkůy až k Harry Potterovi – jen pokud možno hlučněji, barevněji a povrchněji. 

 

 

 

 

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

Složení tvůrčího týmu  je docela slibné. O producentské potenci Bontonu netřeba pochybovat, designovaný 

režisér  Jiří Sádek má za sebou úspěšný  film Polednice a velikou praxi v dabingu animovaných filmů,  

kde jistě mohl získat velikou zásobu zkušeností v tomto žánru. Potíž je s autorem scénáře Jindřichem 

Vrágou, materiál, který předkládá,  zatím zárukou úspěšného vývoje projektu není. 

 

 

 

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

Natočit další pohádku o čertech by bylo docela milé, ale tahle neobratná epigonská variace na „dobrou 

starou českou čertovinu“ neobratně zkříženou s americkou inspirací žádným přínosem české kinematografii 

nebude. Postrádá pravý původní nápad , je neumětelská. 

Takže by projekt svým příběhem či stylem inovaci v rámci české a evropské tvorby přinést nemohl.  

 

 

 

 

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

znaků) 
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Informace obsažené v žádosti  jsou dostatečně srozumitelné. Spíše než rozpory či protichůdné informace 

obsahují přísliby, že přibudou zcela nové dějové linky, prostředí a motivy. Až tomu tak bude, bude možné 

námět posoudit seriózněji.  

 

Daný projekt je s ohledem na rozpočet a předloženou strategii realizovatelný, vznikne však paskvil. . 

Plánovaný objem finančních prostředků zřejmě odpovídá požadavku projektu. 

Plánovaným cílem je bezpochyby komerční úspěch, ale tohle hrozí trapasem.  

Na základě dosavadní činnosti, úspěchů a ocenění žadatele doufám, že předloží  námět nové pohádky 

příště v lépe zpracované podobě. Potom bude  jistě schopen takový projekt zrealizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Po čertech dobrá pohádka 

Evidenční číslo projektu 4170/2021 

Název žadatele Bontonfilm Studios 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 19.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Nechci působit jako hnidopich, který zpochybňuje budoucí filmový projekt kvůli takové marginálii, jako je 

český pravopis. V této fázi je ale předložen k posouzení a k případnému dalšímu vývoji treatment, tedy ještě 

literární útvar, který oplývá tak zásadními gramatickými nedostatky, že jeho autor by za něj možná už na 

základní škole neobdržel nic jiného než dvakrát podtrženou kouli. Shoda přísudku s podmětem je pro něj 

španělská vesnice, zato mu neschází sebevědomí, které se zračí už ve zvoleném názvu. 

 

Myslel jsem si původně, že jde o chytře a trochu i sebeironicky využité známé úsloví, zdá se ale, že autor je 

skutečně přesvědčen, že přichází se zcela novým čertím konceptem: „jak se vůbec takový čert narodí a 

odkud se vzalo samo Peklo“. To je hezké předsevzetí, nic z něho však v treatmentu v nějaké podstatnější a 

originálnější podobě nelze najít. Jeho gros spočívá naopak v recyklaci zavedených schémat a postupů a v 

očividném pošilhávání po nejrůznějších domácích i zahraničních vzorech. Navíc značně disparátních, takže 

si lze za tím vším jen těžko představit nějakou stylově i ideově ucelenější vizi. 

 

Z celé žádosti je nejpřesvědčivější dramaturgická koncepce, která navzdory celkově příznivému hodnocení 

látky upozorňuje výstižně na její nevyváženost, odvozenost a stavební stereotypnost a zároveň na 

nezkušenost scenáristy s podobně rozlehlým projektem. Kredit producenta, stejně jako osobnost 

proponovaného budoucího režiséra Jiřího Sádka jsou pro dramaturga zárukou zdárného dalšího vývoje látky. 

Já bych zejména vzhledem k vyčísleným nákladům na vývoj a později i na výrobu a také vzhledem k 

požadované částce podpory očekával rozhodně konzistentnější, svéprávnější a ideově určitější definici 

projektu. 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Za současné inflace pohádek produkovaných zejména Českou televizí nechápu úplně, co nového si žadatel 

slibuje od ještě jedné další. Na řadový film je rozpočet na vývoj i na jeho budoucí výrobu přemrštěný, na 

pohádku s kouzelnými prvky a triky naopak chabý. Scenárista postrádá zkušenost s příběhem pro 

celovečerní metráž, jedinou zatímní oporou je proponovaná účast režiséra Jiřího Sádka, i když ten je také 

autorem zatím jen jednoho celovečerního hraného filmu. 

 

Nicméně nejméně v bodech 1, 2 a 4 odpovídá projekt cílům výzvy, takže by se snad dalo o podpoře přece 

jen uvažovat. Autorská explikace bere ale iluze: v sebereklamním entuziasmu se chytá naprostých 

podružností, např. budoucího hereckého obsazení, aniž by alespoň vysvětlila, proč si k příběhu o lásce, 

přátelství a jinakosti vůbec bere za scenérii právě čertovský svět. Peklo se tu zatím redukuje na pouze 

mechanicky dosazené kulisy a propriety, v nichž se odehrává tisíckrát obehraný příběh, a my nevíme, proč 

se odehrává právě tam a ne třeba úplně někde jinde. Autor je zjevně okouzlen aluzemi na nejrůznější 

filmová díla domácí i zahraniční provenience, vychází mu z toho však zatím jen postmoderní svévolnost. 

 

Pravda, i ta může mít svou poetiku a svůj humor, v českém prostředí ale asi nejde úplně obejít domácí 

čertovskou tradici, která se odehrává v logickém trojúhelníku člověk, nebe, peklo. Právě logika ale zatím 

příběhu schází, jakkoli se ve fantazijním světě může odehrát cokoli. I ono cokoli by ale mělo mít 

charakteristiky jednotného světa, a právě to zatím látka ve své nevyváženosti zcela postrádá. 

 

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

 

Jindřich Vrága je scenáristický začátečník trochu pohlcený vlastní kuráží a nadšenectvím, což mu 

dramaturgická koncepce přičítá k dobru. Já bych naopak ocenil věcnější snahu o ideové i formální vymezení 

látky, o vyjádření autorského směřování a pojetí. Za sebevědomými slovy tu trochu duní prázdnota a 

eklekticismus, který jako by se pro mnohé dnešní tvůrce stal jakýmsi samozřejmým tvůrčím nástrojem. I 

proto si myslím, že je na podporu ještě příliš brzo a že by látka měla projít ještě novou debatou s 

dramaturgem, ale také už s budoucím režisérem, který skýtá záruku tvůrčího rozvoje potencí příběhu. 
 

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

 

V domácí kinematografii jsou čertovské náměty v oblibě a pokud by se pod skrumáží obyklých klišé podařilo 

akcentovat myšlenku jinakosti jako devízu celého filmu, snad by předloženou látku mělo cenu dál 

rozpracovávat. Inovaci bych od ní v této fázi žádnou neočekával, je ve vleku velkých vzorů našich a zejména 

zahraničních.  

 

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

znaků) 

 

Škoda, že žadatel nepřipojil k žádosti producentskou explikaci, která by blíže objasnila, co si od projektu 

vlastně slibuje. Jak popsáno výše, z celé žádosti nejvěcněji působí dramaturgická koncepce Petra 

Semeckého, která ovšem de facto usvědčuje záměr z přílišné a neuvážené uspěchanosti. Přitom se v 

žádosti hned počítá s nemalou finanční částkou na vývoj, zatímco hodnotě věci jedině náležitá by v daném 

okamžiku byla mnohem skromnější žádost na vývoj první verze scénáře. Teprve nad ní bude možné 

posoudit nezávisle opravdové možnosti projektu a nevyhazovat peníze předem na jakousi abstraktní 

chiméru. Žadatel je nepochybně schopen projekt v budoucnu realizovat, trochu však podvrací svůj vlastní 

kredit, když je ochoten zaštiťovat projekt zatím tak nejistý. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Masaryk 2 - vývoj 

Evidenční číslo projektu 4171/2021 

Název žadatele IN FILM Praha 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 8.12.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

 

 

Velkoryse pojatý projekt vývoje 2. dílu Masaryka, který navazuje na úspěšný 1. díl. 

Koncepci projektu vývoje nelze nic vytknout, drobné odstranitelné výhrady ke smlouvám, harmonogramu a 

rozpočtu  níže.  

Nenašel jsem v Popisu Marketingovou strategii - nutno doplnit. 

 

Silnou stránkou tohoto projektu je obsahová část. 

 

Projekt vývoje je připraven k realizaci, a Žadatel bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě. 
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Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

– Přílohy jsou úplné, srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace. 

– Opce s p. Ševčíkem pravděpodobně omylem začíná Technickým průkazem Žadatelky, opce p. Kolečka 

je těžko čitelná. Obecně obě opce jsou na 6 měsíců od podpisu - dle Výzvy by platnost autorských 

smluv měla být nejméně do konce projektu - doporučuji vysvětlit či opravit. 

 

– Žádost je možné správně posoudit.  

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

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná. 

– Představa o financování budoucího filmu je v Popisu naznačena - k financování vlastního projektu  

vývoje je přiložen pouze Finanční plán, zde je financování složeno z SFK, značného kofinancování ČT 

a českého koproducenta - který není specifikován. Vlastní investici Žadatel neuvádí. Doporučuji 

dovysvětlit. 

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je sice vysoký, ale v tomto 

případě hraničně obhajitelný. 

– Projekt má jistě potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento typ velkého filmu. 

 

– Marketingové strategii jsem v Popisu nenašel - nutno doplnit. 

 

– Časový harmonogram prakticky pokrývá celý možný termín Výzvy a je splnitelný. Žadatel by měl 

dovysvětlit svou činnost mezi dokončením realizace a terínem dokončení projektu vývoje /1.8.23 - 

31.8.23/.  

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají vysokému zvolenému cíli. 

– Jedná se o zkušenou dlouhodobě působící producentskou společnost s řadou ocenění a úspěchů viz 

příloha B.7.. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Masaryk 2 - vývoj 

Evidenční číslo projektu 4171/2021 

Název žadatele IN FILM Praha 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 21.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
.  
Po diváckom i profesionálnom úspechu životopisného filmu Masaryk sa jeho tvorcovia 
rozhodli vytvoriť nasledovný film Masaryk2 (pracovný názov), ktorý chronologicky sleduje 
ďaľšiu etapu Jana Masaryka, posledné obdobie jeho života. Masaryka jeho láska k domovu 
priviedla naspäť, od roku 1945 stáva ministrom zahraničných vecí a je súčasťou 
turbulentného obdobia ČSR. Je čas studenej vojny, prebieha boj mocností o geopolitický 
vplyv v ČSR a boj rôznych strán a individualít vnútri republiky o moc. Film chce sledovať 
závažné historické udalosti a stretnutia tak doma, ako aj v zahraničí, ako napríklad v Paríži, 
v Moskve, či vo Washingtone. Zároveň však chce predstaviť aj Masarykov vnútorný svet. Ako 
partnera, ktorý si konečne našiel svoju životnú lásku, Marciu, ale aj ako milujúceho brata. Film 
bude natočený z pohľadu Masaryka a končí komunistickým prevratom a jeho smrťou v roku 
1948. Producentom je IN Film, ktorý úspešne zrealizoval už prvú časť. Producent R.Biermann 
a scenárista-režisér Julius Ševčík podpísali opčnú zmluvu na námet. Dramaturgičkou je 
Tereza Oľhová a opätovne sa počíta aj s dramaturgom Tomom Abramsom. Počas vývoja sa 
má uzavrieť zmluva na scenár, budú sa konať obhliadky v ČR a SR a casting ďaľších 
kľúčových postáv (s K.Rodenom sa tiež znovu počíta). Logicky sa znovu bude opakovať 
koprodukcia so SR a podporou AVF, ale v období vývoja chce producent vytvoriť aj celkový 
rozpočet filmu a získať ďaľších zahraničných partnerov. Masaryk2 je ambiciózny a nákladný 
projekt, ktorý plánuje veľkolepé herecké obsadenie a spoluprácu s najkvalitnejšími filmovými 
profesionálmi. Projekt je profesionálne vypracovaný a pripravený k realzácii.  
 

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

 
Jan Masaryk je jednou z najdôležitejších postáv v dejinách Československa 20.storočia a 
zaslúžene bol o ňom natočený film Masaryk, ktorý však sleduje jeho život len do určitej etapy 
a preto je viac než logické, že sa autori rozhodli natočiť film aj o poslednej etape jeho života. 
Už aj preto, že toto obdobie nie je v českej kinematografii spracované a záhadná smrť Jana 
Masaryka dodnes vyvoláva mnoho otázok. Udalosti budeme sledovať z POV Masaryka a film 
končí spolu s jeho odchodom a jeho posledným videním. Film by mohol dopomôcť nielen 
priblížiť osobnosť J.Masaryka, ale aj lepšie pochopiť toto povojnové obdobie studenej vojny, 
kedy svetové mocnosti viedli boj o geopolitický vplyv v Európe. Možno budeme prekvapení, 
aké paralely nájdeme so svetom súčasným, kdeže boj o geopolitický vplyv je zrejme 
integrálnou súčasťou existencie ľudstva. Plánovaný veľkofilm, sekvencia Masaryk2, má veľký 
potenciál zaujať svojim príbehom a hviezdnym obsadením, znovu môže pritiahnuť divákov do 
kina, ale zároveň má podľa mňa aj potenciál stať sa kvalitným a príťažlivým filmom 
s edukatívnym elementom o určitom historickom období aj pre mladšie generácie. K projektu 
je priložený treatment, ktorý obsahuje množstvo historických reálií. Verím tomu, že režisér a 
scenárista spolu s dramaturgami vytvoria pútavý životný príbeh Jana Masaryka na pozadí 
dôležitých historických míľnikov krajiny. 
 

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

. 
IN Film a R.Biermann  je fenoménom na českej produkčnej scéne, ktorého kvality  
netreba predstavovať, stačí si pozrieť zoznam filmov a ich medzinárodných ocenení. 
Kvalitu svojej  predchádzajúcej spolupráce s režisérom potvrdzuje ich film Masaryk a  
množstvo ocenení Český lev, ktoré zaň dostali. Potvrdení sú aj ďaľší ysokokvalitní  
profesionáli, členovia štábu ako kameraman Martin Štrba, architekt Milan Býček,  
kostýmová návrhárka Katarína Bieliková. Scenár píše režisér Július Ševčík spolu so  
scenáristom Petrom Kolečkom. Zo všetkého teda vyplýva predpoklad, že dôjde k úspešnej  
realizácii vývoja a následovne výroby kvalitného životopisného filmu. 
 
 

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

 
Pokračovanie a výroba ďaľšej časti životopisného filmu o Janovi Masarykovi vytvorí ucelený  
a komplexný portrét tejto unikátnej a významnej osobnosti Československa 20.storočia. Je  
významným a zaujímavým filmom nielen pre ČR a Slovensko, ale podľa mňa aj v rámci  
európskeho kontextu. Navyše obohatí českú kinematografiu o v týchto končinách  nie tak 
veľmi obvyklý výpravný životopisný ý film vysokej kvality s účasťou zahraničnej  
koprodukcie a s kvalitným hereckým obsadením. V tom vidím aj jeho inováciu. 
 
 

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

 
Informácie v žiadosti sú dostatočné a zreteľne a logicky zargumentované. Počas vývoja sa 
má režisér so scenáristom zúčastniť ScriptEastu vo Varšave na sprecizovanie dramaturgie 
filmu, podobne ako to urobili s prvou časťou. Tieto náklady sú tiež zahrnuté v rozpočte. 
Rozpočet na výrobu je relatívne nákladný, ale celý film bude vysokonákladný, takže to nie je 



 
 

Strana 3 
 
 

v tomto prípade nič mimoriadneho. V tomto štádiu je k žiadosti pripojený LOI CZ TV, 
koprodukčná zmluva bude podpísaná neskôr. Producent žiada od SFK 46,94%  podpory na 
vývoj, 14,34% predstavuje koprodukčný príspevok CZ TV a 38,72% je podľa finančného 
plánu vklad koproducenta – ale ktorého? Nemá to byť v kolonke vlastný vklad producenta? 
Nijaký iný koproducent sa zatiaľ nezmieňuje a ani nie je pridaný žiaden ďaľší LOI, aspoň ja 
som nenašla. Stratégia producentskej spoločnosti je logická a zahŕňa všetky úkony potrebné 
pre fázu vývoja, vrátane zostavenia celkového rozpočtu filmu a rozvoja možnej zahraničnej 
koprodukcie (Poľsko, Maďarsko, ZDF a iné) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Masaryk 2 - vývoj 

Evidenční číslo projektu 4171-2021 

Název žadatele IN Film Praha s.r.o. 

