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Název projektu Láskou prokletá 

Evidenční číslo projektu 4196-2021 

Název žadatele CINEART TV PRAGUE, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 16. 1. 2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

 
 
Připravovaný dokumentární film o výrazné ženské osobnosti Daně Horákové, o které se širší veřejnost více 
dozvěděla po vydání její knihy  O Pavlovi. Ta se také stala pro režisérku iniciačním impulsem pro práci na 
tomto filmu. Daňa Horáková na začátku osmdesátých let odešla z Československa a svůj hlavní profesní 
život prožila v Německu. Režisérka se prostřednictvím příběhu DH chce podívat na obecnějších témata, 
jakým je postavení a prosazení talentované a vzdělané ženy ve dvacátém století. O vyrovnání se s dobou, 
ve které člověk žije, a v neposlední řadě se svou vlastní povahou a prožitým životem.  

Z předloženého treatmentu můžeme číst, že autorka se tématu filmu věnuje dlouhodoběji, spolupracovala na 
něm se samotnou protagonistkou (DH mimo jiné poskytne pro film deníky Pavla Juráčka).  Režisérka má 
v současné době docela jasnou představu o svém filmu jak po obsahové stránce (výběr životních etap 
protagonistky ve spojení s osobní výpovědí o jejích pocitech), tak po stránce některých filmových postupů. 
Obojí chce během vývoje rozvíjet a upřesňovat. Výstupem vývoje bude scénář a ukázka z připravovaného 
filmu. 

Rozpočet se záměrem 3ND v Německu je přiměřený, vyšší náklady jsou v kapitole vývoj scénáře, na kterém 
se podílejí jak autorka, tak protagonistka.  

Úskalím je – a uvědomuje si jej sama režisérka – spolupráce protagonistky na scénáři a případně její 
stylizace při natáčení. DH má snahu mít věci pod kontrolou - tedy i svůj mediální obraz. Snad je režisérka 
také silnou tvůrčí osobností a vznikne mnohovrstevnatý film s otevřenou osobní výpovědí, který bude mít 
šanci zaujmout diváky v distribuci.  

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  

 
Žádost má všechny požadované přílohy. Předložený treatment poskytuje čtenáři představu o tom, jak 
režisérka o příběhu Dani Horákové a celkovém tématu filmu přemýšlí a jak jej chce filmově zpracovat.  
Producentská strategie je napsána jasně a přehledně. Pro výrobu filmu bude producent hledat 
zahraničního koproducenta. Distribuční strategie je zaměřena na příznivce dokumentárních filmu a širší 
divácký okruh, počítá s projekcemi v multikinech, v jednosálových kinech a s klubovými projekcemi.. 
 

2. Rozpočet a finanční plán  

Rozpočet je v kapitole vývoj scénáře vyšší – na scénáři bude spolupracovat i protagonistka filmu. Producent 
počítá se spoluprací dvou dramaturgů – Heleny Třeštíkové a Kristiána Sudy. 

Se záměrem 3ND v zahraničí je celkový rozpočet vývoje přiměřený. 
Na pokrytí nákladů rozpočtu se bude podílet postprodukční studio PFX a producent finanční hotovostí ve 

výši 220tisíc Kč. Podpora se strany Fondu ve výši 65% nákladů na vývoj filmu je obhajitelná. 
Protagonistka svůj úspěšný profesní život prožila v Německu – několik let vedla kulturní rubriku novin Bild, 

v roce 2002-2004 pracovala jako senátorka pro kulturu v Hamburku – producent bude usilovat o 
zahraniční koprodukci. 

 

3. Realizační strategie  

Producent formuluje své kroky jasně a logicky.  
V současné době jedná s ČT o koprodukci. Distribuce bude zaměřena na kina a klubové alternativní 
projekce. Divácký zájem se předpokládá převážně mezi příznivci dokumentárních filmů a zájemci o 
nedávnou českou historii a postavení ženy ve společnosti. Propagace prostřednictvím kin a redakční 
podpory rozhlasových a tištěných médií, s důrazem na internet; zapojení aktérů a tvůrců filmu do jeho 
prezentace a spotová podpora koproducenta ČT. 
Vývoj filmu bude realizován v roce 2021, jeho výroba v roce 2022 – s premiérou producent počítá na jaře 
2023. Časově je prostor ke vzniku kvalitního dokumentárního filmu. 

 

4. Kredit žadatele  

 
Žadatel CINEART TV PRAGUE reprezentovaný osobností Viktora Schwarcze je zkušeným 
producentem, za kterým je řada hraných a dokumentárních filmů, které byly uvedeny v české 
kinodistribuci i na filmových festivalech a vzbudily divácký zájem.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Láska prokletá 

Evidenční číslo projektu 4196-2021 

Název žadatele CINEART TV PRAGUE s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 18.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný projekt navazuje na úspěch vzpomínkové knihy české novinářky a prozaičky Daňy Horákové O 

Pavlovi, manželky Pavla Juráčka. Jedná se o svědectví o společném soužití s komplikovaným režisérem a 

scénáristou, ale i o jeho mnoha přátelích, respektive celkově o době socialismu a života disentu. Kniha není 

pouze vzpomínková, ale obsahuje i obecnější úvahy, které vedly například Pavla Kosatíka k tomu, že knihu 

označil jako svědectví o postavení ženy v postmoderním světě. Právě od této interpretace se odráží 

režisérka snímku, která se chce pokusit o vytvoření mnohovrstevnatého filmu právě o Daně Horákové. 

Výsledkem má být dokumentární snímek, využívající rozhovory, archivní materiály, ale i obecnější vstupy o 

ženských „dějinách“. Režisérka se obává zejména toho, aby se příliš neprosadil jasný Horákové pohled a 

mediální obraz nebyl spíše v režii protagonistky. Domnívám se, že toto je opravdu reálné nebezpečí. 

Explikace neukazuje, jak se tomuto nebezpečí chce režisérka bránit. Jako další riskantní moment vnímám 

to, že první črty vypadají spíše stereotypně (každé období je představeno skrze několik stereotypních 

obrazů), stejně jako postava samotná, která „propadla tělu“ a kouzlu Pavla Juráčka (toto téma například 

podtrhuje prostřih na scénu z filmu Babička, kdy Černý myslivec svede Viktorku). Objevují se zjednodušující, 

populistické momenty, včetně představování období normalizace jako doby bujaré svobody nebo 

významných osobností skrze jejich sexualitu a erotiku. Nemohu se zavit dojmu, že tento námět je poměrně 

„nebezpečným“ příspěvkem k současnému čtení historie (jako například film Havel nebo současný seriál o 

Boženě Němcové). V žádosti naznačené přesahové otázky se mi nezdají nikterak promyšlené, 

propracované, ani závažné. Projekt by bylo potřeba výrazně přepracovat. V této podobě ho 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) 

Snímek má být zpracován dokumentárními prostředky, v\užívat rozhovory a archivní materiály. Vyprávění 

je chronologické a zaměření na vykreslení obrazu hlavní figury, respektive společnosti, ve které žila. 