Název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern 

Datum vyhotovení 20.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jan Masaryk se vrací po 2.světové válce domů. Je zde nadšeně vítán a i on je plný nadějí do budoucna.  

V Praze na něj čeká jeho láska Marcia. Schází se s presidentem Benešem a oba plánují politickou 

budoucnost Československa. Je jasné, že  jako malá země bude muset nějak vyjít s oběma velmocemi, 

Sovětským  svazem a Spojenými státy a že to nebude jednoduché.  

Komunisté drtivě vyhrají volby, což narušuje Masarykovy a Benešovy plány. Spojené státy vyjadřují obavu, 

zda vůbec má cenu s Československem spolupracovat. Z iluzí o soužití se Sovětským svazem je oba 

probudí Stalinův zákaz přijetí Marshallova plánu. Stalin se k nim chová jako k poddaným. Nikdo nenajde sílu 

se Stalinovi vzepřít. Demokratické strany a Jan Masaryk si uvědomují, že situace se bude ještě zhoršovat a 

že se nevyhnou čelnímu konfliktu s komunisty a Sovětským svazem za jejich zády.  

 

V roce 1947 proběhne neúspěšný atentát na vedoucí představitele demokratického křídla. Vidíme, že ho 

organizuje vojenská tajná služba v čele s Reicinem a nepochybně je inspirován Moskvou. Vyšetřovatelé z 

ministerstva spravedlnosti vedeného Prokopem Drtinou najdou nitky vedoucí k pachatelům atentátu 

spojených s komunisty.  Drtina navrhuje tvrdě proti komunistům vystoupit. Masaryk je proti. Beneš se bojí, 

že lidé nebudou vědět, komu věřit. Na vládě Drtina vystoupí s výsledky svého vyšetřování. Ministr Nosek 

řekne, že už pachatele mají. Na to mu Drtina opáčí, že nějakého chudáka mučením přinutili k přiznání, že je 

to jen krytí skutečných pachatelů..  

Na Slovensku dojde k puči, jsou zavřeni představitelé Demokratické strany, která má na Slovensku většinu, 

a jsou obviněni z nesmyslných zločinů. Západ po tomto vývoji dává ruce od Československa pryč. Masaryk 

zoufale bojuje o přízeň Spojených států, protože ty jediné jsou mocenskou protiváhou Sovětskému svazu. 

Jede do Ameriky, ale v Bílém domě ho přijme krátce jen ministr zahraničí. Na jeho otázku, co Američané 

udělají, kdyby se Sověti rozhodli vojensky podpořit komunisty v Československu, říká že nic. Masaryk se 

vrací domů dobojovat už asi prohraný boj. 

 

Přicházejí Únorové události, demokratičtí ministři podají demisi, Gottwald tlačí na Beneše, aby jí přijal. Lidé 

organizovaní komunisty jsou v ulicích. Ulicemi pochodují ozbrojené dělnické milice.  Marcia raději odjíždí do 

Ameriky, domlouvají se s Masarykem, že za ní přijede.  Masaryk jede za Benešem do Sezimova Ústí, tam 

nachází těžce nemocného člověk, který po mrtvici skoro nemůže mluvit. Pohádají se, cestou zpátky si o 

sobě přečte Masaryk ve Washington Post, že je zrádce. Masaryk jde do svého bytu na ministerstvu 

zahraničí psát projev o smíření a budoucnosti. Pak jde spát.  

Londýn: Marcia se dozvídá o jeho smrti.  V Praze lidé stojí frontu k Masarykovu tělu vystavenému v 

Černínském paláci. 

 

Projekt je volným pokračováním úspěšného filmu Masaryk a popisuje nejdramatičtější období života Jana 

Masaryka ukončené jeho smrtí, která je jednou z největších záhad naší moderní historie. Jde o velice 
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závažné téma, které bude poprvé zpracováno formou hraného filmu.  To je také silnou stránkou tohoto 

projektu. Další výhodou tohoto projektu je, že má vybudovanou pozici u publika předchozím filmem (322 tis. 

diváků), takže bude pravděpodobně rovněž úspěšný. 

 

Slabou stránkou projektu je, že nemá téměř žádnou osobní linku. Jednou osobní linkou je, že Masaryk 

miluje svojí přítelkyni Marcii, což ale není nic dramaticky nosného. Druhou osobní linkou je jeho vztah k 

sestře Alici, ale ten také v sobě nenese dramatický náboj. Takřka veškerý děj se odehrává v podobě 

historických událostí, politických a diplomatických jednání, takže dramatické jádro filmu spočívá v politickém 

boji za uchování demokracie v Československu, který Masaryk vede s komunisty a Sovětským svazem a 

který nakonec prohrává.  Dějiny jsou hlavním hybatelem děje. Postavy jsou díky tomuto způsobu vyprávění 

pouze schematickými nositeli politických konceptů, samy o sobě nežijí, jsou to historické figurky. Jedinou 

opravdu živou postavou je sám Jan Masaryk, avšak my do něj nevidíme, nevíme, co se ním děje, jakou 

cestu urazil, k jakému poznání došel.  

Další slabou stránkou projektu je historická hodnověrnost a pravdivost líčených událostí. Jan Masaryk je 

líčen jako obránce demokratických hodnot, který nakonec svůj boj prohrává. To není úplně v souladu s 

historickými fakty. Jan Masaryk se v rozhodující chvíli boje za uchování demokracie v Únoru 1948 postavil 

na stranu komunistů. Ačkoliv slíbil podle svědectví Huberta Ripky, že podá s ostatními demokratickými 

ministry demisi, tak tak neučinil. Zradil ostatní demokratické ministry a víceméně se přidal ke 

komunistickému puči. Navíc se pak nechal najmenovat do rekonstruované vlády, čímž jí legitimoval, ačkoliv 

v té době už komunisté začali zavírat své politické oponenty. Jinými slovy Jan Masaryk je problematická 

postava našich dějin a my i on si zasloužíme pravdivý popis jeho života. V dokumentu, který jsem letos točil 

o Únoru 48, říká historik Jan Kalous: "Zradil Jan Masaryk demokratické ministry? Zradil. Ministru 

zahraničního obchodu Hubertu Ripkovi totiž slíbil, že se k demisi připojí, to se ale nestalo. Spadl snad Jan 

Masaryk do pasti svých vzájemně protichůdných slibů, a nebo neměl dost pevnosti a odvahy?" V autorské 

explikaci Julius Ševčík píše: "Masarykovo jednání však žádnou zradou nebylo. Naopak, bylo jedinou nadějí 

pro ČSR v poválečném světě." Nesouhlasím.  Film o Janu Masarykovi by neměl tyto problematické věci 

obcházet nebo je dokonce interpretovat jinak, než se staly. 

I když jde o projekt, který má velký potenciál se stát úspěšným filmem, tak za sebe ho nemohu doporučit k 

podpoře, protože dle mého názoru nelíčí správně klíčovou část života Jana Masaryka. Ať nejprve historici 

zhodnotí skutečnou roli Jana Masaryka zejména v době únorového puče. Pak je teprve možné na základě 

této diskuse napsat scénář, který bude pravdivě zobrazovat skutečnost. Takto důležité události není možné 

ponechat subjektivně pojatému vyprávění autora scénáře nebo námětu. Proto projekt v této podobě k 

podpoře nedoporučuji.  

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Žánr projektu je historické drama. Většina konfliktů a motivů je politické nebo diplomatické povahy. Vztahy 

mezi postavami jsou politické, nikoli osobní. Tím je dán zvláštní charakter příběhu, jehož dramatičnost 

spočívá v boji o prosazení různých ideologických a politických konceptů. Jan Masaryk bojuje za demokracii 

v Československu, a to jak na domácím, tak i  zahraniční politickém poli. Jednotlivé postavy proti sobě 

osobně nic nemají, nejsou si ani vzájemně sympatické, jsou pouze nositeli určité politiky a tím vstupují do 

vzájemných konfliktů.   

 

Treatment má velmi dlouhou expozici, v níž se vysvětluje celková zahraničně i vnitropolitická situace po 

válce. Kolizí a tedy iniciačním momentem celého příběhu je Stalinův zákaz pro Československo přijmout 

Marshallův plán. I když bylo Benešovi a Masarykovi jasné, že Stalin bude hodně promlouvat do vnitřních 

záležitostí osvobozeného Československa, tak to, že s Československem bude zacházet jako s vlastní 

gubernií, to nečekali. Po počáteční poválečné euforii Masaryk zjistil, že jde do tuhého. Krize nastává v 

momentě, kdy vojenské zpravodajství vedené Reicinem ve spolupráci se Sověty zorganizuje atentát na 

čelné demokratické politiky. Na Slovensku komunisté zatknou politiky nejsilnější politické strany Slovenska. 

Situace se vyhrotí ve vládě a demokratičtí ministři podají demisi. Masaryk se k nim nepřidá. Věří stále ještě 

na domluvu s komunisty - Gottwaldem. Následuje katastrofa v podobě komunistického puče, Masaryk za 

záhadných okolností umírá. Příběh Masaryka je současně příběhem likvidace demokracie v 

Československu. Masaryk je aktérem tohoto boje za demokracii a je i jeho obětí, ať už spáchal sebevraždu 

nebo byl zavražděn. Boj za demokracii ho stál život.  

 

Z treatmentu není jasné, jakou cestu urazil sám Masaryk. Je to cesta, na níž postupně ztrácel iluze o 

komunistech, o Stalinovi, nakonec i o západních spojencích (hlavně Francie a USA), které nás (tak jako v 

Mnichově) nechaly napospas tentokrát Sovětskému svazu?   Trápil se Masaryk svým lavírováním mezi 

Sověty a Američany,  mezi demokraty a komunisty? Nebo to bral jako pragmatickou politiku a osočování 

západního tisku, že zradil demokraty, bral jako křivdu?  

 

 

 

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

    Režisér Julius Ševčík, producent Rudolf Bierman a scénárista Petr Kolečko jsou všichni renomovaní 

tvůrci a profesionálové, kteří jsou zárukou úspěšné realizace projektu. Už film Masaryk (předchozí díl 

tohoto projektu), který získal 12 Českých lvů, je toho důkazem. 

 

 

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

    Téma je určitě velmi významné pro českou kinematografii, co se týče evropského přesahu, tak tam mám 

pochybnosti, že by to někoho mimo Čechy a Slováky obzvlášť zajímalo. Příběh svým zpracováním nijak 

inovativní není, jde o běžné historické drama.  

 
 

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

znaků) 

Informace o projektu jsou úplné a srozumitelné. Projekt je realizovatelný v rámci daného rozpočtu i 

strategie. Žadatel je rozhodně schopen projekt zrealizovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Tři noci 

Evidenční číslo projektu 4173-2021 

Název žadatele B3F dev. s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 23.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel předkládá filmovou adaptaci českého autora. Film by měla režírovat mladá začínající režisérka a na 
filmu pracuje zkušený scénárista. Producentská strategie ale vykazuje velké nedostatky a nereálné plány. 
 
SILNÉ STRÁNKY: 

- Zajímavá předloha 
- Zkušený scénárista 

 
SLABÉ STRÁNKY: 

- Debutující režisérka 
- Riskantně nastavená producentská strategie 
- Absence marketingové a distribuční strategie 

 
Celkově vzato je výchozí látka zajímavá. Trochu připomíná Ucho nebo dílo Franze Kafky či Milana Kundery. 
Nicméně produkční strategie ji sráží, protože z látky dělá mnohem ambicióznější projekt, než v realitě je. 
Doporučuji tedy producentskou strategii změnit, doplnit promyšlenou marketingovou a distribuční strategii a 
pokud toto bude žadatel schopen zaručit, pak bych projekt doporučil k podpoře. 

Udělení podpory Doporučuji pokud se změní strategie 
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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 obsahuje všechny přílohy, mohl jsem se tak správně rozhodnout. 

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

ROZPOČET: 
Celková výše rozpočtu je český průměr. Nicméně jednotlivé položky se vymykají, na což upozorňuje i 
žadatel. Obecně vzato je fajn, že režisér je dobře zaplacený z vývoje, problém nastává, když tento honorář 
a nepoměrně snižuje možnost na kvalitní vývoj. Ostatní položky v rozpočtu jsou totiž extrémně 
podhodnocené. Např. pořídit storyboard za 30 000 Kč je nemožné. Nebo natočit ukázku za 135 000 Kč je 
také dosti nereálné. Je to max 1 natáčecí den s minimální postprodukcí. 
Do projektu narozpočtován workshop a tím pádem i drahé cestovní náklady. Workshop navíc ale není 
obhájen. Sice je režisérka debutantka, ale scénárista je zkušený, takže nevidím důvod, proč utrácet peníze 
za workshop. 
 
FINANČNÍ PLÁN: 
Finanční plán je riskantní, protože počítá se dvěma nejistými zdroji – Media a americká koprodukce. Navíc 
podpora fondu Media je špatně spočítána. Podpora z Media je 30 000 EUR paušální, tedy při kurzu 26 
Kč/EUR je to 780 000 Kč a nikoli deklarovaných 650 000 Kč. Jinak vlastní vklad producenta je doložený. 
Navíc je ale otázka, jestli vůbec žadatel splňuje přísná kritéria pro žádost o podporu Media, protože v profilu 
společnosti nenajdeme celovečerní film, který by byl distribuovaný v zahraničí. 
 

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

Žadatel plánuje film vyrobit v americké koprodukci, v angličtině a plánuje pro film celosvětovou distribuci, i 
když připouští, že v USA je distribuce nejistá. S tím se nedá než souhlasit, protože šance na distribuci 
takového filmu je v Severní Americe nulová. Navíc režisérkou je mladá debutující autorka, která nemá za 
sebou žádné výraznější úspěchy se svými krátkými filmy. To vše si dala za cíl společnost, která nikdy žádný 
film nevyprodukovala. 
 
Pozitivní je látka, která je zajímavá, lokální a pro debutanta možná vhodná, protože je komorní. Tento film je 
postavený na hereckých výkonech. Film tak určitě prověří schopnost režisérky vést herce na maximum a 
doufejme, že povede k dobrému výsledku. Sice se jedná o nelehkou adaptaci, ale v týmu je zkušený 
scénárista, který by mohl být zárukou úspěchu. 
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Nicméně hlavní slabinou projektu je producentská strategie, která nesmyslně spoléhá na americkou konexi. 
Film, který by se mohl natočit za poloviční cenu v ČR s dobrými herci, tak žadatel transformoval do 
transatlantického projektu, který stojí dvojnásobek peněz a má obsadit známé herce. Nicméně nikde 
žadatel nepíše, jak chce toho dosáhnout, aby se tak stalo. V českých končinách se toto podařilo pouze 
Petrovi Jáklovi nebo Václavu Marhoulovi. A utratili za to desítky milionů korun a strávili nad tím přes deset 
let. Takové zkušenosti nemá rozhodně žadatel, a i když v režisérčině krátkometrážním filmu hrál slavný 
Sean Penn, není to zárukou toho, že v debutu bude hrát on nebo jiná hvězda. Mnohem více by projektu 
seděl minimalistický tón, protože předloha to umožňuje. Celá produkce by tak nebyla pod velkým stresem a 
zároveň by mohla režisérka vyniknout. 
 
Marketingová a distribuční strategie je nulová a žadatel se spokojil jen s nejobecnějšími frázemi.  
 
Pokud by žadatel změnil strategii výroby, mohl by vzniknout zajímavý festivalový film a mohl by pomoci jak 
režisérce, tak žadateli v další kariéře. 

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

Společnost je založena zkušeným zvukovým mistrem a začínající producentkou. Pokud by byla 
producentská strategie zvolena jinak, tedy minimalisticky s ohledem na náklady i distribuci, žadatel by film 
v pohodě zvládl vyrobit i distribuovat. Ale protože žadatelova aktuální strategie počítá s transatlantickou 
spoluprací, která je velmi specifická co do zákonů, finančních zvyklostí a dalších aspektů, tak se obávám, 
že takto nastavený projekt nemá vysokou šanci na úspěšný vývoj a následující výrobu. 

 



Expertní analýza

Název projektu Tři noci

Evidenční číslo projektu 4173/2021

Název žadatele B3F dev.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2021-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 26. 12. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Literární adaptace románu, psychologie, manželská krize, tajemství, dobové kulisy
2. Adaptace významného českého autora, vědomí kvalit i úskalí literární předlohy, smysluplný

producentský záměr
3. Nevyjasněná základní koncepce, chybí explikace scénáristy, fokus na podružné aspekty
4. Konečné hodnocení

- Filmových adaptací románů Egona Hostovského je překvapivě málo a je pochopitelné, že se
producent rozhodl najít tvůrce a pokusit se o převod románu Tři noci do filmového díla.
Součástí týmu je i spisovatelova dcera. Tvůrci si uvědomují obtížnost úkolu (předloha je
výsostně literární s mnoha vrstvami), přesto z dodaných materiálů nelze vyčíst jasné uchopení
literární předlohy. Poměrně detailizovaná představa o scénografii, užití objektivů atp. je v
kontrastu s absentující koncepcí scénáristy. Zda tvůrčí úsilí tohoto týmu povede ke scénáři a
poté k filmu hodného literární předlohy nelze zatím odhadovat. Z tohoto důvodu považuji tuto
jinak slibnou žádost za předčasnou.

Udělení podpory Nedoporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Námět je osobitý a jeho zpracování by, soudě z režisérské explikace, využívalo celou škálu
prostředků filmové řeči. Dá se očekávat, že výsledek byl umělecky náročným dílem pro zkušené
publikum.

− Ve Třech nocích je tvůrci akcentovaná vrstevnatost: prolínání reálných a fiktivních rovin či
změny vypravěčských perspektiv, avšak schází jasně vymezená rovina, ke které mohou ostatní
referovat. Vztahy mezi realitou a snem, mezi nahlas vyřčeným a zamlčeným atp. zkrátka nejsou
nastaveny tak, aby nedocházelo k narušení bazální srozumitelností a tím i znehodnocení všech
metafor.  Dramaturgyně si uvědomuje nutnost ukotvení výchozího děje a jeho vztahu k vnitřním
monologům postav. Pohled scénáristy však neznáme.

− Z treatmentu nelze vyčíst nic, co by přinášelo napětí (k hlavním hrdinům nelze zaujmout vztah,
hrozba za dveřmi nepůsobí hrozivě) a vůbec je obtížné z něj pochopit smysl původního textu.
(autor expertýzi je čtenářem Všeobecného Spiknutí a Půlnočního pacienta, Tři noci dosud
nečetl.). To naznačuje, že podstata díla nebyla ještě uchopena.

− Sporný je přínos umístění děje do New Yorku šedesátých let. Přesto, že se jedná o Hostovského
současnost, která se je navíc i esteticky lákavá, ve vztahu k ději a myšlence filmu hraje dobové
ukotvení do šedesátých let podružnou roli. Na druhou stranu je to v souladu se zamýšlenou
distribucí v USA.

− Pro producentku a dceru autora je látka osobní. Je znát snaha o věrné převedení Hostovského
myšlenek do filmu. Podstatné motivy jsou vyznačeny na základě vzpomínek spisovatelovi dcery.
Je otázkou, zda literárně historický přístup nejde proti smyslu filmové interpretace literárního
díla.

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

− Tři noci jsou producentským filmem s vysokými uměleckými ambicemi. Volba týmu je svým
způsobem uměleckým gestem. Je třeba ocenit sázku na nejistotu a do role režisérky obsadit
debutující režisérku. Dodaná ukázka z její tvorby naznačuje silný důraz na estetickou stránku
obrazu.

− Dodaný profesní životopis scénáristy dokládá široké zkušenosti s textem, dramatickými tvary a
filmovou tvorbou. Neobsahuje hrané filmy a je tedy obtížné posoudit jeho přínos k
připravovaném filmu.

− Podstatným členem týmu je dramaturg, zde tuto roli zastupuje filmová střihačka. Lze souhlasit s
producentkou, že střihači mají pro dramaturgii nejlepší předpoklady.

3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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− Téma je kulturně přenositelné, koneckonců román napsal emigrant. V případě zdařilého
výsledku je možné očekávat, že film bude rezonovat i v zahraničí. Snaha stavět hlavně na
filmových vyjadřovacích prostředcích může být oceněna na mezinárodních filmových festivalech.
Záměr prezentovat, případně distribuovat film v zámoří nepostrádá logiku.

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

− Informace v žádosti jsou srozumitelné. Chybí možnost se blíže seznámit s přístupem stěžejní
figury tvůrčího týmu, scénáristou.

− Historie producenta odpovídá záměru projektu.
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1 Expertní analýza
Název projektu TŘI NOCI
Evidenční číslo projektu 4173/2021
Název žadatele B3F dev.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu
Číslo výzvy 2021-1-1-3

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 23. prosince 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Filmová adaptace románu Egona Hostovského, komorní psychologické drama     
o jednom nefungujícím manželství dvou emigrantů na začátku 60. let v Americe. Dva
složité charaktery s ještě složitější minulostí. Tento „nekrolog o dvou živých mrtvých“ 
(E. Hostovský) se odehrává po tři noci v jednom prostoru (bytě). 

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Vzrušující předloha.
3.      Jasné vize tvůrců (producentka, režisérka, dramaturgyně).
4.  
5. Hlavní slabé stránky projektu:
6.      Absence scenáristovy explikace.
7.      Příliš jasná realizační vize režisérky pozbývá bez scénáře smysl.
8.      
9. Konečné hodnocení:
10.      Projekt je pečlivě připraven, přesto se velmi těžce hodnotí, není-li k dispozici 

základní dílo – scénář (alespoň první verze), případně jasně artikulovaný 
scenáristický záměr. Doporučuji tedy podporu zejména na vývoj scénáře, vše 
ostatní je zatím předčasné (byť pochopitelné, zejména testy režisérčina 
promyšleného způsobu snímání).

Udělení podpory                                                                      Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     Velmi těžce se posuzuje projekt, chybí-li základní stavební kámen – scénář. Tím 
spíše, že poměrně složitý komorní psychologický román Tři noci rozhodně nelze 
(pro časté myšlenkové i emoční pochody hlavních postav, pro jejich komplikovanou 
minulost) jen tak mechanicky překlopit do filmového jazyka. Bezpochyby by 
hodnocení napomohla autorská explikace scenáristy, jeho záměr, způsob práce      
a vlastně i jasně artikulované téma filmu.
     Z režijní explikace sice zjistíme JAK vyprávět, ale stále ještě není úplně jasné CO
vyprávět. Přílišného lpění na formě si je zdá se vědoma i dramaturgyně filmu, která 
mimochodem brilantně zformulovala zásadní úkoly pro vývoj scénáře (příloha B.5 – 
dramaturgická explikace).

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

     Složení tvůrčího týmu je dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 
     Výborný tah žadatele oslovit na dramaturgii střihače (střihačku – Zuzanu Walter),
viz výše k její explikaci. 
     Opakuji – zamrzí absence scenáristické explikace.

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

     Těžko určit, zda je téma významné pro současnou českou, případně evropskou
kinematografii, protože vlastně není autory nijak definované. U režisérky je zjevná 
snaha pracovat se stylem, formou, otázka je, zda inovativním způsobem 
(viz přiložené dva krátké filmy). 

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

     Projekt je vypracován velmi pečlivě a s rozvahou. 
     Zarazí spíše nízký honorář za scénář, na druhou stranu je potěšující, že jeho
vyplacení není podmíněno realizací. Ve smlouvě (příloha B.8) nalezena možná
disproporce mezi čl. 2, odst. 2 a čl. 4 odst. 3. 
     Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli a žadatel je rozhodně
schopen takový projekt zrealizovat.
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Ůtěk z vězení 

Evidenční číslo projektu 4175/2021 

Název žadatele CORE PRODUCTION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 23.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- zajímavý námět z mafiánského prostředí vycházející z reálného příběhu 
 
Hlavní slabé stránky 

- požadovaná dotace překračuje maximální intenzitu veřejné podpory 
- špatně zpracovaný rozpočet 
- nedostatečné zpracovaná žádost 

 
Žádost je zpracovaná velmi stručně, obsahuje mnoho chyb, většina informací pro kvalitní posouzení projektu 
chybí. Není jasné, jaké činnosti budou v období vývoje probíhat. Cílová skupina je určena velmi obecně. 
Distribuční strategie je zmatečná. Marketingová strategie chybí. Producentská strategie je nedostatečná. 
Dotaci nelze v požadované výši ze zákona udělit.  

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

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

Žádost je vypracovaná velmi stručně, především producentská strategie je nedostačující pro kvalitní 
zpracování posudku. Žádost obsahuje mnoho zásadních chyb. 
 
Projekt není považován za kulturně náročné kinematografické dílo, přesto požadovaná dotace tvoří 83% 
rozpočtu. 
 
Producent uvádí, že není jasné, zda bude projektem kinematografické dílo nebo bude určen pouze pro 
televizní vysílání.  

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

Rozpočet je zpracovaný chybně, ačkoli nebyla projektu přidělena Fondem žádná předchozí dotace 
(nebo to alespoň není zmíněno), sloupce A a B v rozpočtu se neshodují. V rozpočtu se nepočítá 
s žádnými režijními náklady, ani production fee. Z žádosti není úplně jasné, jaké činnosti budou v období 
vývoje probíhat, nelze tedy posoudit, jestli tomu rozpočet odpovídá. Obecně je rozpočet pro kvalitní 
zpracování vývoje celovečerního hraného filmu nedostatečný. Honoráře uvedené v rozpočtu jsou 
standartní.  
 
Finanční plán počítá s dotací Fondu a vlastním vkladem. Maximální intenzita veřejné podpory je 
překročena, požadovanou dotaci nelze v této výši udělit.  
 

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

Příběhy Janka Kroupy, které odhalují mafiánské praktiky v českém prostředí jsou divácky atraktivní a 
zajímavé. Ani tento námět není výjimkou. Z žádosti ovšem není jasné, v jaké fázi se nachází scénář, 
harmonogram neposkytuje příliš mnoho času pro jeho vznik. Cílová skupina je definována velmi obecně, 
zúžení cílové skupiny na rodiče, kteří si skutečnou událost pamatují a budou ji chtít vyprávět svým 
dětem, je dost zavádějící. Distribuční strategie je nejasná, marketingová strategie chybí. Náplň období 
vývoje také není blíže specifikována. Producentská a realizační strategie v podstatě chybí. 

 
 

 
 
 

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

Zkušenosti autorů i producenta jsou pro realizaci vývoje dostatečné. Žadatel nemá předchozí zkušenosti 
s realizací filmu určeného pro kinodistribuci. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Útěk z vězení 

Evidenční číslo projektu 4175/2021 

Název žadatele CORE PRODUCTION 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 12. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Scénář vychází ze skutečných událostí kolem zorganizované vzpoury v několika českých věznicích na 

sklonku roku 2001. Inspirace skutečností a její důkladná znalost je na jednu stranu velkou výhodou, na 

druhou stranu neznamená, že věci, které se opravdu staly, budou automaticky působit ve filmu 

věrohodně a přesvědčivě. Z tohoto hlediska předložený treatment vzbuzuje řadu otázek. Mnohé věci 

nejsou vyjasněné, působí přitažené za vlasy – i když možná odpovídají skutečnosti. Zdá se, že autor 

na formulku „inspirováno realitou“ příliš hřeší a nedotahuje motivace a psychologickou přesvědčivost 

jednotlivých postav a jejich vztahů tak, aby byl příběh uvěřitelný nejen proto, že se možná takhle stal, 

ale i z dramatického a psychologického hlediska, aby tomu divák uvěřil.  

Jedná se o projekt čistě lokální, a to jak svým tématem, tak i zpracováním. Míří na domácí trh a je 

určen českému divákovi. Svým stylem připomíná domácí kriminální televizní seriály a po formální 

stránce nelze žádnou zásadní inovaci očekávat. Jisté oživení do něj může přinést Jan Hřebejk jako 

režisér (dle žadatele ústně potvrzen). Autorem scénáře je známý investigativní novinář Janek Kroupa, 

jenž spolupracoval na několika televizních seriálech.  

Žadatelem je společnost specializující se na kompletní výrobu pro české televize. Náklady na vývoj 

jsou poměrně skromné, jeho financování je ale založeno pouze na dvou zdrojích: vkladu žadatele a 

podpoře SFK (83% rozpočtu). Hlavními aktivitami vývoje by měl být průzkum v archivech, formování 

tvůrčího týmu, casting a lokační scouting. O práci na scénáři se žadatel nezmiňuje. Konkrétní český 

distributor zatím není ani ve výhledu, marketingová a distribuční strategie jsou popsány jen stručně, 

bez konkrétních představ.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Scénář vychází ze skutečných událostí kolem zorganizované vzpoury v několika českých věznicích na 

sklonku roku 2001. Inspirace skutečností a její důkladná znalost je na jednu stranu velkou výhodou, na 

druhou stranu neznamená, že věci, které se opravdu staly, budou automaticky působit ve filmu 

věrohodně a přesvědčivě. Z tohoto hlediska předložený treatment vzbuzuje řadu otázek. Jaký trest 

dostal Robin za krádež auta? Je prvně trestaný, nemůže to být moc, a určitě se bude chovat slušně, 

takže za polovinu by byl zpátky. Stojí za to se ho snažit tak komplikovaně dostat ven? A zničit mu celý 

další život falešnou identitou? Mělo by to logiku, kdyby dostal třeba doživotí. Takhle to působí 

přitažené za vlasy – i když nebo kdyby tomu tak ve skutečnosti opravdu bylo. V celém příběhu by to 

ale muselo být více zmotivováno, aby to divák přijal. Ivanův pocit viny za smrt Robinova otce působí 

melodramaticky a nevěrohodě. Krkolomně působí i závěrečné odhalení, že ve skutečnosti všechno 

zřejmě „řídila“ policistka Ema a ne Robin ani jeho strýc. Měla to být pomsta za dávné znásilnění 

Ivanem, jak je naznačeno? Nevěrohodné je už i to, že se Ema stala z tanečnice policistkou. Kdyby 

divák nevěděl, že film vychází se skutečnosti, tak by mu nejspíš neuvěřil. Zdá se, že autor na formulku 

„inspirováno realitou“ příliš hřeší a nedotahuje motivace a psychologickou přesvědčivost jednotlivých 

postav a jejich vztahů tak, aby byl příběh uvěřitelný nejen proto, že se možná takhle stal, ale i 

z dramatického a psychologického hlediska. 

 

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

Autorem scénáře je známý investigativní novinář Janek Kroupa, který byl také spoluscenáristou 

televizních seriálů (Expozitura, Kriminálka Anděl, Atentát). Předložený scénář zapadá do jeho tvorby. 

Režie by se měl ujmout Jan Hřebejk, jehož účast je dle žadatele ústně domluvena. Kameramanem má 

být Martin Šácha, jenž s Hřebejkem spolupracoval už v minulosti a má na svém kontě více 

celovečerních hraných filmů, zejména s režisérem Karlem Janákem.  

 

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

znaků) 

Jedná se o projekt čistě lokální, a to jak svým tématem, tak i zpracováním. Míří na domácí trh a je 

určen českému divákovi. Po formální stránce nelze očekávat žádnou inovaci, projekt svým stylem 

připomíná domácí kriminální televizní seriály.  