V mnoha ohledech se mi použité prostředky zdají prvoplánové (jako například zmiňovaná scéna 

s Černým myslivcem). Na tomto projektu neshledávám žádný umělecké přesahy, které naopak můžeme 

vidět v jiných snímcích produkční společnosti Cineart.  

 

 

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

Tvůrčí tým je již poměrně rozsáhlý a je domluvena spolupráce se všmi klíčovými profesemi. Přesto se 

nemohu zbavit dojmu, že tým je poněkud nesourodý – jednotliví tvůrci pracovali na velice odlišných 

snímcích. Projekt je velice komplikovaný a domnívám se, že by bylo potřeba zkušenějšího tvůrce zejména 

na režisérské pozici – Natalie Císařovská má sice zkušenost s monografickými snímky, přesto se zde jedná 

o citlivou látku, která by mohla být redukována na komplikovaný milostný příběh a jednoduché vyprávění o 

„ženských“ dějinách; režijní explikace zatím neříká příliš, aby tyto pochybnosti byly vyvráceny. 

 

 

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

V této podobě se mi zdá projekt spíše lokální, zejména pro ty, kteří znali osobnost Pavla Juráčka. Témata, 

která se váží k vykreslení historické situace, hlavně doby socialismu, by mohla mít minimálně evropský 

dopad, nicméně jsou zatím načrtnuty příliš černobíle a k ostatním svědectvím nepřidávají příliš nového.  
 
 
 

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

znaků) 

Žadatel, společnost Cineart, se specializuje od roku 1991 na produkci dokumentárních a hraných filmů, 

televizních spotů a hudebních klipů. Zejména za celovečerní produkci získal několik cen – jedná se 

zejména o kvalitní umělecké snímky, často zejména pro festivalové publikum. V podkladech je uvedená 

dále produkční společnost Arina SK, v jejíž filmografii jsou naopak komerční filmy s mnohem menší 

uměleckou ambicí. Nemohu v žádosti přijít na to, jakou roli bude tato společnost v projektu mít, 

každopádně mě to vede k pochybnostem o jeho konzistentnosti. Žádost je jinak srozumitelná, některé 

odkazy však nefungují. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Láskou prokletá 

Evidenční číslo projektu 4196 2021 

Název žadatele Cineart  TV Prague 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 15.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Vloni získalo titul Kniha roku dílo Dani Horákové „O Pavlovi.“ Je to pro všechny kulturně milovné lidi 

příležitost blíže se seznámit s nevšední ženou  a výjimečnou osobností  Daňou Horákovou.Byla  manželkou  

Pavla Juráčka  a doprovázela ho do německého exilu,  do Mnichova, kde spolu žili  čtyři roky.  Právě o tomto 

strastiplném soužití, plném lásky a nenávisti,  kniha  vypráví a  dokument Láskou  prokletá  podává 

svědectví nejen o těch časech, ale mapuje celý  Danin  úctyhodný  život. 

Režisér nové vlny , scénárista  a dramaturg Pavel Juráček byl složitá osobnost ,což už plyne z jeho deníků 

,které právě Daňa našla a předala k vydání. Trpěl  zásadními pocity méněcennosti a zároveň pohrdavé 

pýchy, své partnerky vystavoval  náročné lásce i  psychickému trápení a zacházel s nimi s určitou  

bezohledností. Nectil žádné povinnosti kromě svých .Zároveň však měl okouzlující charisma, pronikavou 

inteligenci a originální tvůrčí myšlení. 

Daňa Horáková je silná osobnost  a manželství s Pavlem přežila. Nikoliv bez vnitřní úhony, ale vymanila se 

z jeho vlivu ,zůstala sama v cizině, postavila se na vlastní nohy, stala se významnou kulturní novinářkou a 

nakonec i ministryní kultury za  městský stát Hamburk. V dokumentu vypráví o svém životě i sama  a my 

zjišťujeme, že našemu většinovému povědomí unikla chytrá a hluboce vzdělaná bytost, moudrá žena, která 

teď   promluvila o své době a  o tom ,jaké to je milovat černého myslivce.  V čem spočívá tajemství lásky  a 

co stojí ženská  emancipace, to jsou otázky, které autorku projektu Natálii Císařovskou fascinují  a budou 

fascinovat i diváky. 

 

 

 

 

 

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 dokumentu je originální tak,,jak jen  může být originální život nevšedního člověka. Svědectví o životě 

Dani Horákové podávají  osobnosti jako jsou spisovatelka a režisérka  Olga Walló,Martin Machovec, ,jehož 

otce prof.  Milana Machovce byla  Daňa na FF nejnadanější žákyní,  Ivan Havel vypráví  o vydávání Edice 

Expedice, na níž Daňa spolupracovala s Václavem Havlem,  Pavel Rychetský  podává svědectví   o Danině 

účasti v disentu a o seminářích, které pořádala u sebe  doma v Pařížské ulici a kam chodívalo až třicet lidí 

.Daňa  osobně přibližuje svoje dětství , studia, i  to, jak byla v hledáčku StB .Pak léta emigrace strávená  

v Mnichově s Pavlem , a pozdější čas, už bez Juráčka, kdy  se jako kulturní  redaktorka Bildu stala 

respektovanou novinářkou a pracovala po celém světě.  Film využívá bohatých dokumentárních materiálů, 

fotografií a ukázek z filmů,  např. ukázkou z Moskalykovy Babičky ilustruje  fatální  lásku k uhrančivým 

mužům. Nebo ukázky z filmu W.Schroetera podle Daniny novely Den pitomců.O natáčení podávají zprávu 

producent Jan Balzer a kameraman Ivan Šlapeta. Navštívme i mnichovskou ulici a dům,kde manželé spolu 

žili,kde Dňa myla schody, aby oba uživila. 

V průběhu filmu zazní úvahy Dani Horákové o emancipaci, víře, o aktivním stáří- Daňa hraje golf.A 

samozřejmě o Pavlovi . 

Jde o  uměleckou výpověď  o smyslu života ženy, která  prakticky a na vysoké úrovni  předvedla, jak  

vypadá emancipace. A také, co  za ni zaplatila. 

Film zcela jistě bude splňovat kritéria SFK:  je naplněn  humanismem, vypráví o ženě, která nic nevzdala, i 

když ji  velká láska zklamala. Dokument podává  obraz doby, kterou už dnešní mladí lidé nezažili a vlastně 

si ji ani nedokážou představit. Ukazuje, kudy a jak vedly( a ještě   i dnes vedou) hranice mezi  světem 

Západu,  kde sice není život ideální, ale díky vyspělejší demokracii a srozumitelným pravidlům tolik nebolí.  

 

 

 

 

 ? 

 

 

 

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

Natálie Císařovská  vystudovala historii na pařížské Sorbonně a pak dokument na Famu.Její  hraný 

bakalářský film  Až zapadne slunce získal Cenu diváků na Febiofestu 2015. Od té doby se věnuje hranému 

i dokumentárnímu filmu. Natočila dokudrama  Kolem Mileny Jesenské a krátký film Francek o mládí 

F.Kupky. Připravuje film Tělo. 