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

1000 znaků) 

Žadatelem je společnost Core Production založena v roce 2006. Specializuje se na kompletní výrobu 

pro české televize. Vedle hrané seriálové tvorby se jedná i o mnohé jiné formáty od hobby magazínů 

až po sportovní přenosy. Náklady na vývoj jsou poměrně skromné: 600 000 Kč. 100 000 Kč má být 

pokryto finančním vkladem samotného žadatele, takže půlmilionová žádaná podpora SFK tak činí až 

83% rozpočtu. Hlavní aktivitou vývoje by měl být průzkum v archivech s cílem „získat co nejpřesnější 
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představu o dění ve věznicích v 90.letech“ a pak ještě tradiční aktivity jako formování tvůrčího týmu, 

casting a lokační scouting. Jak by měla probíhat práce na scénáři se žadatel nezmiňuje. Konkrétní 

český distributor zatím není ani ve výhledu, cílová skupina je širokospektrální (15-69 let), 

marketingová a distribuční strategie jsou popsány příliš stručně, pouze na několika řádcích, a bez 

konkrétních představ. Žadatel by rád spolupracoval s partnery v Německu nebo Rakousku a zmiňuje, 

že některé producenty už v tomto směru oslovil, ovšem bez konkrétnějších detailů. Harmonogram 

předpokládá ukončení vývoje už poměrně brzy, koncem května 2021.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Pohřeb až zítra 

Evidenční číslo projektu 4177-2020 

Název žadatele OFFSIDE MEN, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 21. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Producent Ondřej Zima připravuje rodinnou, konverzační komedii ze současnosti. Jedná se o adaptaci 

stejnojmenné divadelní hry Natálie Kocábové. Scénář připravuje Jan Prušinovský spolu s Natálií Kocábovou. 

Producent spolu s režisérem Janem Prušinovským  vnímá současnou pátou verzi scénáře jako dobré 

východisko pro práci štábu během vývoje, ale zároveň počítá s další prací na scénáři, která bude také 

ovlivněna výsledky samotného developmentu. 

Nejsilnější stránkou předloženého projektu je mimořádně kvalitní a zkušený realizační tým a jeho snaha 

zodpovědně a pečlivě připravit vše pro vlastní natáčení. 

Pokud mám najit slabší stránku projektu, tak ji vidím jedině ve finančním plánu. Je sice obdivuhodné, že 

producent je schopen a ochoten investovat do Vývoje vlastní prostředky na pokrytí skoro 50% celkových 

nákladů, ale pokud by se mu podařilo již ve vývoji zajistit vícezdrojové financování, byl by projekt ještě 

dokonalejší. Producent je toho názoru, že jeho komedie, tak jak ji chystá, zatím, ve vývoji, nemá šanci získat 

prostředky z komerční sféry. Možná má pravdu a možná se jenom obává nějakého zbytečného ovlivňování.  

  

Projekt plně vyhovuje parametrům této Výzvy a podporu fondu si zcela určitě zaslouží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je pečlivě zpracována, je úplná a srozumitelná. 

 

 

 

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

Rozpočet je rozumný a jednoduchý.  

Podstatnou část tvoří autorské odměny a honoráře jednotlivých členů štábu, které pokrývají práci na Vývoji 

v průběhu 15ti měsíců. 

Poměrně velkou část tvoří náklady na casting a obhlídky, činnosti, kterým režisér v tomto případě přikládá 

velkou důležitost. 

Částky plánované za právní a ekonomické služby jsou sice standardní, ale u tohoto typu projektu možná 

mohly být nižší. 

Ostatní položky rozpočtu odpovídají předloženému projektu. 

Finanční plán. 

Svůj názor na finanční plán jsem zmínil již v úvodu. 

Vklad producenta je doložen jeho prohlášením. 

 

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

Realizační strategie producenta odpovídá jeho bohatým profesním zkušenostem. 

Většina tvůrčího štábu je již domluvena a připravena realizovat všechny potřebné kroky v rámci vývoje a 

přípravy natáčení. 

V rámci Producentského záměru jsou rozebrány a popsány jednotlivé oblasti, kterými se bude producent, 

režisér a jejich štáb zabývat. 

Velká pozornost je v Producentském záměru věnována charakteristice cílových skupin, kde si myslím, že je 

možné počítat i s mladší věkovou kategorií, než 25 až 50. 

Marketing, tak jak je konkrétně popsán, přísluší již spíš fázi výroby než vývoje. Je zde znát zkušenost 

s podobnými projekty. 

 

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

Kredit žadatele nejlépe dokládá práce, kterou již odevzdal. 

Ondřej Zima a Jan Prušinovský, jejich jména společně nalezneme mimo jiné pod projekty: Okresní přebor, 

Čtvrtá hvězda, Kobry a Užovky. Trpaslík, Nejlepší je pěnivá a další. 

Vedle toho, každý z této dvojice samostatně, se výrazně podílel na řadě dalších a většinou mimořádně 

kvalitních a úspěšných filmech a seriálech. (MOST!, Kvarteto, Učitelka, Nevinné lži atd.). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pohřeb až zítra 

Evidenční číslo projektu 4177/2021 

Název žadatele OFFSIDE MEN 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy   Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 25.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Pohřeb až zítra“ je nasměrován k adaptaci stejnojmenné 
divadelní hry.  
Rodina se schází, aby se všichni její členové naposledy rozloučili s babičkou, která 
zemřela. Nejdříve se do domu dostaví sestry Tess a Andy. Tess si odloží kufr. Matka 
je seznamuje se svým přítelem Jiřím, který je Íránec. Přijíždí také otec a i on si odloží 
svůj kufr. Následuje oběd, při kterém se ukazuje, že žádné téma nelze otevřít, protože 
každý rozhovor končí hádkou. Jiří musí několikrát vysvětlit, že není Arab, ale Peršan.  
Na chvíli se všechno uklidní, když se začne rozhovor o ekologii. Otázky na Andy, jak 
rostou její děti, skončí zase hádkou, protože Andy se rozvádí. Po chvíli se atmosféra 
zase pomalu uklidní. Každá hádka je lemována jídlem. Nejdříve polévkou, potom 
hlavním jídlem a na závěr dezertem. Po dezertu ženy odejdou z jídelny a zůstanou 
spolu jen otec a Jiří. Kupodivu jejich rozhovor je klidný. Jiří učí otce íránský tanec.  
Rodina se na chvíli zase sejde na jednom místě v domě. Otec sdělí, že udělal pro 
všechny rodinné album. Otevře kufr a tam je místo alba, mrtvý pes. Spletl si kufry. 
Tess se přizná, že mrtvý pes je její. Tess uteče na střechu. Všichni ji přemlouvají, aby 
slezla, jí se ale nepovede jeden krok a padá dolů. Naštěstí do plachty, která je určena 
na zachytávání dešťové vody. Druhého dne ráno rodina kufr s mrtvým psem pohřbí 
na zahradě.  
  
Silnou stránkou předloženého projektu je skutečnost, že text prošel zkouškou 
divadelní inscenace. Kromě toho se jedná o zdařilý text, který v mnohém boří 
představy o dnešní společnosti, nevyhýbá se palčivým otázkám našich současníků a 
přitom respektuje dramatickou stavbu příběhu. Autorka textu nehledá 
experimentátorství za každou cenu a ani text nevybízí k neplodným, nic neříkajícím 
exhibicím. 
Současně je třeba vidět i skutečnost, že divadelně pojímaný text sice provokuje 
realizátora k hledání formy, v rámci které by nepoškodil strukturu textu a zároveň by 
využil filmovou řeč k přenesení myšlenek do filmové podoby, avšak při přílišném 
respektu k textu mnoho cest jak se vymanit z divadelnosti, není.  
Projekt je připraven k vývoji a žadatel společně s tvůrci bude schopen dopracovat ho 
do zamýšlené podoby.       
  
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Úvodem bych rád sdělil svůj vztah k předloženému projektu. Pečlivě jsem si přečetl text 
původního divadelního scénáře, abych mohl odpovědně posoudit projekt předložený jako 
námět ke zfilmování. Důležité pro posouzení je ona míra adaptace, která původní látce 
neublíží a zároveň se stane rovnocenným tvarem tak, aby převedla myšlenky vyjádřené 
divadelním zpracováním do filmové řeči. Sám divadelní text považuji tak trochu za „uličníka“ 
současné dramatické tvorby. Nevím, jestli autorka navázala na nejlepší texty 60.let minulého 
století vědomě, či je to jen náhoda. Je pravděpodobnější, že tato návaznost na poetiku 60.let 
je výsledkem autorčina vztahu ke světu, než plánovaným rozvíjením něčeho, co kdysi bylo 
součástí uvolněného proudu v (tehdy) československé kultuře. Ona návaznost na 60.léta 
mne napadla při čtení divadelního textu. A kupodivu, ve scénáři v 15.obraze se objeví (byť 
nefilmovatelná poznámka) – odkaz na film Easy Rider . Takže nejspíš tady nějaká vnitřní 
návaznost bude.   
Z předložených podkladů je zřejmé, že mnoho dialogů zůstává zatím netknuto jakoukoliv 
změnou. Nebezpečí, které číhá z uvedení divadelního dialogu v přesném popisu, se skrývá 
v tom, že na plátně působí takto koncipovaná mluva strnule a nevěrohodně. Buď je potřeba 
vyjasnit stylizaci, která by procházela dílem ve všech vrstvách počínaje kulisami, dějovými 
peripetiemi nebo výběrem herců až po zvukovou stránku a tím pádem i dialogem, nebo zcela 
změnit přístup k původnímu textu.  
Podle scénáře, který je součástí předloženého projektu, žádná stylizace, přibližující se stylu 
dialogů, není zatím ani v 5.verzi viditelná. (to, že to je  pátá verze chápu tak, že oba autoři 
scénáře hledají intenzivně ten správný tvar adekvátní ne divadelnímu představení, ale 
filmovému vidění). V přiložené verzi scénáře už ale probleskují možnosti, které tvůrci 
zkoumají. Je to možnost symbolických obrazů viz. scéna s lučním koníkem, cesta mrtvého 
psa odněkud až do hrobečku na zahradě, tanec íránského původu v ryze českém prostředí 
atd. V některých scénách se autoři scénáře dostávají k podstatě toho, co chtějí svým dílem 
vyjádřit. V explikacích jsou tyto snahy jasně formulovány, ale dostat tyto „floskule“ do života 
ve scénáři a potom i ve filmu, není v takto pojímaném tvůrčím díle nijak snadné.  
V jisté fázi spolupráce, podle podkladů, se řešila otázka týkající se autobiografických prvků 
v původním textu. Držet se sveřepě těchto prvků ve filmovém zpracování, znamená přiblížit 
se bulváru. Je dobře, že se režisér snaží tyto prvky proměnit v obecnější výpovědi, protože 
oním nechtěným přiblížením se bulváru, se ztrácí kvalita výpovědi o době. A doba, jak říkal 
sv. Augustýn – doba, to jsme my. A tam by měla směřovat i filmová adaptace.  
V tvůrčím tandemu (kde se zcela jistě hledání obou spolupracovníků k jednotné řeči vyvíjí ne 
příliš snadno) je důležité to, aby se neztratilo původní poslání adaptovaného textu a aby 
zároveň zůstala možnost skutečně filmového vyjádření téže myšlenky.  
Humor autorky původního divadelního textu je humorem nesnadným. Myslím tím onu míru 
cyničnosti, kterou v sobě skrývá. V tomto směru je role režiséra a spoluautora filmového 
scénáře nezastupitelná. Prušinovského laskavý humor dokáže některé ostré hrany, které ve 
filmovém zpracování mohou vyznít až za hranou, přizpůsobit chápání diváka tak, že nesníží 
hodnotu obsahu a přitom neustoupí od razance humoru Kocábové. Je ovšem potřeba 
dialogy nenechávat v doslovném znění, jak jsou napsány v divadelním scénáři a zhusta i ve 
scénáři předloženém v rámci tohoto projektu jako filmový scénář. Doposud tomu tak je, což 
nepovažuji za šťastné.  
Jsem přesvědčen, že souhra obou tvůrců, Natálie Kocábové a Jana Prušinovského povede 
ke kvalitnímu, nadprůměrnému filmovému dílu.   
Projekt naplňuje kritéria a cíle SFK.           
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Složení tvůrčího týmu je dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. Režisér 
Jan Prušinovský vnáší do projektu filmové vidění a svůj smysl pro laskavý a přitom 
obecně přijímaný humor. Producenti Prušinovský a Zima už společně realizovali 
několik projektů, na kterých si vyzkoušeli, že umějí dobře spolupracovat.  

Ani dramaturgyně Markéta Prušinovská není v týmu nováček. Její úvahy 
v dramaturgické explikaci naznačují spíše funkci doplňování chybějících prvků a 
hledání aktuálnosti, i když sama přiznává, že politická situace se mění rychle, což 
znamená, že se mění rychleji, než je schopen jakýkoliv hraný film pojmout 
aktuálně. Dramaturgie tohoto projektu bude důležitým sjednocovacím prvkem ve 
chvíli, kdy dojde ke psaní definitivní verze scénáře, řekněme již skoro technického 
(režisérského).   

Natálie Kocábová je rozvíjející se talent v oboru dramatické tvorby. Její tvorba snese 
nejpřísnější měřítka na kvalitu. Záleží i na ní, jestli bude schopna v rámci 
filmovatelnosti svého díla, vzít rady zkušeného režiséra a kvalitní dramaturgyně 
natolik za své, aby dokázala přispět k filmovému zpracování ve scénáři  svým 
talentem tak, aby podstata projektu směřovala k filmovému vyjadřování.   

 

 

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

Téma projektu, který vyhledává v současném světě palčivá témata, je a vždycky 
bude přínosem pro současnou dramatickou tvorbu, zvláště pro kinematografii. 
Nejde jen o současníky, diváky. Jde i o to, aby byla současnost zachycena věrně a 
pravdivě, byť formou smyšleného příběhu. V budoucnu mohou tato díla pomáhat 
při lepším chápání světa jako takového. V tomto smyslu má předložený projekt 
mnohem větší význam, než by se na první pohled mohlo zdát.    

 
 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Dávají jasnou představu 
toho, jak tvůrci pracují se svým námětem. Profil společnosti předkladatele odpovídá 
tomu, že projekt bude zpracován tak, jak to vyžaduje SFK.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      Nebožtíci  neškemraj 

Evidenční číslo projektu      4179/2021 

Název žadatele      Gulden Bull produktion     Ivana Šustová 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj  celovečerního filmu 

Číslo výzvy      2021 – 1  -1  - 3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan Šuster 

Datum vyhotovení      8..12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

 

     Jedná se o kompletní vývoj fantasy pohádky podle předlohy Daniela Miňovského 
v režii Petra Nikolajova. 
Pohádka na pozadí detektivní zápletky má rozpočet vývoje 2,700.000 Kč 
s požadavkem na Fond  1,200,000 Kč.  Vývoj má být ukončen 1.března 2021 
Předpoklad konečného rozpočtu filmu je 36,200.000 Kč. 
  
 

     Za slabší stránku žádosti  pokládám samotný námět bez dramaturgické explikace , 
více informací o předpokládaném maďarském koproducentovi a uvažovaných 
sponzorech vývoje a hlavně více údajů o filmové společnosti žadatele. 
      
     Na druhé straně jsou již výsledky probíhajícího vývoje projektu  obsáhlé a 
přesvědčivé.  
Celkové výtvarné pojetí filmu, rozsáhlý casting a potvrzená účast tvůrčího štábu, 
vytvářejí kladné  ředpoklady, pro udělení příspěvku Fondu  -  
 který však   d  o p o r u č u j i 
 pouze v případě dostatku finančních zdrojů  k této výzvě. 
 

 

Udělení podpory Doporučuji  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

   

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je obsáhle a srozumitelně sestavena a obsahuje všechny požadované 
přílohy.  Její rozšíření o již zmíněná připomínky by bylo přínosné.  

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

  

     Rozpočet vývoje 2,700.000Kč je sestaven ve standardních nákladech / 800.000Kč 
scénář,  ostatní náklady vývoje1,465.000Kč a po 7%režjní náklady a fee producenta/. 
Předložený finanční plán  je reálný a požadovaný příspěvek Fondu 1,220.000Kč   
Vlastní vklad producenta 500.000Kč. 

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

 

     Neuvedené úvahy producenta , zčásti nahrazuje režijní explikace režiséra  
    Petra Nikolajeva, 
    Časový plán vývoje je  stanoven reálně. 

 

 

 

 

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

  

          Jednatelem a současně zakladatelem filmové společnost GOLDEN BULL 
production s,r,o. je absolventka katedry produkce FAMU Mgr,Ivana Šustová která 
pracovala v letech 1979 – 1991 ve Filmovém studiu Barrandov a posléze dodnes 
vykonává produkčně producentské  práce, organizuje výstavy a jiné kulturní akce. 

. 
      Ostatní členové tvůrčího štábu  -  autor námětu –scénárista Daniel Miňovský 
     / filmy 2016 Řachanda , Prázdniny v Provence, 2020 , Daria/   dramaturg 
     MiladaTěšitelová, režisér Petr Nikolajev, kameraman David Plouhat, architekt 
      Jan Vlček,  kost.návrhář Andrea Králová, hudba Jiří Chlumecký, 
     masky FX Creator Studio 

 
 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Ztracený král 

Evidenční číslo projektu 4180/2021 

Název žadatele Barletta 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 23.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předmětem žádosti je celovečerní hraná pohádka podle scénáře Benjamina Tučka, na námět režiséra 

Tomáše Mašína se kterým společnost Barletta spolupracovala již na projektu Profesor T. 

 

Netradičně uchopená pohádka v renesančním historickém umístnění o putování krále Ferdinanda a jeho 

sluhy Plancheta za potomkem, možným dědicem Trůnu a jeho matkou, potulnou herečkou Helenou. 

 

Nápaditý námět rozpracovaný do první verze scénáře, s deklarovanými zahraničním ko-producentem i 

poměrně podrobnou producentskou představou o budoucím financování i distribuci splňuje parametry výzvy, 

cílí na divácky silný segment filmových pohádek. Projekt má ve vývoji potvrzenu finanční participaci 

slovenského koproducenta (Novinski), předpokládá podporu avf.sk na vývoj i zapojení domácího 

broadcastera i dalších soukromých subjektů již ve fázi vývoje, včetně významného vkladu samotného 

žadatele. 

 

Jedinou výraznější slabinou z producentského hlediska je absence smlouvy na námět, jehož autorem je 

budoucí režisér pohádky Tomáš Mašín a poměrně střídmá představa o potřebách marketingu v rámci vývoje 

projektu.  

 

Přes tyto drobné slabiny jde o velmi dobře připravený projekt a doporučuji jej k podpoře. 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Smlouva na scénář ze dne 23.4.2020 s plánovaným harmonogramem druhé verze do 10.8.2020 a následně 

nejvýše 6 měsíců na schválení díla s podmínkou obdržení podpory Fondu. Byly by vhodné doložit platby 

autorské odměny vyplývající ze smlouvy (první a druhá splátka) a dále chybí smlouva na námět od Tomáše 

Mašína. 

Jinak je žádost vypracována přehledně, se všemi potřebnými náležitostmi a explikacemi dokládajícími 

pokročilou fázi vývoje díla. 

 

 

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

– Celkový rozpočet ve výši 2 Mio je nastaven přehledně, poměrně vysokou částku představuje položka za 

casting (150 tis), nasazení lokačního je plánováno na 35 pracovních dní, většina ostatních položek je 

nastavena paušálními částkami. Nerozumím výpočtu výroby storyboardu při částce  20x4 000,- Kč. 

– Obdobně z žádosti nevyplývá jaké další trhy nebo workshopy hodlá žadatel navštívit, v žádosti není 

v producentské explikaci nijak uvedeno, plánovaná účast na Connecting Cottbus částkou neodpovídá 

(akreditace bez projektu je 50 EUR) 

– Projekt má  v této chvíli potvrzen významný vlastní vklad žadatele i slovenského koproducenta (Novinski 

deklaruje vstup ve výši 10.000 EUR plus budoucí žádost na avf.sk), předběžně projevila zájem ČT 

(nedoloženo) i budoucí distributor - Falcon. 

–  

 

 

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

– Projekt má již v této fázi vývoje potvrzen zájem respektovaného domácího distributora, do projektu se 

zapojuje i slovenský koproducent (Michal Novinski - pouze předložený dopis z 26. října 2020 deklaruje 

uzavření koprodukční smlouvy do konce roku 2020, což ne zcela odpovídá zamýšlenému 

harmonogramu vývoje a standardním postupům při uzavírání koprodukčních smluv. Doporučuji 

v případě uzavření smlouvy doplnit před slyšením k projektu, kdy jde o silný prvek pro rozhodování o 

podpoře. 

– Finanční plán je nastaven vícevrstevně, vedle soukromých vstupů a finančního plnění ČT (v jednání, 

zatím nedoloženo) předpokládá i vstup avf.sk a slovenského koproducenta významnou vlastní částkou 

ve výši 10.000 EUR (říjen 2020) - LOI s Novinski předpokládá podpis koprodukční smlouvy do konce 

roku 2020 - pokud tomu tak je, doporučuji tuto před slyšením doložit. 

–  

Harmonogram vývoje je realisticky naplánován do 3.10.2022, marketingová strategie se zaměřuje zejména 

na budoucí distribuci, pro potřeby vývoje má producent jasnou představu o možných koproducentech v ČR i 

na Slovensku, o možném zapojení Německa producent prozatím uvažuje. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

– Společnost Barletta vznikla v roce 2012, od té doby realizovala 3 celovečerní hrané filmy, několik 

televizních projektů a spolupodílí se na nových filmech Petra Bebjaka, Kristiny Dufkové nebo  na 

miniserii Alchymia pro HBO, vedle toho má na kontě i řadu reklamních spotů včetně VR, kde také  

spolupracovala na VR projektech The Committe nebo třeba Mimino v koprodukci s FAMU a režii Luboše 

Kučery. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ztracený král 

Evidenční číslo projektu 4180/2021 

Název žadatele BARLETTA 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého celovečerního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 11.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Pravá česká pohádka, dalo by se souhlasit  s režijní explikací režiséra  a tvůrce námětu Tomáše Mašína.  

Jako scénáristu oslovil Tomáš Mašín Benjamina  Tučka. Pohádka vypráví o českém králi Ferdinandovi, který 

v první fázi svého kralování prohospodařil svou hřivnu: věnoval se nezávazným zábavám a vztahům  a 

nemyslel na svou povinnost ,tj. zabezpečit zemi dědice. Po zranění ve rvačce s lapky( nebo najatými vrahy) 

je zraněn a nakonec vyléčen, ale dědice už nezplodí. Kuchařka Kateřina mu vlije naději do žil: z dávného 

králova flirtu s herečkou potulné  herecké  společnosti  Helenou  potomek prý vzešel. Ale kde je mu konec a 

kde je konec Heleně. Král si začíná uvědomovat svůj dluh vůči své zemi a vydá se v  přestrojení za 

potulného mnicha ( sluha Planchet, který ho jako  Sancho Panza doprovází, je převlečený za  muzikanta) 

potomka hledat. Od Kateřiny dostali kouzelnou kůstku,  která  při doteku  mezi lopatky vzbuzuje lásku a 

sympatie. A jdou světem, zažívají nejrůznější dobrodružství, potkávají pestrou paletu figur. Králova psýcha 

se mění, cituji opět Tomáše Mašína. Z bytostného já na odpovědné my. Nakonec  je ve hře eventualita, že 

potomek není syn, ale dcera. I to král Ferdinand ustojí a je ochoten instalovat na český trůn ženu, první 

českou královnu. Nepřející  a krutý bratr  Rudovous, který vládne vedlejšímu jakoby německému království, 

je  na závěr zpacifikován a rodina je pohromadě: což je také jedním z cílů pohádky, uzavřít všechny konflikty 

smírem. Zajímavý je i vztah sluha a jeho pán, král a Planchet, oba  se k sobě psychologicky přibližují, až 

nakonec mezi nimi není pomyslný  práh. Je to vztah plný porozumění a nakonec i vzájemného respektu  

jednoho k druhému.. 

Renezanční  reálie jsou velmi atraktivní , k pohádce patří. Posilují  ve své autenticitě  pravdivou podstatu 

celého příběhu. Herecké obsazení je vybráno podle mne přesně:Luboš Veselý jako fanfaronský král a  Petr 

Čtvrtníček jako Planchet. 

Scénář je v první verzi a je na něm ještě co zlepšovat .Já bych se přimlouvala za  to, aby nemohlo dojít 

k omylu v tom smyslu, že nejde o historické  habsbursko-česko-německé reálie. Z počátku  jsem 

tápala, v jaké epoše vlastně jsme ,než jsem přišla na to, že jde o fikci. Také mi přijde poněkud  

nereálné, aby Planchet (musí se jmenovat jako z Mušketýrů?) 

dovedl pomoc „husitů“ tak brzo přes hranice. Je to nějak náhlé ,možná by to šlo  lépe připravit. Dialog je živý 

a vtipný, možná někdy používá slova, která patří spíš dnešku( šéf,např.)  

Pohádka se obrací především k dětem, to je samozřejmé, ale i k rodinám,  jejichž soudržnost  by měla posílit 

a podtrhnout. Nemalou roli také hraje láska a ochota k vzájemné oběti  milenců . 

Myslím, že pohádka splňuje výzvu FSK. Je dobrodružná, humanistická ,má  feministický akcent  a 

vychovává děti k porozumění druhým lidem. 
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Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Hlavní  myšlenka pohádky je originální ,nejde o nějakou variaci  známých pohádkových motivů. Děj je 

složitě strukturovaný, v příběhu je několik  rovin ,dá se říci, že každá postava přináší  jednak nové prostředí 

jednak vlastní mini příběh. Např. kuchařka Kateřina v druhém plánu by si chtěla vzít Plancheta, babička 

bylinkářka s pramenem zázračné vody zrychlí Planchetova osla, komoří Vilém jako falešný kněz zpovídá na 

popravčím lešení  Filipa. Vyprávění je ale  srozumitelné a drží svou logikou pohromadě. 

Charaktery postav, a to i těch epizodních, do celkového děje zapadají, renesanční divadlo světa po 

Shakespearově vzoru  září svou pestrostí. Vztah k látce je patrný především v postojích režiséra, který 

rozsáhlou a detailní  explikací ozřejmuje každý rozhodující moment realizace. Včetně práce kostýmního 

výtvarníka(tedy výtvarnice). Kameramana Filipa Marka  označil režisér Mašín jako vycházející 

kameramanskou hvězdu, mladého člověka s výrazným výtvarným cítěním. Režisér má o svém filmu 

naprosto jasno,  jak jen lze mít o budoucím díle v této fázi výroby. 

Mašínovo vidění je velmi sugestivní  a jsem přesvědčena, že vznikne krásná pohádka. Její základ stojí 

pevně na zemi, není zanesena moderními nesmyslnými prvky, působí jako klasika od Erbena.To, co je na 

ní moderní, je její myšlenka, lidská soudržnost a přes všechny neshody mezi lidmi  i rodinná pospolitost.  

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

Společnost Barlettu založil v r.2012 její majitel Matěj Chlupáček ,dosavadní producent  a režisér. Druhou 

osobou ve vedení společnosti je Maja Hamplová spoluproducentka  a castingová režisérka. Na svém kontě 

mají na př. film Polednice,(rež .J. Sládek,) třetí díl Terapie na HB0,kde M. Chlupáček  cyklus režíroval, dále  

Zrádce (společná režie s V, Taušem,) připravují  Stínohru, celovečerní film v režii  P. Bebjaka.. Druhý štáb 

režíroval M. Chlupáček u zajímavých projektů :Rudý kapitán( r.M.Kollár)  Masaryk(r. J.Ševčík.).V přípravě 

společnosti  je také minisérie Pozadí událostí P. Jarchovského a  Jana Hřebejka. Maja Hamplová pracovala 

už jako asistentka castingu na Kanceláři Blaník, seriálu pro ČT Já Mattoni, a s P .Zelenkou na  filmu 

Ztraceni  v Mnichově. 

Pro Novu vyvinula Barletta  úspěšnou  sérii Profesor  T, kde byl kameramanem  Filip Marek. 

Jinak málokdy se v žádosti o grant SFK vyskytne tak   důkladná a obsažná režisérská explikace, jakou, 

napsal T .Mašín. Viz výše. Nezapomenutelný je Mašínův film Tři  sezóny v pekle. 

B. Tuček je scénáristou  originální a  úspěšné série Svět pod hlavou i  kultovní Kanceláře Blaník. Ještě 

můžeme zmínit  jeho film Mars. Tým doplňuje dramaturg Jiří Dufek, jehož postřehy v dramaturgické 

explikaci jsou podle mne správné a určitě  dílu prospěje. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Pořádná pohádka je pro českou kinematografii vždycky přínosem. V tomto případě,  kdy jde navíc o 

univerzální téma odpovědnosti za sebe i za  svěřený stát, je  potencionálně pohádka aktuální v celé 

Evropě. Jenže bez krásné   a vynalézavé  filmařiny by všechny myšlenky přišly vniveč. Určitě se to 

nestane, barvitý a promyšlený děj, uvěřitelné charaktery, komické situace, dobrodružství a příběh hledání  

potomka tomu zabrání. Jde také v několika ohledech o milostné historie ,bez lásky pohádka být nemůže. 

Atraktivní renesanční háv pohádku jen přiblíží evropskému  myšlení. Domnívám se,   že zahraniční  

přesah je více než zřejmý.   

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

znaků) 

Všechny informace  v žádosti byly relevantní a mohla jsem podle nich dospět k svému rozhodnutí dílo 

doporučit  k obdržení grantu SFK. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ztracený král 

Evidenční číslo projektu 4180/2021 

Název žadatele Barletta 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 23. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní hraná pohádka Ztracený král, kterou má režírovat Tomáš Mašín. 

 

Padesátiletý fanfaronský český král Ferdinand, který se nikdy neoženil, začne po přepadení lancknechty 

přehodnocovat svůj dosavadní život. Rozhodne se najít svého dědice, kterého měl údajně kdysi zplodit. 

V přestrojení se společně se svým sluhou vydává na dobrodružnou cestu hledat svého potomka mezi herci 

kočovného divadla. Ale co když oním potomkem není syn, ale dcera? 
 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Snaha tradiční pohádkový příběh „genderově“ zmodernizovat  

o Do pohádky je začleněn neotřelý motiv divadelní společnosti 

o Pečlivě připravená režisérská koncepce projektu 

o Projekt je zaštítěn vícezdrojovým financováním  

o Zájem některých případných partnerů stvrzuje LOI/LOC  

o Žádost je detailně připravena 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Scénář působí místy poněkud zdlouhavě a zejména v první části ztrácí tempo 

o Některé motivy vyznívají v kontextu daného žánru zbytečně třeskutě 

o Požadovaná finanční podpora SFK se na rozpočtu podílí nejvyšším procentem (cca 30 %) 

 

Protože klady převažují nad zápory, projekt k podpoře spíše doporučuji, nikoli však 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) 

Tvůrci pohádky se hlásí k odkazu klasických Tří oříšků pro Popelku, zároveň ji však zasazují do konkrétního 

časového období a chtějí příběh vyprávět moderním způsobem. Pracuje se v něm nejen s určitou ženskou 

„emancipační“ dějovou linkou, ale třeba také s motivem kočovného divadla.  

 

Děj pohádky je relativně srozumitelný, soudržný je již méně – respektive zejména v první polovině se trochu 

zbytečně větví. V důsledku toho první verze scénáře trochu postrádá spád – král a jeho sluha se dostanou 

ke kočovné společnosti až na konci druhé třetiny příběhu (především některá předchozí setkání s vedlejšími 

postavami by šla zredukovat). Většina charakterů postav do celkového pojetí filmu zapadá, zdá se jich však 

být ve filmu pro dětského diváka přece jen příliš mnoho. 