Režisérka v režijní explikaci  postřehla, že  Daňa Horáková (spoluautorka dokumentu) si buduje velmi 

pečlivě svůj vlastní obraz, právě tak jako v knize. Císařovská by chtěla   narušit tuto „hradbu“,dostat se za ni 

a vytvořit Danin portrét  se vší možnou objektivitou. To mi připadá cenné. 

Společnost Cineart Viktora  Schwarcze  není třeba představovat. Patří mezi naše nejrespektovanější 

producenty, nezabývá se komerčními díly, její filmy mají vždycky  přesah ,dává příležitosti mladým.Je 

nositel tolika cen, že vypsat je, by znamenalo seznam delší než   celé tato stránky. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Látka nemá jen lokální charakter. Jednak vypovídá obecně o postavení žen ve společnosti a o  mužské 
dominanci, jednak  je Daňa Horáková  z poloviny Němka a svůj  profesionální novinářský život prožila 
v Německu,  dokonce  ještě v SRN. Stala se ministryní kultury za městský stát Hamburk a v Německu také žije. 

Mnohovrstevný dokumentární film přinese  celou řadu aktuálních témat ,která mohou zajímat  publikum 
v celé  Evropě. Nepochybně  je to dílo o úsilí ženy uspět ve  vlastní práci a  postavit se na roveň mužům Tahle 
věta zní jako z minulého století, ale bohužel není to tak. Nešťastné stereotypy stále přetrvávají. 

 
 

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

znaků) 

 Informace v materiálech jsou velmi obsažné,sdělné a mohla jsem se odpovědně rozhodnout. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu 30 let Tatran 

Evidenční číslo projektu 4202-2021 

Název žadatele TJ Tatran Střešovice, z.s. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 18.01.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Spolek Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s. žádá o podporu vývoje krátkometrážního 

dokumentárního filmu v délce 55 minut pod názvem 30 let Tatran, který má režírovat a dramaturgovat 

sportovní novinář České televize Ondřej Zamazal. Má se jednat o portrét nejstaršího lokálního florbalového 

klubu. Projekt má vzniknout k třicetiletému výročí založení florbalového klubu. Hotové audiovizuální dílo 30 let 

Tatran má být prezentován na oslavách výročí florbalového klubu, pak možná odvysíláno v České televizi a 

terminální fáze exploatace má být umístění projektu na youtube. 

 

Žádost na vývoj působí velmi zmateně, protože z ní není úplně zřejmé na co se vlastně žádá. V žádosti 

dochází k naprostému smíchání fází vývoje a výroby. Celá žádost působí jako by TJ Tatran Střešovice žádal 

vlastně o podporu výroby. Alespoň tak lze snad uhadovat dle informací, které jsou zmatečně v žádosti 

představeny. K žádosti je přiložen nesprávný formulář harmonogramu a žadatel předkládá harmonogram na 

výrobu hraného celovečerního filmu. Pokud bychom vycházeli z informací z části žádosti A., tak vývoj projektu 

už proběhl, protože žadatel v této části žádosti uvádí termín realizace projektu vývoje od 30.11.2020 do 

4.1.2021. Vlastní finanční vklad žadatele zajištěný k datu podání žádosti není řádně doložen. Nejsou jasně 

deklarována autorská práva k vznikajícímu dílu.  

 

Jednoznačně navrhuji nepodpořit tento projekt, protože žadatel není schopný řádně vyplnit žádost, a proto 

není vůbec možné žádost adekvátně posoudit. 

 

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

 

Žádost na podporu vývoje projektu působí hodně zmateně. Žádost je podána neúplná, je použit jeden 

nesprávný formulář a některé její části jsou proto nesrozumitelné. 

Autorské části žádosti nejsou podepsány a lze se snad domnívat, že jejich autory jsou lidé napsaní v části 

B.1. Popis projektu. K žádosti je připojen harmonogram (B.12.) na nesprávném formuláři. Žadatel předkládá 

harmonogram na výrobu celovečerního hraného filmu, takže lze snad pracovat s harmonogramem vývoje, 

který žadatel představuje v části žádosti A. a který pak i představuje v části B.1. Nicméně z žádosti vyplývá, 

že žadatel netuší, co to vývoj (development) projektu je a co to znamená z hlediska celkového „workflow“ 

vzniku audiovizuálního díla. Žadatel také řádně nedokládá oprávnění k užití autorských děl, jak je definováno 

ve Výzvě k podávání žádostí o podporu kinematografie pro body žádosti B.8.-B.9. Přikládá pouze Čestné 

prohlášení pro využívání archivních materiálů TJ Tatran Střešovice, nicméně není nijak vysvětleno, jak je to 

s námětem, synopsí a treatmentem. Také není nijak doložen vlastní finanční vklad žadatele 72.000, který je 

údajně zajištěn k datu podání žádosti.  

 

  

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

 

V rozpočtu vývoje projektu je kalkulováno devět položek, převážně honoráře, ze kterých vyplývá, že na 

projektu vývoje bude každá z osob (spoluautor scénáře, dramaturg, odborní poradci, režisér, kameraman) 

pracovat 10 dnů. Pak je ještě kalkulováno vytvoření storyboardu, propagační materiály, ubytování a PHM. 

K rozklíčování této struktury rozpočtu nepomůže ani komentář žadatel v popisu projektu (část B.1.), kde má 

žadatel možnost komentáře k předloženému rozpočtu. Rozpočet je nesrozumitelný, řada položek není vůbec 

kalkulována. Rozpočet neodpovídá nějakému běžnému standardu smysluplné kalkulace na vývoj projektu 

audiovizuálního díla.  

 

Finanční plán je sestaven ze tří zdrojů. Vlastního ničím nedoloženého vkladu žadatele (viz výše bod 1. tohoto 

textu), žadatelem nijak blíže nespecifikovaného sponzoringu a reklamního plnění ve fázi vývoje, a pak dotace 

Státního fondu kinematografie. Žadatel předkládá neobhajitelný finanční plán, neboť tak nutně působí 

vzhledem k nulové argumentaci, proč je takto sestaven. 

 

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

 

Realizační strategie vývoje projektu 30 let Tatran se težko posuzuje díky zmatečnosti informací poskytnutých 

žadatelem. Harmonogram projektu je odevzdán na nesprávném formuláři. Dle informací v části A. Žádost o 

podporu kinematografie stojí, že termín realizace projektu vývoje od 30.11.2020 do 4.1.2021. Vývoj projektu 

tedy nejspíš už proběhl. Producentská strategie je prostá, vytvořit 55minutový „hommage“ florbalovému klubu 

sestaveného z archivních materiálů a mluvících hlav, který se má promítnout na oslavách výročí klubu, pak 

možná asi na ČT Sport a terminální fáze něčeho, co by mohla být exploatace, je umístění na youtube.  
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Spolek Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s. je sportovní organizace provozující oddíly volejbalu, 

florbalu, tenisu, rekreačního sportu, házené a postižených sportovců. S vytvářením audiovizuálních děl nemá 

žádnou zkušenost. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 30 let Tatran 

Evidenční číslo projektu 4202-2021 

Název žadatele TJ Tatran Střešovice, z.s. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 16. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je středometrážní dokumentární film 30 let Tatran, jehož režisérem bude sportovní 

televizní novinář Ondřej Zamazal. 