 

Některé motivy působí trochu triviálně a lacině (kouzelná žabí kůstka, s jejíž pomocí se řeší řada problémů, 

nakonec vede k „růžové“ proměně králova bratra Benedikta). Jméno českého krále Ferdinanda, jež zjevně 

odkazuje ke konkrétní habsburské linii, je trochu matoucí. V dialozích se nevhodně používají – v kontextu 

renesance – moderní slova a spojení („brácha“, „brašule“ „adrenalin“, „utáhne šrouby“ apod.). Vladařova 

neplodnost způsobená zraněním je v rámci pohádkového žánru nepatřičná a zbytečná – není potřeba takto 

vyhrocovat důvod, aby král začal hledat dědice. 

 

Pozitivně hodnotím, že je již v této fázi vývoje zřejmá a detailní režisérská představa o tomto projektu, a to 

včetně typového výběru herců, podrobného popisu jednotlivých postav i dobové atmosféry. Nechybějí ani 

lokační nebo kostýmové reference. Některé motivy, nastíněné v režisérské explikaci, ale ve scénáři nejsou 

ještě patřičně dotaženy (například vztah mezi králem a sluhou). 

 

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

Režisér Tomáš Mašín studoval na SUPŠ v Praze a grafiku, konceptuální umění a média na pražské AVU. 

Záhy se začal věnovat multimediální tvorbě (videoinstalace, počítačová animace, videoart, spoty, klipy aj.). 

Režisérsky je podepsán pod bondyovským retrofilmem 3 sezóny v pekle a nepovedenou parodií Wilsonov. 

 

Scenárista Benjamin Tuček absolvoval obor žurnalistická fotografie na Fakultě sociálních věd UK a katedru 

scenáristiky a dramaturgie na FAMU. V roce 2002 natočil podle vlastního scénáře svůj celovečerní debut 

Děvčátko a o šestnáct let později komediální sci-fi Mars. Jako scenárista se podílel na prvních třech filmech 

Marka Najbrta (Mistři, Protektor, Polski film) a na seriálech Terapie, Kancelář Blaník nebo Svět pod hlavou. 

 

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

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Zmodernizovaný pohádkový příběh má teoretickou šanci zaujmout ve středoevropském prostoru (zejména 

Slovensko a Německo). V kontextu domácích pohádek je zde jistý potenciál navázat na žánrovou klasiku, a 

přitom ji obohatit o určité aktuální motivy (viz bod č. 1). 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují žádné rozpory ani protichůdné informace, a 
umožňují tedy žádost správně posoudit. Žádost je detailně připravena. 
 
Žadatelem je produkční společnost Barletta, kterou založil v roce 2012 režisér Matěj Chlupáček. Přestože 
nevystudoval žádnou uměleckou školu, v osmnácti letech natočil celovečerní drama Bez doteku. Posléze 
producentsky zaštítil dva celovečerní filmy svých kolegů: formálně experimentální snímek Hany a hororové 
drama Polednice. Společnost koprodukovala kriminál seriál Profesor T., minisérii Zrádci a připravuje několik 
dalších projektů určených pro kina či televizní obrazovky. Profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli 
odpovídají.  
 
Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 31 % (vlastní vklad přitom činí cca 17 %). Výše 
požadované podpory (600 000 Kč) by ze všech zdrojů byla nejvyšší (30 %). Žadatel plánuje vícezdrojové 
financování, vstup slovenského koproducenta (Novinski) potvrzuje LOC. Ten bude navíc dávat žádost na 
AVF (15 000 eur = 20 %). Žadatel již vstoupil do jednání s distribuční společností Falcon, LOI je součástí 
této žádosti. Probíhají i předběžná jednání ohledně koprodukční účasti České televize, tu ale zatím žádné 
LOI nestvrzuje. 

V rámci projektu kompletního vývoje není naplánovaná výroba žádné ukázky. Nejvyšší položkou rozpočtu je 
tak honorář pro scenáristu (200 000 + 150 000 licence = 350 000 Kč), který je – v kontextu jiných žádostí 
v rámci této Výzvy – nadstandardní.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Monika a Safa 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele m3Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 21.12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Žádost o podporu vývoje celovečerního hraného filmu scenáristek Petry Procházkové a Hany Roguljic  

v režii Roberta Sedláčka.   

Žádost předkládá začínající producentská společnost m3 Films, která zatím nerealizovala žádný vlastní 

projekt.  

Projekt s mezinárodně srozumitelným tématem migrace, řešeným skrze hluboký střet na kulturní a 

především osobní úrovni, má rozhodně minimálně festivalový potenciál - otázkou je, jak ho naplnit.  

 

Projekt se nachází v počáteční fázi producentské práce na vývoji a tomu odpovídá i dosud málo konkrétní 

představa o jeho realizaci. Některé části strategie jsou nerealizovatelné z časových důvodů, jiné jsou zatím 

nejisté, časový plán neumožňuje pokrýt celý vývoj podle záměru producenta.  

Z těchto důvodů nelze posoudit ani adekvátnost některých nákladů v rozpočtu, pravděpodobnost plnění 

z některých zdrojů uvedených ve finančním plánu je rovněž otázkou.  

 

 

 

 

  

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost poskytuje řadu  informací potřebných pro ekonomickou analýzu, avšak některé části 

producentského záměru jsou málo konkrétní a neumožňují tak projekt posoudit komplexněji. 

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

Celkové náklady na projekt jsou ca 1 990 (resp. 2 150 tis Kč – projekt již obdržel podporu na literární 

přípravu), z toho 340 tis. (resp. 500 tis.) činí náklady na scénář, což je částka spíše vyšší, i když se na 

scénáři podílejí dvě autorky. V tomto kontextu se naopak částka určená na dramaturga (20.tis., resp. 

30.tis.) jeví jako překvapivě nízká.  

Další větší část nákladů připadá na cestovní náklady v zahraničí – ca 550 tis., na štáb podílející se na vývoji 

(360 tis.). Na lokační služby a casting (celkem 250 tis.) – obojí patří do základních úkolů vývoje tohoto 

projektu.  

U některých částek není jasné, jak k nim žadatel došel a nelze proto posoudit odůvodněnost ani 

přiměřenost těchto nákladů. Letenky, které představují poměrně vysokou částku, jsou řešeny pouze 

paušálem. Žadatel přitom dokáže přesně vyčíslit počet jednotek u částky na zahraniční ubytování - 

přičemž ze strategie nebo z komentáře  není jasné kdo, jak dlouho se bude obhlídek účastnit, ani není 

zatím jasné, kde obhlídky proběhnou.  Stejně tak částku na účast na trzích nelze zhodnotit, neboť není 

jasné, kterých se žadatel nakonec zúčastní – a s touto účastí jsou rovněž spojeny cestovní náklady.  

Ostatní částky jsou přiměřené, odpovídají strategii vývoje. 

 

Žadatel počítá s vícezdrojovým financováním projektu, což hodnotím pozitivně. 

Podpora požadovaná od SFKMG je 880 tis.(44 %), což je vzhledem k povaze projektu i v kontextu ostatních 

žádostí částka spíše nižší a rozhodně obhajitelná.   

Další financování je plánováno z programu KE MEDIA (38 %) – zde je plnění otázkou, protože dosud vůbec 

není jasné, jak bude od r. 2021 podpora vývoje ze strany programu vypadat a v jakých částkách se bude 

pohybovat. Doporučuji proto, aby žadatel vyjasnil při slyšení, jaký má plán B pro případ, že tento pro 

realizaci projektu zásadní zdroj selže.  

Dále je potvrzen koproducentský vklad od i/o postu ve výši 10 % a vlastní vklad ve výši 8 % rozpočtu, což 

hodnotím pozitivně.  

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Žadatel předkládá projekt po producentské stránce v raném stadiu vývoje. Je sice jasné, jaké úkoly jsou 

předmětem vývoje, nicméně konkrétní plány na jejich realizaci zatím chybí, některé záměry ani nelze 

z např. z časových důvodů uskutečnit – viz dále – nebo jsou dosud nejasné – např. ve které zemi 

proběhnou obhlídky.  

 

Scénář je víceméně hotov a počítá pouze s jednou další verzí. Během vývoje žadatel plánuje především 

poměrně komplikované vyhledání afghánských lokací, casting českých a především afghánských herců, 

a prezentace na zahraničních trzích.  

 

Žadatel projekt zamýšlí jako koprodukci, avšak nemá plán, které partnery konkrétně osloví a s jakým cílem, 

stejně tak v případě nabídky sales agentovi. Strategie je v těchto bodech spíše ve fázi úvahy než 

konkrétního plánu, není ani jasné, na kterých zahraničních akcích plánuje tyto partnery oslovit.  

Uvažuje např. o MFF Rotterdam, tedy předpokládám o Cinemartu, ale tam je selekce uzavřená od října, 

stejně tak Co-Production Market v Berlíně. Jak Berlinale, tak Rotterdam budou navíc v r. 2021 výrazně 

omezeny či se konat převážně on-line, takže možnosti prezentovat projekt na daných akcích „na blind“ 

mimo tato fóra budou mizivé.    

Na české straně má projekt přislíbenu účast i/o post a předběžný zájem o realizaci projevila rovněž ČT 

 

I distribuční a marketingová strategie, jsou spíše ve stadiu úvahy než konkrétního plánu, a to pouze na 

národní úrovni. Není jasné, s jakou strategií bude projekt nabízen zahraničním partnerům. Výchozí 

úvaha, že bude zajímavý, protože filmů o migraci realizovaných v našem regionu je málo, není příliš 

šťastná.   

 

Harmonogram počítá s ca 16ti měsíci na vývoj projektu. To se v situaci, kdy není jasné, jak rychle se 

budou moci uskutečnit jednotlivé kroky vývoje a vzhledem k tomu, že řada uvažovaných zahraničních 

akcí je již uzavřena, jeví jako doba nedostatečná. Přiměřená doba na projekt v této situaci by byla 

odhadem alespoň 24 měs.  

 

 

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

Žadatelem je nová producentská společnost (zal. 2019) m3 Films (producenti P.Kubica, A. Hudský a V. 

Poláček) 

Zatím nerealizovala žádný snímek, i když ve vývoji má v současné době 8 titulů, z toho 7 dokumentárních. 

Producenti mají spíše zkušenosti dramaturgické nebo z vývoje/výkonné produkce, nikoli jako 

samostatný producent, na němž leží úplná odpovědnost za realizaci projektu. 

 Je tedy otázkou, zda je v současných silách společnosti vyvinout takto náročný hraný projekt 

v předpokládaném časovém harmonogramu a v zamýšlené kvalitě.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Monika a Safa 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele m3 Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 21. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt psychologického dramatu o komplikovaném milostném vztahu české humanitární pracovnice a 

afgánského uprchlíka napsaly společně dokumentaristka Hana Roguljič a novinářka Petra Procházková, obě 

vybavené zkušenostmi s uprchlickou a afgánskou problematikou. Jejich treatment popisuje strhující morální 

drama střetu mezi láskou, odpovědností a touhou po rodinném štěstí, ale v předložené podobě postrádá 

filmové vidění. Tuto slabou stránku kompenzuje explikace režiséra Sedláčka, která má charakter druhého, 

paralelního, vyloženě filmového treatmentu, jenž v očích posuzovatele dává projektu mnohem větší šance 

na umělecký úspěch.  

 

Plán kompletního vývoje zahrnuje především výběr lokací pro afgánské scény v expozici, které producent 

s režisérem plánují hledat v postsovětských zemích, což je v popisu projektu dobře odůvodněné. 

Odůvodněný je také plán vytvořit novou verzi scénáře, stávající verze není přílohou žádosti, nicméně 

treatment naznačuje, že na látce bude třeba ještě intenzivně pracovat, aby dostala konkrétnější filmový tvar. 

Nakonec bude třeba najít herce pro afgánské role, což si také vyžádá nemalé náklady.  

Projekt je v českém kontextu ojedinělý suverénním pojednáním vztahu mezi českými a afgánskými 

postavami, spojenými autentickou situací a dramaticky nosným konfliktem. Tím získává šanci na uplatnění 

na zahraničních festivalech, což by mohlo zajímavě posunout i režiséra Roberta Sedláčka, kterému se zatím 

větší festivalové úspěchy nepodařily. 

Projekt doporučuji k udělení podpory.  

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět stojí na působivém dramatickém konfliktu a morálním dilematu, kterému čelí postavy, jež v příběhu 

procházejí výrazným psychologickým vývojem. Uprchlická tematika je zde zpracována originálním a 

autentickým způsobem, s šancí na mezinárodní sdělnost a uměleckou působivost výsledného díla.  

 

Předložený treatment ale není napsán filmově. Obsahuje řadu literárních pasáží, které nedávají tušit, jestli 

autorky mají představu ztvárnění pomocí viditelné akce a dramatického jednání. Jeden příklad za všechny: 

„Safa se musí rozhodnout. Ví, že je jen otázkou času, kdy se jeho druhý sňatek bude probírat v azylovém 

řízení. Ví, že Monika je v Česku zabezpečená, že tu má dobrou práci a rodiče. A ví, že Aina a děti to budou 

mít v cizině přes jakkoli velkorysou podporu ze strany státu nesmírně těžké.“ Explikace R. Sedláčka je 

naopak výrazně filmová a tuto slabost projektu vyvažuje.  

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

Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů posledních 15 let v projektu dostává příležitost posunout se do 

nové polohy: vykročit mimo česká témata a oslovit mezinárodní publikum. Nepotřebuje k tomu nutně 

zavedené filmové scenáristy, protože sám má dostatek zkušeností, aby látku dokumentaristky Roguljič a 

novinářky Procházkové proměnil do filmovějšího tvaru, jistě mu v tom pomůže i veterán filmové dramaturgie 

Jiří Dufek. Zkušený producent dokumentárních filmů Aleš Hudský má za sebou i několik hraných 

koprodukcí. 

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

Přínosem je jednak autentické a dramaticky působivé pojednání uprchlické problematiky z české 

perspektivy, jednak šance pro Roberta Sedláčka uplatnit se s mezinárodně sdělnější látkou na větších 

mezinárodních festivalech. 

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

znaků) 

Rozpočet a realizační strategie odpovídají povaze projektu, žadatelem je nová společnost, ale stojí za ní 

zkušení dokumentární a televizní producenti, respektive dramaturg. Účast na trzích a workshopech a 

marketingová strategie (včetně hledání vhodných zahraničních partnerů) jsou v projektu jen načrtnuté, při 

realizaci vývoje by se jim měla věnovat větší pozornost, je-li opravdu ambicí producenta dostat film na velké 

mezinárodní festivaly, jak to sám deklaruje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Monika a Safa 

Evidenční číslo projektu 4182/2021 

Název žadatele m3films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 27.12.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Psychologické drama o vztahovém trojúhelníku afghánského migranta v ČR, jeho české ženy a jeho 

afghánské ženy předkládají renomovaní producenti v rámci svoji nové produkční společnosti. Za projektem 

stojí již osvědčený režisér psychologických dramat a dvě spoluautorky scénáře. Toto složení tvůrčího týmu 

je hlavním kladem projektu a zárukou, že v rámci vývoje vznikne zajímavý a v české kinematografii ne zcela 

obvyklý scénář. 

Projekt působí trochu neujasněně z hlediska toho, jak velká část bude věnována samotnému příběhu 

migrace do Evropy a problémů, s kterými se imigranti v Evropě a v ČR setkávají na společenské i osobní 

rovině, a jak velká část bude věnována zcela osobním problémům dvou žen a jednohu muže uzavřeným v 

těžko řešitelné situaci.  

Potenciál projektu je ale velmi zajímavý a je vidět, že na něm tvůrci již delší dobu pracují a proto věřím, že 

jim o tento projekt opravdu jde. 

Projekt k podpoře doporučuji. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se o zajímavý projekt, který je jak chápu z žádosti předkládán v nové verzi opakovaně. Hlavní 

předností projektu je zapojení spolupscenáristky Procházkové a režiséra Sedláčka. Bez nich bych nad 

kvalitou projektu váhala, protože se sice jedná o příběh ze života migrantů v ČR, ale ve skutečnosti je to 

spíše vztahové drama o komplikovaném trojůhelníku, který jak se asi sluší na drama nekončí nijak zvlášť 

dobře. 