 

Dokument má připomenout 30. výročí vzniku nejstaršího českého florbalového klubu Tatran Střešovice, a 

prostřednictvím archivních záběrů a osobních příběhů jeho někdejších i současných opor zmapovat jeho 

historii. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Nízkonákladový projekt 

o Projekt počítá s vícezdrojovým financování (vlastní zdroje + sponzoring + grant SFK) 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Projekt nemá obecnější přesahy, předně jde o propagaci titulního klubu 

o Dokument má konvenční strukturu (rozhovory + archivní materiály) 

o Žadatel ani režisér nemají dosud zkušenost s natáčením filmů 

o Zhruba pětinu rozpočtu má pokrýt sponzoring partnerů, nedokládá to ale žádné LOI 

o Podpora projektu za strany SFK má pokrýt 50 % rozpočtu 

 

Ačkoli je rozpočet projektu nízkonákladový, v této fázi vývoje se jeho realizace zdá zjevně závislá na grantu 

SFK. Vhodnějším adresátem pro žádost o podporu z veřejných zdrojů se vzhledem k jeho charakteru však 

zdá spíše MŠMT. Projekt by mohl být vhodný i pro koprodukci s Českou televizí, což by bylo příhodné mimo 

jiné i s ohledem na skutečnost, že žadatel dosud žádný filmový projekt nerealizoval. Projekt se svým typem 

zdá být ideální pro spolufinancování metodou crowdfundingu. 

 

V této fázi vývoje udělení podpory nedoporučuji. 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Středometrážní dokument je připravován u příležitosti 30. výročí vzniku prvního českého florbalového klubu 

Tatran Střešovice. Jeho vznik je iniciován samotným klubem. Přestože žadatel v explikacích opakovaně 

zdůrazňuje, že přiblížením historie zmíněného klubu bude zmapován také tuzemský vývoj tohoto mladého 

sportu od jeho úplných počátků, orientace především na prezentaci a propagaci konkrétního sportovního 

klubu je zcela zřejmá (a s ohledem na žadatele logická). 

 

Struktura dokumentu bude soudě podle treatmentu tradiční – bude propojovat archivní záběry s rozhovory 

významných osobností, jejichž život je spjat s „hokejem bez bruslí“. Tvůrci se chtějí zaměřit především na 

několik hráčů ze tří různých generací, kteří se za třicet let v Tatranu Střešovice vystřídali. Jejich životní 

příběhy, které jsou spjaté s nejdůležitějšími okamžiky v historii daného klubu, však budou zajímavé zřejmě 

především pro diváky, kteří mají s florbalem a zmíněným klubem již nějakou vazbu.  

 

Žadatel zdůrazňuje, že v tuzemsku zatím neexistuje film z florbalového prostředí, který by zaznamenával 

vývoj tohoto sportu od 90. let, kdy ho začala hrát parta nadšenců v tělocvičnách. Pokud tomu tak je, pak 

v dokumentu lze postrádat obecnější přesahy, včetně například ohlédnutí za historií florbalu ve světě atd.  

 

V případě dokumentu o tomto sportu nelze očekávat, že by mohl mít takové společensko-sociální přesahy 

jako například dokument King Skate, neboť kolem florbalu zjevně není vytvořena tak specifická subkultura 

jako byla v případě tuzemského skateboardingu. Nicméně z treatmentu není příliš patrné žádné nosnější 

téma, které by nebylo spjato s klubem Tatran Střešovice (pokud nepočítáme skutečnost, že v dokumentu 

mají dostat omezený prostor i hráči z rivalských klubů). 

 

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

Režisérem a zároveň dramaturgem má být dlouholetý pracovník České televize Ondřej Zamazal. Sportovní 

reportér a komentátor pracuje v posledních osmnácti letech jako vedoucí redaktor sportovních pořadů v ČT. 

Hokejový specialista vydal dvě knížky, na režisérském postě bude debutovat. 

 

Kameraman a střihač Jan Matouš pracuje sedmnáct let ve sportovní redakci ČT. Je podepsán mimo jiné 

pod sportovním dokumentem Basket za zdmi Alcatrazu. 

 

Vzhledem tomu, že na pozici režiséra jde o debutanta, nelze objektivně posoudit, zda je složení tvůrčího 

týmu dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Charakter tohoto sportovního dokumentu je svým tématem i zpracováváním ryze lokální (film je zaměřen na 

poměrně úzký okruh domácích sportovních fanoušků), bez potenciálu zahraničního přesahu. 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují žádné rozpory. Informace se v něm ale často 

opakují, některé přílohy nemají zcela standardizovanou podobu. Přesto je žádost možné správně posoudit. 

 

Žadatelem je florbalový klub Tatran Střešovice. Zaměření společnosti zvolenému cíli samozřejmě odpovídá, 

zda i její možnosti není možné posoudit, neboť dosud žádný filmový projekt nerealizovala. Je otázka, zda by 

proto nebylo vhodnější najít nějakého zkušeného koproducenta (například Česká televize). 

 

Žadatel v této fázi vývoje nepočítá s natáčením ukázky ani pilotu. Hlavní část nízkého rozpočtu (244 000 

Kč) zaplňují mzdové náklady na filmový štáb, propagační materiály a kupodivu také storyboard a grafické 

návrhy.  

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je cca 30 % (vlastní vklad žadatele ve výši 72 000 

Kč). Dalších 20 % by měl pokrýt sponzoring a reklamní plnění, nicméně bez udání konkrétního partnera. 

Zbytek (tedy 50 % nákladů) by měla pokrýt požadovaná podpora. Na ní je realizace projektu zjevně závislá, 

přitom by bylo možné využít například crowdfunding. 

 

Poznámka: 

Předkládaný finanční plán je v rámci Kompletního vývoje dokumentárního filmu sestaven na částku 244 000 

Kč. Stejnou částku žadatel uvádí také v dokumentu Popis projektu jako předpokládané náklady na výrobu 

dokumentu (zahrnující již tedy vývoj + výrobu). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 30 let Tatran 

Evidenční číslo projektu 4202-2021 

Název žadatele TJ Tatran Střešovice, z.s. 

Název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Název výzvy 1. vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2021-1-2-6  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kamenický 

Datum vyhotovení 22.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je vývoj dokumentárního filmu 30 let Tatran, mapujícího historii florbalu v ČR. Žadatel 

spojuje vyprávění o vývoji tohoto sportu u nás s historií nejstaršího českého florbalového klubu Tatran 

Střešovice. Film s odhadhovanou stopáží do 60min. se bude skládat převážně z archivních záběrů 

v kombinaci s rozhovory hráčů florbalu. Zastoupení zde nalezne generace průkopníků tohoto sportovního 

odvětví z 90. let, 2. generace, která dosáhla řady mezinárodních úspěchů a také nejmladší hráčí 

současnosti.    

Unikátnost filmu dle žadatele spočivá ve faktu, že dané téma (resp. tato sportovní oblast) dosud nebyla 

filmově zpracována. Ačkoliv má být dokument ne jen pro fanoušky, ale pro širší veřejnost, z žádosti 

nevyplývá, že by měla být látka zpracována kreativně a jakkoliv přesáhnout hranice fanouškovského videa 

oslovujícího zejména danou sportovní komunitu.  

 

 

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 cílí na kompilaci řady archivních materiálů z významných florbalových utkání spolu s rozhovory 

s nejslavnějšími českými florbalisty. Hlavními mluvčími filmu jsou tedy nejvýznaměnší hráčí minulosti (i 

současnosti) klubu TJ Tatran Střešovice, kteří dle žadatele zároveň psali/píší historii florbalu v Čechách.   

Treatment je prakticky jen výčtem těchto osobností, které přivedli klub k řadě úspěchů a zlomových 

okamžiků. Mimo výrazného retrospektivního pohledu nejsou uvedeny žádné další informace o tom, co je 

záměrem díla. Zmíněná přístupnost dokumentu pro širokou veřejnost, ne pouze pro fanoušky florbalu, se 

v daném kontextu nezdá příliš věrohodná.  

Projekt plně nenaplňuje cíle a kritéria výzvy. 

 

 

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

Část projektu dle všeho zajišťují zkušení pracovníci ČT. Producentem je Jakub Menhart, šéftrenér 

florbalového klubu Tatran Střešovice, bez předchozích zkušeností ve filmovém oboru.  

 

 

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

Látka je svým tématem lokální, bez dalšího významu pro evropskou kinematografii. 

 

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

znaků) 

Projekt je nízkorozpočtový, pravděpodobně realizovatelný ještě během roku 2021, jak uvedeno 

v harmonogramu žádosti. Výrazný bude v případě projektu zřejmě sponzoring, případně lze očekávat 

crowdfundingovou kampaň, která by vzhledem k poměrně početné fanouškovské základně mohla mít 

značnou odezvu. 

 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Vover a volver
Evidenční číslo projektu 4206-2021
Název žadatele Negativ s.r.o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2021-1-2-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 14.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Velmi zkušená producentka Kateřina Černá z neméně zkušené společnosti Negativ s.r.o. žádá Radu 
Fondu o podporu vývoje filmu dvou zahraničních lektorů FAMU s jejich osobním tématem migrace do ČR.
Konkrétně jde o mozaiku několika příběhů českých repatriantů z Bolívie momentálně sužované politicko 
občanským chaosem. Film má festivalové ambice a logicky se hodlá během vývoje věnovat nejen obsahu 
filmu, ale i jeho předběžné pozici na festivalovém okruhu, potažmo artové TV distribuci.

Hlavní silnou stránkou je kvalitní zázemí silné společnosti i dramaturgie Ivo Trajkova.

Slabou stránkou je pak téma i konkrétní stávající výběr respondentů, kteří působí spíše jako rozmazlení 
příslušníci střední třídy ještě nedávno bohaté země, kterým pohostinnost ČR není dost dobrá, než jako 
azylanti bojující o holý život. To celé v kontextu nadcházející ekonomické krize postihující značnou část 
našich vlastních občanů a tedy i potenciálních diváků.

Konečné rozhodnutí je samozřejmě na Radě Fondu, nicméně vzhledem k tomu, že žádost je z 
ekonomického pohledu v pořádku a protože autoři deklarují, že je více zajímá mentalita a pocity migranta v 
cizí zemi obecně než konkrétní reálie, lze žádost doporučit.

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 srozumitelná, byť je vývoj teprve ve své rané fázi. Smlouvy s oběma autory po 90 000 Kč
nejsou podmiňovány vstupem třetích osob, což je nejen sympatické, ale i právně čisté. Z explikací je jasný 
jak obsah a téma filmu tak způsob vyprávění. Taktéž strategie jsou pochopitelné. Trošku odvážné je 
ukončení celého vývoje již v říjnu tohoto roku, což doporučuji vyjasnit na požadovaném slyšení.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
V rozpočtu je vidět zkušenost žadatelky.  Osobně mám pocit, že náklady na účast na všech 
vyjmenovaných workshopech budou vyšší, ale protože společnost hodlá získat i peníze z obnoveného 
programu Media Slate funding, budou některé položky patrně rozpočteny do vícero projektů.

– Finanční plán se opírá o tři zdroje: vlastní vklad 122 500 Kč, předpokládaných 270 000 Kč z MEDIA a 
požadované podpory 450 000 Kč. Vzhledem k pozici žadatelské společnosti není důvod o něm 
pochybovat.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie se zabývá jak přípravou obsahu budoucího filmu, tak návštěvou několika 

významných trhů a workshopů, které nepochybně zlepší pozici díla na budoucím festivalovém i 
mezinárodním TV trhu. Pro český trh je počítáno s Českou Televizí tvůrčí skupinou A. Mullerové, což je
v tomto případě nepochybně dobrá volba.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit žadatelky je více než dostatečný, ale i všichni zúčastnění určitě dokáží uvedený projekt vyvinout. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Volver a volver 

Evidenční číslo projektu 4206-2021 

Název žadatele Negativ s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 18.1. 2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu  

Námětem plánovaného dokumentárního filmu je prožívání vlastní identity čerstvých 

emigrantů s českými kořeny z Venezuely do České republiky. Film jednak ukazuje 

hloubku sociopolitické a humanitární krize ve Venezuele  a informuje o ní. Nadto 

zachycuje rozličnost osudů různých venezuelských Čechů vracejících se do země 

svých předků v reakci na nesnesitelné životní podmínky v rozvrácené Venezuele.  

 

2. Hlavní silné stránky projektu  

Plánovaný film má potenciál být silnou sociologickou výpovědí, a to nejen o 

vracejících se Čechovenezuelanech, ale také o české společnosti samotné, zejména o 

její xenofobii, uzavřenosti a nevstřícnosti vůči nově příchozím. Ukazuje v překladu do 

každodenních situací, co je to identita a jak důležitou součástí života je vědomí toho, že 

někam patřím. Kromě afektivní hodnoty má film ale hodnotu také informativní, 

protože přináší vhled do dění ve Venezuele, které v Evropě není ve středu pozornosti. 

Film je promyšleně dramaturgicky pojatý a je strukturovaný jednak podle aktérů, ale 

také podle různých fází procesu emigrace, od záměru odejít až po kontakt s novou 

společností.  

 

3. Hlavní slabé stránky projektu 

Téma identity emigranta není samo o sobě nijak nové, naopak je mnoha dokumenty i 

jinými vizuálními díly výrazně přebrané. Hrozí tedy riziko, že by se ve filmu mohla 

objevit klišé nebo patos. (Což ale zatím synopse a treatment nepotvrzují.) Otázku 

vzbuzují plánované snové pasáže, budí podezření nepatřičnosti v jinak spíše 

sociologicky orientovaném dokumentu zaměřeném na každodennost a konkrétní 

emoce. 