Zde pro mne leží hlavní otázka, proč a očem chtějí autoři tento film natočit? A jak bude vyprávěn, aby to 

nebyl jen další bezvýchodný film o tom, že láska a mezilidské vztahy jsou v současném světě 

komplikované. Tím nechci říct, že není v české kinematografii prostor pro drama tohoto typu, ale spíše, že 

takové drama musí autoři natočit osobně, otevřeně, a hlavně uvěřitelně, s důrazem na současnou realitu. 

Oceňuji jak je napsána mužská hlavní postava, byť je otázka, jak převést psychologický profil do reality. 

Oceňuji i to, že každá z tří hlavních postav je aktivní a řeší situaci po svém. Jen soukromně doufám, že 

tento projekt neskončí jako dvouhodinové psychologické drama odtažené o reality a zcela bez humoru. 

Z režijní explikace Roberta Sedláčka mi vychází, že by se velká část filmu odehrávala ještě v Afghanistánu 

a pak v utečeneckém táboře. Z treatmentu ale vidím, že aby se dalo odvyprávět, co se v životě Moniky a 

Safy odehrálo od té doby, co začali spolu žít, bude muset být většina filmu právě o tom. Možná jen špatně 

čtu, ale vidím zde určitý rozpor a nejsem si jistá, na co se nakonec bude klást důraz, protože to jsou dva 

různé filmy. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy, má potenciál a měl by proto být dotažen do verze scénáře, která 

umožní posoudit, jak bude snímek v případě realizace vypadat. 

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

− Personální zajištění projektu je více než dostatečné. Roberta Sedláčka není třeba představovat. V roli 

režiséra stojí za různorodými projekty a věřím, že i toto dílo do jeho kinematografie zapadne. Oceňuji 

spolupráci Petry Procházkové a Hany Roguljič na scénáři. V této “trojkombinaci” má projekt šanci ve 

vývoji postoupit výrazně kupředu. 

− Škoda, že ještě nejsou představy o hereckém obsazení, byť předběžně. 

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

Jedná se o zajímavý projekt ze současnosti, který může v rámci svého žánru překročit hranice české 
kinematografie a zaujmout i na poli evropských festivalů. Záleží na tom, do jaké míry se bude jednat o 
psychologický vztahový portrét a jak věrně budou vykresleny reálie a život migrantů v ČR a Evropě. Co se 
týká úspěchu v rámci naší kinodistribuce, když odhlédnu od latentního rasismu našich diváků, bude hodně 
záležet na hereckém obsazení. Věřím, že těchto nástrah jsou si žadatelé plně vědomi. 

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

znaků) 
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− Informace v přeloženém projektu jsou úplné a srozumitelné. Umožňují projekt posoudit. Projekt je 

realizovatelný a žadatel má dostačující kredit, abychom věřili, že jej zdárně dovede do konce.  

− Nová produkční společnost pracuje v současnosti na více projektech v různé fázi vývoje ale oba 

producenti mají za sebou dostatečnou řadu vlastních projektů, čí projektů v rámci ČT, abychom mohli 

předpokládat, že tento projekt bez problémů realizují. 

Rozpočet odpovídá projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Chica Checa 

Evidenční číslo projektu 4183/2021 

Název žadatele Silk Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 23.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Silk Films s.r.o. žádá o podporu vývoje celovečerního hraného filmu režiséra Šimona 

Holého pod názvem Chica Checa. Mělo by se jednat o druhý celovečerní film režiséra Šimona Holého. Jeho 

debut Zrcadla ve tmě, jehož je zároveň producentem a společnost Silk Films s.r.o. koproducentem, dosud 

nebyl exploatován a je ve fázi dokončování.  

 

Projekt Chica Checa byl původně plánován jako televizní film. 

 

Žádost produkční společnosti Silk Films s.r.o. je velmi skromná, co týká jasně formulovaného produkčního 

záměru. Ve velmi vágním a povrchním nastínění strategie vývoje v příloze Popisu projektu se bohužel 

nedozvíme žádné konkrétní informace, než jsou tyto: plánujeme dělat testy, obhlídky a dokončit finální scénář. 

Nic z toho není podloženo nějakým konkrétnějším a detailnějším vysvětlením možných kroků producenta ve 

vývoji.  

 

Ekonomicky je žádost postavena velmi prostě. Potenciální prostředky od Státního fondu kinematografie na 

rok a půl plánovaného vývoje filmu Cicha Checa jsou kalkulovány ve výši 63,56 %. Produkční společnost 

počítá s tím, že rozpočtovaný honorář producenta za vývoj nebude vyplacen v plné výši, stejně tak celý 

honorář režiséra je kalkulován jako sponzorský vstup do vývoje (nevím, proč ne koprodukční, když to tak bylo 

u projektu Zrcadla ve tmě a podíl režiséra je ve výši 13 % finančního plánu vývoje). Honorář za scénář má být 

vyplacen jednorázově v celé výši téměř na konci vývoje, navíc je jeho výše smluvně podmíněna úspěšnou 

žádostí na vývoj tohoto projektu. Všechny tyto 3 položky tvoří 31 % rozpočtu vývoje.  

 

Aktuálně je tak projekt nastaven pouze na jednorázovém modelu udělení dotace, a proto navrhuji podporu na 

vývoj tomuto projektu neudělit. Producent prostě v žádosti není schopný jasně a srozumitelně prezentovat 

jednotlivé kroky vývoje a má-li vzniknout film pro mezinárodní filmové festivaly, jak žadatel plánuje, tak bych 

očekával jasně vytyčené a popsané cíle jednotlivých fází vývoje prezentované v časové ose, což v žádosti 

prostě není. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost je podána kompletní, ale zejména, co se týká producentské strategie vývoje je velmi povrchní, vágní 

a zejména nedotažená. V části žádosti Popis projektu zvolil žadatel formu „dopisu“ a celá polovina textu je 

věnována vysvětlení, proč žadatel spolupracuje s režisérem a popisuje jejich spolupráci na jeho celovečerním 

debutu. Druhá polovina pak alespoň v několika obecných informacích nastíní strategii dalšího vývoje projektu 

Chica Checa, což ale není dostačující vzhledem k plánovaným ambicím vytvořit dílo, které by mělo být dle 

žadatele uváděno na mezinárodních festivalech. Jako by tomu odpovídal nedoraz v samotném začátku 

producentského záměru, kdy žadatel uvádí, že se s režisérem seznámil „na Filmové a televizní fakultě 

Audiovizuálního umění v Praze“ (správný název školy, kam chodili je: Filmová a televizní fakulta Akademie 

múzických umění v Praze).  

  

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

 

Finanční plán je jednostranně nastaven na dotaci Státního fondu kinematografie, která má tvořit 63,56 % 

financování vývoje. Žadatel hodně akcentuje spolupráci s Českou televizí a přikládá k žádosti i Letter of Intent, 

ale dle finančního plánu se má ČT podílet na vývoji pouze 4,24 %. To významnější je podíl scénáristy a 

režiséra projektu Chica Checa Šimona Holého, jehož vstup do vývoje díky vzdání se svého režisérského 

honoráře rozpočtovaného v rámci vývoje 12,71 %. Vstup je to sponzorský, čemuž moc nerozumím, neboť by 

bylo adekvátnější, že by to měl být vstup koprodukční, ale nechci tímto rozporovat dohodu mezi produkční 

společností a autorem, pouze vyjádřiv podiv. Zbytek tvoří finanční a věcná vstup produkční společnosti, 

sponzoring v rámci zapůjčení zvukové a kamerové techniky pro testy a možná podpora z rozpočtu 

samosprávy (buď Jihomoravský kraj, nebo fond statutárního města Zlín, jak správně žadatel uvádí v Popisu 

projektu a nesprávně pak ve Finančním plánu zobecňuje na Zlínský kraj).  

 

Dle žadatele by se mělo jednat ve výrobě o vícestrannou evropskou koprodukci, ale nijak blíže nám plán této 

strategie financování nevysvětlí, ani jaké konkrétní kroky hodlá učinit, aby se mu tento záměr podařilo naplnit. 

Dozvíme se sice, že hlavním koprodukčním partnerem má být některá slovenská produkční firma díky tomu, 

že výrobní štáb bude v některých profesích obsazen Slováky, stejně tak je zmíněno Bulharsko, protože 

střihačka filmu je bulharské národnosti, ale nic bližšího ze žádosti nezjistíme.  

 

 

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

 

Harmonogram vývoje je nastaven na rok a půl, ale žadatel bohužel cíle vývoje příliš nespecifikuje. Stran 

strategie představy toho, jak by se s filmem mělo nakládat v rámci jeho zamyšlené exploatace je žadatel velmi 

skoupý na informace. Ve dvou větách žadatel jenom naznačí přihlášení na mezinárodní filmové festivaly, kino 

distribuci a televizní vysílání. Lze říci, že např. marketingová strategie projektu v žádosti není nijak 

představena vyjma to, že si žadatel najme PR specialistu a dohodne se s ním… Producentská strategie je 

v žádosti naprosto odbytá. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Produkční společnost Silk Films s.r.o. vznikla v roce 2016 a dokončila zatím experimentální film Ondřeje 

Vavrečky, který byl premiérovaný na letošní on-line verzi Mezinárodního dokumentárního festivalu v Jihlavě. 

Také se podílela na úspěšném krátkometrážním filmu režiséra Jana Vejnara Figurant. Aktuálně má několik 

projektů ve vývoji, které byly podpořeny dotací Státního fondu kinematografie.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Chica Checa 

Evidenční číslo projektu 4183/2021 

Název žadatele Silk Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 8. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt vývoje filmu Chica Checa, který by bylo možné definovat jako civilní dramedii 

mířenou na překryv mainstreamové a festivalové kinematografie.  

 

Jedná se o tematicky velmi svěží příběh o přijetí odlišnosti v konzervativním prostředí, v němž se otevírá 

dost prostoru pro komediální i jímavé prvky. Potenciálně trpký příběh ženy, která žije v jakémsi bezčasí po 

smrti manžela a v nepříjemném očekávání smrti staré matky, zjemní příjezd syna, který žije v Americe. 

Postupně se rýsující téma jeho sexuální orientace a identity drag queen má ve vesnickém kontextu 

provokativní příchuť a do oprýskaných kulis vnáší vzruch a exotiku. 

 

Uměleckou slabinou projektu je dramatická nevyhraněnost / nevytěženost základních situací. Dramaturgický 

posudek nicméně velmi přesně adresuje potenciální problematické rysy a dává tak naději, že se podaří 

posunout do výroby divácky atraktivní a citlivý snímek s aktuální tematikou, jehož přístupnost / nebanálnost 

současné české kinematografii chybí.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Půdorys příběhu je povědomý – stárnoucí žena, která se nachází v mezi-etapě svého života, kdy něco 

starého končilo a končí, ale to nové ještě nezačíná. Intimní portrét proměny žadatel vnímavě opatřuje 

referencí k vynikajícímu a mezinárodně úspěšnému gruzínskému filmu Moje šťastná rodina, jehož intimní 

realismus je svou detailností a vnímavostí výjimečný a pro předložený projekt referenčně přesný.  

Do bezčasí, které rámuje umírání hrdinčiny matky, výrazně zasáhne příjezd syna, který žije a pracuje 

v Americe, jen v jiné profesi, než si jeho matka myslí. Postupné sbližování dvou lidí žijící v odlišných 

světech tvoří dramatický motor filmu a zasloužilo by si větší propracování, než jaké nabízí přiložený 

treatment. Podobně i celková dramatická stavba zatím působí poněkud ploše. Tyto pochyby nicméně 

adresuje dramaturgyně filmu a je jasné, že budou předmětem dalších úprav scénáře.  

Celkový tón podání a vykreslení situací je velice živý, oceňuji i výrazný motiv drag queen, tedy „životního 

postoje“, který výrazně pracuje s přijetím sebe sama, uvnitř i navenek. Téma konfliktu vesnického 

prostředí s odlišností hrdinčina syna je úmyslně utlumené a ukazuje spíše na sílu strachu a předpojatost 

protagonistky než na zaslepenost české společnosti. V tomto ohledu je námět sympaticky zdrženlivý a 

soustředěný na osobní sféru postav, která je pro něj klíčová. Film tak může vyznít jako „feel good“ 

vyprávění o nečekaném sblížení.   

Klíčové vystoupení dragové verze Heleny Vondráčkové a způsob, jakým přinese katarzi umírající matce, 

v sobě má potenciál silných dramediálních „trapně-autentických“ hudebních čísel (velikonoční scéna 

v Toni Erdmannovi, zpěv „Také me home, country roads“ v Logan Lucky atd.). 

 

 

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

Za projektem stojí mladý, talentovaný a přiměřeně zkušený tvůrčí tým, který je zárukou kvalitní realizace 

developmentu.  

 

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

Inteligentní dramata s komediální hranou / komedie s dramatickou hranou patří v české kinematografii 

k nedostatkovému zboží. Na mezinárodní scéně jde o dlouhodobě úspěšné a respektované filmy, jejichž 

úspěch se neomezuje na festivaly, ale mají i potenciál pro publikum hlavního proudu.   

 

 

 

 

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

znaků) 

Žádost je zpracovaná srozumitelně, věcně a komplexně. Kredit žadatele plně odpovídá typu projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Chica Checa 

Evidenční číslo projektu 4183/2021 

Název žadatele Silk Films 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 22. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Autorský film Šimona Holého a producentky Alžběty Janáčkové je psychologicko-emocionální studií osamělé 

pětapadesátileté venkovské ženy v žánru melodramatu. Za projektem stojí začínající tvůrci vesměs bez 

zkušenosti z oblasti kinematografického filmu. Pro autora i producentku jde o jejich druhý společný film, ten 

první, který ještě není dokončen, byl současně jejich debutem, přičemž autor byl jeho producentem a Silk 

Films koproducentem. Problém nezkušenosti posiluje kumulace funkcí scenáristy, režiséra a koproducenta.  

   Tvůrci označují film za „melancholickou komedii“, což má spíše marketingové motivace než že by 

odpovídalo pojetí námětu, v němž se splétají psychologické, vztahové a společenské motivy na pozadí 

zapadlého kraje. Projekt se hlásí k Domácí péči, která je uvedena mezi referenčními filmy, přičemž přímou 

souvislost nabízí obsazení Aleny Mihulové do hlavní role pošťačky, která se osvobozuje složitou životní 

situací, či umístění natáčení na Zlínsko. Projekt pracuje s potenciálně zajímavými prvky, ale ubírá se 

předvídatelnou cestou ke konvenčnímu dojímavému portrétu silné slabé ženy. Film měl být původně 

televizní a je to na něm vidět: používá jednoduchá situační a charakterizační schémata melodramatického 

vyprávění, které je plné klišé a žánrových obrázků a přímočaře nasměrované k dobrému konci. Chtělo by to 

vsadit na realističtější poetiku. 

   Současně vzniká dramaturgická otázka, zda autora zajímá motiv titulní hrdinky, nebo spíše motiv jejího 

syna homosexuála, který se na skok vrací z New Yorku, kde se živí vystupováním v travestii show. Srážka 

těchto dvou motivů a světů má nosný potenciál, ale jeho řešení je tuctovou konstrukcí. Spolu s tím vzbuzuje 

otázku název v podobě synova uměleckého jména: není jasné, jakou má mít výpovědní funkci a jako by měl 

být marketingově přitažlivý pro zamýšlenou primární cílovou skupinou žen středního věku. 

   Slabiny vykazuje také financování: jednak není kryté deklarované zajištění ve výši 20%, jednak projekt 

usiluje o nadlimitní veřejnou podporu (72%) s tím, že se označuje za kulturně náročný, což se v žádosti nijak 

nezdůvodňuje a po mém soudu není ani oprávněné, neboť projekt umělecky ani technicky neodpovídá dané 

definici. 

   Projekt je umělecky, finančně i organizačně nezralý a spíše by mu seděla fáze scenáristického vývoje. 

Nicméně projekt má potenciál v dobrém úmyslu, mladém týmu a relativně dlouhé době na kompletní vývoj, 

takže by se ještě mohl zajímavě rozvinout. Při případné podpoře je třeba řešit problém vysoké míry veřejné 

podpory.  

   Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy: hlavní předností je zapojení nastupující filmařské generace, 

potenciál mezinárodní koprodukce je nízký, umělecký přínos prostřední. Ve výsledku lze očekávat dílo 

tradičního střihu na úrovni středního proudu, určené spíše pro domácí a televizní spotřebu. Nemusí to být 

málo, ale od mladého týmu by se dalo očekávat něco méně usedlého. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 
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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) 

Projektu ale schází přidaná umělecká a společenská hodnota. 

Je zřejmý dobrý úmysl nabídnout uspokojivý příběh ze světa těch zdánlivě slabších, kteří najdou svoji sílu a 

své místo.  

Jakkoli vůdčí motivy matky a syna poskytují dobré východisko, předložený treatment působí jako 

melodrama bez dramatu. 

V žádosti schází odpovídající autorská a zejména dramaturgická reflexe, žádost neposkytuje konkrétní 

řešení dalšího scenáristického vývoje. 

Především je potřeba vyjasnit žánrovou a dramaturgickou koncepci. 

S tím souvisí také otázka autorské motivace: proč začínající autor má potřebu vyprávět právě tento příběh a 

co chce vlastně sdělit? 

Značné možnosti nabízí poetika sociálního prostředí, které zde tvoří příznakový definiční rámec. Námět ale 

není umazaný vesnicí, přesněji ta filmová vesnice není umazaná venkovem. 

Spolu s natáčením v místních lokacích a využitím místních herců lze tím výrazně posunout dojem 

věrohodnosti. 

 

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

Začínající tým sice postrádá potřebné zkušenosti, ale má potenciál a odhodlání. 

    Doporučuji zvážit doplnění týmu o zkušené profesionály na podporu scenáristického i producentského 

vývoje. 

 

 

 

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

Domnívám se, že přínos a význam filmu bude spíše lokální a jeho odbyt spíše televizní. 

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

znaků) 

Organizační a finanční zajištění není dostatečné a představuje rizikový faktor. 

Nadlimitní míru veřejné podpory nelze považovat za oprávněnou – nejde o kulturně náročný projekt. 

Žadatelem je mladá společnost se zajímavým portfoliem, ale dosud nevykazuje žádný dokončený film, 

nicméně daný projekt zapadá do jejího profilu a lze předpokládat, že je schopna projekt realizovat.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Krychle 

Evidenční číslo projektu 4185/2021 

Název žadatele PipeDream s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 7.12.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Kompletně předložená a dobře zpracovaná žádost se týká podpory vývoje celovečerního (90 
min.) filmového komorního drama debutujících autorů. 
 
Aproximativní rozpočet celého projektu (2 200 000 Kč) i vývoje (385 800 Kč) potvrzují 
skutečný low-cost přístup. Podpora Fond pro fázi vývoje je požadována ve výši 347 220 Kč, 
tudíž by byla naprosto dominantním zdrojem. 
 
Z přiloženého treatmentu (5 stran) a takřka stejně dlouhých explikací (autorské a 
dramaturgické) lze čerpat jediné informace k (případnému) posouzení skutečně velmi 
skromného rozpočtu, resp. rozpočtů. Odhad skutečných nákladů na celý projekt není součástí 
této analýzy, leč výše uvedený producentův odhad se zdá i při veškeré snaze v budoucnu 
poněkud nízký. 
 
Udělení – možná modifikované – podpory pro fázi vývoje doporučuji. 
    

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Krychle podle žadatele nabízí „precedent, co se týče kvalitního zpracování zvolené žánrové  
kombinace, jenž je v české kinematografii opomíjena, čímž Krychle pomůže k diverzitě  
tuzemské kinematografie a pokusí se, aby v dané žánrové kombinaci nezaostávala 
za světem“. Žadatel uvádí několik notoricky známých případů (filmů) ze světové 
kinematografické historie, mezi něž však správně zařazuje i Vlastníky Jiřího Havelky. Tudíž o 
nějaký revoluční žánrový průlom či dokonce následováníhodný příklad zjevně nepůjde. 
Z producentského hlediska si však Krychle pozornost zaslouží, i ostatní by měli mnohem víc 
hledat slibné látky umožňující nízkonákladové zfilmování s nijak tím nepoznamenaným 
výsledkem.  

 
Krychle má jistě ambice stát se uměleckým počinem, v němž divák najde pevný příběh 
zasazený do výtvarně promyšleného (de facto jediného) prostředí. 
 
Žádost je sice podána do výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu, leč v případě 
Krychle jde spíše stále ještě o literární přípravu (přesněji tvorbu scénáře – od počátků) víc, 
než o reálnou fázi vývoje. 
 
Termíny uvedené v Realizačním harmonogramu jsou totožné s daty ve formuláři Žádosti, 
přípravné práce byly zahájeny 1.9.2020, dokončení vývoje je stanoveno na 31.8.2021. 
 

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

 
Žadatel se poctivě pokoušel o komentáře k jednotlivým (vybraným) rozpočtovým položkám,  
avšak možná nejdůležitější je jeho poznámka o prostoru bývalé tovární kotelny v Hloubětíně,  
který získal formou daru (do vlastnictví?). Disponuje však vším (elektřina, voda, příruční  
sklady, sociální zařízení, snadný přístup jak dopravní pro osoby i materiál). Producent  
popisuje pravdu, kupříkladu pol. 02-01, pol. 02-03 a mnohé další jsou skutečně nízké, pol.  
03-01 a pol. 03-02 dokonce vykazují nulu; úspornost skutečně mimořádná! 

 
 

Finanční plán je postaven pouze na podpoře Fondu, která znamená 90 % podílu plnění na 
celkových nákladech fáze vývoje. Diverzifikace zdrojů zřejmě v této fázi příprav a míře 
producentské zkušenosti asi není možná. 
 

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

 
Za cílovou skupinu žadatel považuje diváky v České republice ve věku 18-45 let, s čímž lze 
při současném stavu literární přípravy je stěží polemizovat. 
 
Žadatel by rán film nejprve uvedl na nějakém festivalu, pak v spíše v art-kinech, později 
v internetové distribuci. 
 
O koprodukci žadatel uvažuje spíše až v pokročilejším stavu příprav, obecně uvádí případné 
distributory a/či internetové platformy. 
 

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

 
Žadatel Tomáš Axamit založil firmu PipeDream s.r.o. na jaře roku 2019 spíše se záměrem  
aktivit v oblasti herního designu, což se zřejmě i naplnilo. Na poli „klasické“ audiovizuální  
tvorby je začátečníkem, nebereme-li do úvahy spíše amatérské krátké snímky. 
 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Krychle 

Evidenční číslo projektu 4185/2021 

Název žadatele Pipedream 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 26.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Krychle se definuje jako „hororové drama uzavřené situace“, přičemž předložený materiál dokazuje i to, co 

zazní v autorské explikaci, tím plněním „hororovosti“ rozhodně nemá být důraz na „lekačky“ nebo akcentace 

vnější hrůzy a násilí. Krychle sice pracuje se subžánrem, který poměrně vděčně otevírá dveře napětí, 

zejména zaměříme-li se na to, že zde existuje tajemství a navíc také „zachycena“ skupina postav, u nichž se 

postupem času začnou vyjevovat rysy, které do té doby úspěšně schovávaly. To vše lze brát jako příslib, 

dost možná jako důvod, proč projekt nyní finančně podpořit a umožnit mu transformaci do finálního scénáře 

a přípravě na výrobu. 

Na stranu druhou, budeme-li navíc srovnávat s jinými projekty, otevírá se pochybnost, zda se s žádostí přeci 

jen nemělo trochu počkat. Při čtení nejen treatmentu, ale i samotných explikací vzniká několik otázek –

zobecněně řečeno – po smyslu toho všeho… 

 

 

 

 

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) 

 

Není mi zrovna jasné, co nakonec je tím hlavním tématem filmu, jeho posláním, záměrem. Chápu, že 

z treatmentu sotva vznikne napětí, kterému napomůže především pak celková filmová forma. Na stranu 

druhou, nenabyl jsem z expozice natolik jasnou představu o tom, co za postavy sleduji – a proč je mám 

chtít i sledovat. Zatím mi z předložených materiálů vše přišlo spíše jako taková naplánovaná šachová 

partie, bez věrohodnosti, bez napojení na diváka. Otevírání dveří do nových místností, labyrint, k němuž se 

marně hledá klíč, to vše má patrně zejména sloužit k vytvoření většího napětí mezi postavami, ale to 

bychom se obešli i bez hororu, i bez krychle, bez tajemství… takhle zde máme cosi tajemného, co mě 

osobně však naprosto nezajímalo, stejně tak se zde přetváří hierarchie uvnitř společenství, ale jaksi příliš 

násilně, rychle a účelově (zejména bavíme-li se o roli kněze…). Ač nerad, musím přiznat, že mi to ve 

výsledku vše přijde až příliš křečovité. Mám-li se coby divák o postavy bát (ale ptám se, mám se vlastně o 

ně bát?), mám-li přenést to, co se uvnitř nich a uvnitř společnosti, kterou svým způsobem odrážejí, na sebe, 

tedy na sebe a okolí, pak mi zde zcela schází rozměr věrohodnosti, plastičtějšího vykreslení nejen postav, 

ale i situací, do kterých se dostávají.  

Chápu, že nemusí být záměrem, aby Krychle byla alegorií, pokud ne, pak bych však více očekával 

akcentaci hororu, strachu, děsu, hrůzy…  

 

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

 

Bez komentáře. 

 

 

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

 
Zatím s otazníkem… 
 
 

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

znaků) 

 

Žádost mi nepřijde dostatečně propracovaná, potřeboval bych více nahlédnout do záměrů, cíle projektu. 

Rozpočet se snaží žadatel udržet na nízké úrovni, je však otázkou, zda finanční ohodnocení za tvorbu 

scénáře, natož pak za dramaturgii dopředu neoslabuje možnost, aby měl celý projekt kvalitní 

development. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Krychle 

Evidenční číslo projektu 4185/2021 

Název žadatele Pipedream 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2021-1-1-3 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 19.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
Projektom Krychle chcú jeho autori obohatiť českú kinematografiu o žáner, ktorý tu absentuje 
– horor - a zároveň sú presvedčení, že tento žáner je pre debutantov vhodným formátom. 
Pôjde o hororovú drámu odohrávajúcu sa v uzavretom priestore a s psychologickým 
podtextom. Skupina ôsmich priateľov pri prechádzke prírodou zablúdi do industriálnej zóny, 
kde nájdu v jednej z budov úkryt pred nadchádzajúcou nocou. V jednej z miestností sa 
nachádza kocka (krychle), ktorej moc zdanlivo prenesie celú skupinu do akéhosi 
začarovaného klaustrofobického sveta. Tým svetom je labyrint dverí a priestorov.Tu sa 
začína vyvíjať psychologická dráma medzi postavami, kedy sa začína skupina priateľov meniť 
na malú hierarchickú spoločnosť. Pôjde tiež o štúdiu charakterov a čo môžu extrémne 
podmienky spraviť s psychikou ľudí, do akých extrémov môžu a sú títo ľudia ochotní zájsť. 
Projekt vyvíja kreatívny tím Týpci z frajerové galaxie, ktorý pozostáva z trojice autorov, 
momentálne sa venujúcej vývoju projektu bez profesnej diferenciácie. V konečnom dôsledku 
sa však réžii chce venovať Dan Maršálek, scenáristom bude Vojtěch Vacek a producentom 
Tomáš Axamit. Pojekt sa mi v danom momente vidí ako nedostatočne vyvinutý. Je z neho 
síce cítiť entuziazmus a mladú energiu, ale všetko znie viac-menej ako teoretická práca než 
filmový projekt.  Nikto z tímu nemá dostatočné profesionálne skúsenosti s výrobou filmu, čo je 
pre takýto v mojich očiach scenáristicko-technicky náročný projekt na realizovanie dosť 
problematické. Spoločnosť Pipedream s.r.o., ktorá predkladá projekt ako producent sa skladá 
zo skupiny mladých profesionálov rozličných nefilmových profesií. 

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

 
Môžeme súhlasiť s tým, čo tvrdia autori predloženého projektu, že horor je v našich 
končinách dosť neznámym žánrom a ak by sa podaril, určite by si našiel svojich divákov. Zdá 
sa tiež, že mladí ľudia javia v posledních rokoch o horor zvýšený záujem. Ale práve preto, že 
tu nemá tradíciu, žiadalo by sa mi, aby aspoň scenárista bol skúseným profesionálom. I keď 
sa autorom horor javí ako žáner, s ktorým sa najľahšie začína kariéra, možno je to vtedy, ak 
režisér pracuje už z hotovým scenárom. Predložený treatment obsahuje originálnu 
myšlienku, kedy sa skupina ľudí stratí v labyrinte priestoru a času, ale vidí sa mi zatiaľ ken 
ako nápad a nie ako treatment budúceho filmu. Ide o viacero postáv, očekávala by som už 
v tomto štádiu ich precíznejšiu charakterizáciu a konanie. Z predloženého textu, ktorý sa mi 
zdá nekoherentný, nemám predstavu, že filmový scenár je jeho nasledovným a prirodzeným 
ďaľším krokom. Autor vo svojej explikácii svoje teoretické referencie  a citáty používa akoby 
išlo o vysokoškolskú prácu a nie filmový projekt. Jeho explikácia sa mi vidí viacej ako 
akademická rozprava než osajstná vízia filmu autora. Možno to vyplýva aj z jeho 
akademického a teoretického filmového vzdelania. Magická kocka, mystické priestory a 
bludisko sú pre mňa elementami skôr nejakej fantasy ako hororu, hoci sú si toho autori 
vedomí, ale osobne mi celkovo chýba suspense. Celkovo je projekt podľa mňa nedostatočne 
profesionálne vyvinutý. 
 
 

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

 
Režisér Dan Maršálek dokončil tento rok filmové štúdium na FF UK, vo svojom životopise 
uvádza niekoľko amatérskych filmov, v ktorých ako uvádza zastával hlavné tvorivé pozície, 
ale nevieme nič konkrétne, nevieme ani, či má nejaké svoje vlastné filmy. Autor scenára je 
literárne činný, píše poéziu a poviedky, ale ako scenárista je tiež debutantom. Dramaturg je 
debutantom z divadelného prostredia. Film je predsa len iné médium. Produkčná spoločnosť 
Pipedream s.r.o. , ktorú tu zastupuje Tomáš Axamit , má zatiaľ skúsenosti len s designom 
PC hier. Tím na mňa pôsobí ako skupina mladých entuziastických profesionálov, ale 
absolútne neskúsených v rámci výroby profesionálneho filmu. 
 

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

 
Projekt Krychle je predložený mladým tímom, ktorý má logické vysvetlenie a zdôvodnenie 
svojho zámeru, ako aj teoretické vedomosti a nepochybne aj určitý talent. Treatment tohoto 
hororu sa mi však vidí zatiaľ len ako rozvedená myšlienka a nie ako originálna a pútavá  
predloha budúceho  hororového filmu. Možno by stálo za úvahu prizvať si k spolupráci 
profesionálneho scenáristu. V danom momente mi vyznieva celý projekt skôr ako zámer. 
 
 

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

 
Projekt sa mi javí ako predčasne podaný. Pri vývoji by som predpokládala už aspoň  
prvú verziu scenára. Stratégia producenta uvádza, že s písaním scenára sa začne až  
na jar 2021. Celkovo sa javí projekt ako low budget, asi aj preto, že pôjde o jednotu  
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miesta a príbehu a miesto, bývalú kotolňu továrne už dostali ako sponzorský dar.  
Počítajú aj so súkromnými finančními zdrojmi, ale tie nie sú v rozpočte konkrétne  
uvedené.  Od SFK požadujú tvorcovia 90 % celkových nákladov rozpočtu na  
výrobu,  hoci nejde o kultúrne náročné kinematograficke dielo, 10 % uvádza 
producent ako vlastný vklad. Producent nemá žiadne skúsenosti  
s profesionálnou filmovou produkciou a počíta sa tu hlavne s podporou SFK aj teraz,  
aj v budúcnosti, kedy plánujú podať žiadosť na výrobu debutov. 
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