 

4. Konečné hodnocení 
      Doporučuji, aby byl projekt vývoje filmového díla podpořen Státním fondem 
kinematografie. 
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Udělení podpory Doporučuji  

 

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

Při prvním seznámení se se synopsí jsem měla o smyslu vývoje dokumentu „Volver a 

volver“ Valerio Mendozy a Jorge Sáncheze Calderóna pochybnosti. Jedná se o typ 

tématu, která je úzce propojeno s tvůrcem samotným a jako takové budí obavy, že by 

bez daného tvůrce jako autonomní téma samo o sobě nefungovalo a že samo o sobě 

není dost silné. Problematika malé komunity Venezuelanů s českými předky a jejich 

repatriace do ČR se jevilo jako poměrně okrajové. Po dalším pročítání treatmentu ale 

začalo být jasné, že tvůrci dovedou vytvořit zdánlivě vzdálenou problematiku 

relevantní a významnou i pro českou společnost. Z přípravných rozhovorů s možnými 

aktéry vyvstává bezútěšnost situace nově příchozího v ČR a zpráva nejen o hledání 

identity, ale také o přezíravosti, xenofobii a uzavřenosti české společnosti, nedostatku 

empatie a solidarity a nepřipravenosti společenských struktur i jednání aktérů na přijetí 

„jiného“. Sebestřednost české společnosti plyne už z toho, že film se jeví jako důležitý 

i protože povědomí o humanitární krizi ve Venezuele je v Čechách slabé.  

Film také rozšiřuje české asociace na postavu emigranta, kam dosud spadá zejména 

archetyp emigranta na Západ během socialismu a nově archetyp podezřelého vetřelce 

z arabského světa.  

Volba pracovního titulu není příliš jasná. Proč „Znovu návrat“? Je tím myšleno, že 

téma návratu se znovu dostává na scénu? Pak ale titul naznačuje, že je to ohrané téma. 

(Viz výše.) Nebo má jít o odkaz k několikátému návratu? Zmíněné postavy se ale do 

ČR vracejí poprvé.  

 

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

Oba hlavní tvůrci mají za sebou úspěšné studium na FAMU s oceněním na FAMU festu a 
také festivalově velmi úspěšný snímek Bolero za touly Moravou. Do fáze vývoje vstupní 
spolu s velmi zkušeným dramaturgem Trajkovem, který poskytnul strukturující 
dramaturgickou explikaci. Produkční společnost Negativ patří k nejreputabilnějším v ČR, 
v oblasti dokumentárního filmu pracuje např. s Hanou Třeštíkovou. Personální zajištění 
projektu je na vysoké úrovni. 

 
 

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

Plánovaný film je globálně usazený a geograficky zahrnuje kromě ČR také Venezuelu a 
Španělsko. Je tedy uplatnitelný i v širším kontextu než v českém a evropském, což dokazuje 
jeho účast v nadnárodním workshopu Campus Latino. Mohl by se uplatnit nejen na 
festivalech, ale i v televizním vysílání, což by na evropských obrazovkách bylo prospěšné, 
protože nedostatek povědomí o krizi ve Venezuele platí i pro celou Evropu a její 
eurocentrickou perspektivu. 

 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: 
max. 1000 znaků) 
Projekt nepatří k nejlevnějším, náklady zvyšuje zejména natáčení ve Venezuele. Současně 
lze potvrdit, že dílo je komplexním i kulturně náročným dílem a požadavky tomu 
odpovídají. Současně se producentka s tvůrci snaží zajistit velkou část rozpočtu díky 
koprodukci velkou činorodostí v tomto směru a jednáním s evropskými subjekty (např. 
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Arte a HBO, producentky ve Španělsku.)  
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Expertní analýza 
 
Název projektu Volver a volver 

Evidenční číslo projektu 4206-2021 

Název žadatele Negativ s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 11.01.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Predložený projekt dokumentárneho filmu Volver a volver má zámer vytvoriť mozaikovitý portrét niekoľkých 
emigrantov z Venezuely žijúcich v Českej republike a čo je možno najzaujímavejšie, majúcich český pôvod. 
Autori už urobili značný research a našli niekoľko rodín i individuálnych ľudí, ktorí sa tu snažia založiť a nájsť 
nový domov. Premisa dokumentu vyzerá veľmi sľubne a zostáva v našom súčasnom svete veľmi aktuálna, 
kdeže autori sa chcú zaoberať nielen fenoménom emigrácie, ale hlavne straty pôvodnej a hľadania si novej 
identity v novej krajine. Námet poskytuje množstvo možností a uhľov pohľadu – sledovanie a boj 
s nepriaznivými podmienkami, v ktorých sa protagonisti nachádzajú, anamnéza ich pôvodu, ale súčasne i 
sociologický náhľad na kajinu, ktorá ich prijala, ale zároveň ich neprijíma. Krajina ich predkov im zostáva 
cudzou. Pripojená ukážka je krátka, ale poskytuje dostatočný dojem o zámere tvorcov. Autormi námetu, 
scenáristami i režisérmi je dvojica Valerio Mendoza a Jorge Sánchez Calderón. Obaja absolventi FAMU,  
španielsky hovoriaci a navyše je Valerio Mendoza narodený vo Venezuele, čo môže významné pri 
nadviazaní kontaktu a získania si dôvery s protagonistami. Producentkou je Kateřina Černá, Negativ s.r.o., 
ktorá zdôrazňuje aktuálnosť tohoto dokumentu a vychádza, podobne ako dramaturg filmu Ivo Trajkov, aj 
z vlastných životných skúseností. Ich osobné zanietenie je očividné. Projekt je precízne vypracovaný a spĺňa 
ciele výzvy o ďaľšom vývoji projektu, ktorý je podrobne opísaný v producentskej stratégii. 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

 
Ústredná myšlienka dokumentu je fascinujúca a odhaľuje podľa mňa fenomén väčšine ľudí neznámy. 
Fascinujúca je aj opakujúca sa história – potomkovia Čechov, ktorí kedysi hľadali šťastie a lepšiu 
budúcnosť v jednej z najbohatších juhoamerických krajín, vo Venezuele, sa dnes vracajú ku svojim 
koreňom a hľadajú si lepšiu budúcnosť v krajine svojich otcov, ktorú často vôbec nepoznajú. Zaujímavé by 
bolo dozvedieť sa aspoň čiastočne, do akej miery sa história opakuje a ako boli prijatí ich predkovia vo 
Venezuele. Často sú to ľudia stredného, alebo staršieho veku, najväčšou bariérou je pre nich jazyk. 
Kultúrna identita sa odvíja aj od jazyka, ktorý používame od detstva. Nehovoriac o absolútne odlišných 
klimatických podmienok či odlišnej kultúry národa. A ako reagujú na svojich nových občanov Češi? Sú a 
zostanú pre nich cudzincami, alebo je dôležitý pôvod a spoločná krv predkov? Momentálne majú autori 
viacero osobných pribehov, ktoré majú zámer ďalej sledovať a neskôr keď sa vyvinú sa chcú rozhodnúť pre 
tie najsilnejšie. Formálne majú v danom momente zámer vytvoriť mozaiku príbehov, čo sa podľa mňa môže 
ďalej vyvíjať v priebehu nasledovného researchu. Tak autori budúceho scenára, ako aj dramaturg a 
producentka sú do projektu so zápalom zaangažovaní a verím tomu, že vznikne fascinujúci dokumentárny a 
humánny príbeh, ktorý poukáže na jeden zo závažných fenoménov súčasnoti. Ako uvádza dramaturg Ivo 
Trajkov, mal by to byť príbeh, ktorý sa môže prihodiť hocikomu z nás, divákov. 
 

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

Autori Valerio Mendoza a Jorge Sánchez Calderón sú obaja absolventami FAMU a majú profesionálne 
skúsenosti vo filmovej réžii, produkcii, strihu atd. Veľkým plusom je ich priama možná komunikácia 
v rodnom jazyku emigrantov a postáv filmu. Štáb filmu je silný - prominentná produkčná spoločnosť Negativ  
s.r.o. ako aj producentka Kateřina Černá sú podľa mňa zárukou úspešnej realizácie filmu. Dramaturgická 
analýza Iva Trajkova potvrdzuje potenciál a veľkú podporu projektu, s čím osobne veľmi súhlasím. 
Potvrdený je aj kameraman Matěj Piňus a strihačom bude Jorge Sánchez Calderón. 
 

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

Téma emigrácie a ľudských osudov s ňou spojenými sú v Európe ale aj celosvetovo veľmi aktuálne a dokonca 
pálčivé. Vyplýva z nej mnoho etických, filozofických a existenčných otázok, na ktoré doteraz nemáme 
odpovede. Príbehy ľudí, ktoré sleduje Volver a volver je navyše originálny tým, že sleduje venezuelských  
emigrantov s českými koreňmi. Práve preto je o to zaujímavejší pre českú kinematografiu, ale i pre Európu ako  
takú. Silný a originálny príbeh sú hlavným prínosom tohto dokumentu s medzinárodným potenciálom. 
	
 

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

Projekt má medzinárodný potenciál na ďaľší vývin a koprodukciu. Ako uvádza producentka, bol  
vybraný do workshopu Latino Campus, ktorý predstavuje projekt tak európskym, ako aj latinsko-americkým  
dramaturgom a producentom. Prejavili oň už záujem aj španielske producenkty Bettina Walter a Alejandra  
Mora Perez. Spolupráca so zahraničím je však možná iba v prípade, že bude projekt podporený domácimi  
zdrojmi. Čo sa týka spolufinancovania z českej strany, potenciálnymi koproducentami sú CZTV a HBO  
Europe a je prihlásený na East Doc Platform. Negativ predloží projekt vo svojom balíku tiež na Media  
Development, 39,26%. Čo sa týka stratégie distribúcie, momentálne je ťažko niečo predvídať, ale ak 
nedôjde kvôli objektívnym príčinám ku kinodistribúcii, projekt má podľa mňa dobrý potenciál byť  
prezentovaný na rôznych iných platformách. Rozpočet sa mi zdá logicky vypracovaný a počíta  
s researchom aj vo Venezuele. Vlastný vklad producenta je 13% a od SFK sa žiada  47,75%, čo je menej 
na čo má kultúrne náročné kinematografické dielo podľa pravidiel právo žiadať. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Kovanda: Remix, Příběh Jiřího Kovandy 

Evidenční číslo projektu 4208-2021 

Název žadatele Luxor, spol. s r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 15.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

     Producent podává žádost o podporu kompletního vývoje celovečerního dokumentárního filmu; 

připravovaný snímek se má věnovat významnému českému konceptuálnímu umělci Jiřímu Kovandovi. Krom 

toho, že by dílo diváky seznámilo s, především v zahraničí, respektovaným umělcem, by mohlo přispět 

k hlubšímu porozumění významu konceptuálního umění samotného. Vznik snímku je podporován 

významnými českými institucemi: muzei, galeriemi, univerzitami (na nich by měl film být zahrnut do výuky). 

 

     Předložený koncept se důkladně věnuje tomu, jak autor námětu a režisér projektu rozvažují o fenoménu 

konceptuálního umění; k ilustraci jsou kromě jiného využívány rovněž příklady z tvorby sledovaného umělce. 

Předložený koncept také uvádí různé filmové postupy, které jsou tvůrci při realizaci připraveni použít. Danou 

montáž rozličných filmařských prostředků však autor v předloženém treatmentu představuje pouze velmi 

široce a obecně. Důsledkem toho je, že treatment nepředstavuje konkrétní podobu chystaného filmu. 

Potenciálně volené postupy navíc nejsou zprostředkovány bohužel ani konkrétně na příkladu ukázek; z toho 

důvodu nelze posoudit, jak s nimi bude v rámci konceptu celého filmu režisér pracovat. Z výše uvedených 

důvodů není dost dobře možné posoudit, zda bude záměr autora úspěšně naplněn, případně do jaké míry. 

Rovněž synopse je v podstatě pouze vyjádřením celkové ideje filmu. 

 

     Připravovaný projekt má jasně definovanou cílovou skupinu, pro které je sledované téma atraktivní a 

přínosné. Při zdařilém zpracování film může uspět rovněž na festivalech a dalších platformách. 

    Předložený producentský záměr není dostatečně precizně zpracován; jednotlivé kroky produkce nejsou 

srozumitelně vysvětleny. Dokonce ani předložený rozpočet, byť ve své kalkulaci celkově poměrně nízký, 

zcela neodpovídá cílům kompletního vývoje – viz dále. 

    Smlouva na opci a licenci, kromě výhrad, které budou uvedeny v další části expertízy, byla předložena 

bez podpisu; není proto relevantním dokladem. Díky nekonkrétnímu treatmentu nelze posoudit, zda by 

neměla být předložena práva zajištěná k výtvarným konceptům. 

 

    Po formální stránce má předložený projekt závažné nedostatky. 

 

 

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) 

     Po formální stránce není předložený projekt pečlivě zpracován. V předloženém treatmentu je zmíněna 

řada filmových postupů. Jsou to například tyto pro tento žánr standardní: Využití archivních záběrů, 

fotografií a videí; bohužel nebyla upřesněna povaha materiálů ani jejich zdroj. Dále tvůrci plánují pracovat 

s metodou rekonstrukce, chtějí také využít komentář nebo přímo účast autora??? a zařadit hrané scény; 

také v tomto bodě neupřesňují funkci a charakter volených postupů. V neposlední řadě by tvůrci rádi 

pracovali s avantgardní uměleckou skupinou Handa Gote. Zmíněno je také užití trikových postupů VFX pod 

vedením Borise Masníka, rovněž bez specifikace a zejména bez opory v rozpočtu. 

 

    Bez poskytnutí konkrétních údajů nelze posoudit, zda není nutné předložit doklady k zajištění autorských 

práv k výtvarným instalacím. Podle názoru autorky tohoto posudku by opční práva měla být předložena. 

    Smlouva na opci a licenci byla předložena bez podpisu, tzn. že není platná.  

Opce k treatmentu je zdarma. Producentovi umožňuje, a to zcela explicitně, že předložený treatment má 

producent oprávnění zpracovat jiného autora. Vzhledem k tomu, že producent v žádosti označil autora 

treatmentu Dana Wlodarczyka pouze jako autora námětu vázaného smlouvou a autora díla (tj. režiséra) 

označil jako vázaného pouze dohodou, tak, je možné, že scénář k filmu bude psát někdo další. Znění 

předložených smluv tuto variantu umožňuje. V takovém případě by pravděpodobně neplatila ani autorská 

explikace. K předloženému treatmentu lze poznamenat, že vzhledem k obecné povaze textu a použití 

známých, resp. dostupných, informací o Jiřím Kovandovi, nemá treatment povahu chráněného autorského 

díla (jedná se spíše o esej). 

Nebylo předloženo prohlášení o vlastním vkladu. 

Nebylo předloženo CV žadatele pana Přemysla Pražského, ani některých dalších avizovaných tvůrčích 

profesí (dramaturga, architekta). 

 

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

     Předložený aproximativní rozpočet celkově není vysoký. Zároveň neobsahuje všechny položky nutné 

k naplnění cílů kompletního vývoje projektu. Nejvyšší kalkulovanou položkou jsou producentské a produkční 

náklady v celkové výši 210.000,- , které jsou, vzhledem k povaze projektu, vysoké. Naopak velmi nízká 

částka (50.000,-)  je kalkulována za zhotovení scénáře; za licenci a za opci k treatmentu je navíc uvedena 

částka ve výši 0,-: Rovněž pro režiséra projektu není uvedena žádná částka. Což je v rozporu s cílem 

projektu (nutnost práce s archivy, zkoušky s experimentální skupinou a natočení ukázky ad.); režisér na 

projektu musí významně spolupracovat již v období vývoje. Na natočení ukázky je kalkulována rovněž nízká 

částka ve výši 25.100,-. Vysoká částka je naopak vyhrazena na odborné poradce ve výši 50.000,-. Na 

výtvarné řešení, storyboardy, případné ověření VFX je v rozpočtu alokováno celkem pouze 30.000,-. 

Předložený rozpočet je podle autorky tohoto posudku nedostatečně transparentní a značně nevyvážený. 

 

     Finanční plán je založen zejména na dotaci ze strany SFK ve výši 370.000,- (tj. 64% z celkového úhrnu 

rozpočtu), příspěvku ze strany slovenského koproducenta ve výši 50.000,-  a vlastních zdrojů producenta 

z odložených honorářů producenta a vedoucího výroby a vlastních zdrojů ve výši 160.156,- (tj. 27% 

z v celkového úhrnu rozpočtu). Zde je třeba navíc dodat, že vlastní zdroje nebyly ani doloženy, ani 

upřesněny. Předložený finanční plán je však obhajitelný, odpovídá náročné povaze projektu a omezeným 

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

     Předložená producentská strategie není dostatečně propracovaná. Producent počítá se zajištěním 

zahraničního partnera, případně partnerů. Rovněž předpokládá ověření možností domácí a zahraniční 

distribuce (bez uvedení bližších informací). Také počítá s vytvořením scénáře, výtvarného řešení a 

zkouškami s experimentální skupinou; tyto aktivity jsou  podstatné, ale nemají dostatečnou oporu v rozpočtu 

– viz rozpočet. 

 

    Předložený časový harmonogram, který na kompletní vývoj projektu vyhrazuje 6 měsíců, by nemusel být 

dostatečný. 

 

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

     Filmová produkční společnost LUXOR, s r.o. působí ve filmovém průmyslu téměř 30 let. Za dobu jejího 

působení spolupracovala s celou řadou významných českých tvůrců a vyprodukovala velké množství 

celovečerních hraných a dokumentárních filmů, ale také televizních seriálů. Žadatel Přemysl Pražský je 

zkušeným producentem. Není pochyb, že je schopen předložený projekt zdárně zrealizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu KOVANDA REMIX, Příběh Jiřího Kovandy 

Evidenční číslo projektu 4208 - 2021 

Název žadatele LUXOR spol.s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dok. filmu 

Číslo výzvy 2021 – 1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 25.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární projekt Kovanda remix, Příběh Jiřího Kovandy, jak sám název 
napovídá, má být portrétem světově uznávaného umělce, performera a výtvarníka 
J.Kovandy. Obraz nekonvenčního umělce, autodidakta, si zřejmě vyžádá stejně 
nekonvenční autorský přístup. Bohužel se ke mně nedostala ani synopse ani autorská 
explikace projektu, mohu jej tedy posuzovat pouze z dramaturgické explikace, jejímž 
autorem je Kristián Suda. „Zamýšlený film staví na velmi osobním přístupu režiséra 
k tématu“ a pravděpodobně, vedle obrazu umělce má být jeho cílem představit 
fenomén konceptualismu a zařadit jej do vývojových parametrů moderního 
výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století.  
Jako silná stránka projektu se jeví osobní přístup autora k tématu, jeho snaha o 
pochopení Kovandovy tvorby tak ke zkoumání konceptualismu jako jednomu 
z projevů moderního umění. 
Za stručných dramaturgických poznámek lze soudit, že by mohlo jít o extravagantní 
dílo, bez obvyklých filmařských klišé – ale aby si posuzovatel mohl udělat dokonalejší 
představu o budoucím díle, bylo by zapotřebí víc informací. I přesto, vždyť jde přece 
jen o vývojovou fázi projektu, bych jej doporučila k vývoji za podpory Fondu. 
 

 

 

 

 

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) 

Osobnost Kovandova typu si jistě pozornost filmařů zaslouží a díky svému 
uměleckému projevu pro režiséra nabízí řadu nekonvenčních pohledů, situací i 
výrazových prostředků, jimiž může umělcovu osobnost představit. Půjde patrně o 
umělecký dokument, jehož forma bude vycházet právě z prostředků, jimiž se 
vyjadřuje sám protagonista. Jak se píše v dramaturgické explikaci:“Je to film 
polemika, film hledání, film jako subjektivní esej“.  
Autor bude používat otevřenou formu filmového sdělení a kombinovat rekonstrukce 
Kovandových performancí, záznamy akcí, inscenovaných pro potřeby natáčení, 
fotografie, archivy, výpovědi, současná Kovandova díla. Ve výsledku může jít o velmi 
originální filmové dílo, které otevře nové přístupy uměleckého dokumentu zvláště 
pokud jde o zachycení jinak pomíjivých performativních projevů. 
Projekt je evidentně ve stavu zrodu, studia materiálů a rešerší a i přes málo 
informací, které o něm máme, slibuje nevšední filmový (i výtvarný ) umělecký zážitek. 
 

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

V předložených materiálech jsem postřehla  tři výrazné  osobnosti, které se na filmu 
mají podílet, a to režisér Dan Wlodarczyk a kameraman Pavel Berkovič, oba 
zkušení profesionálové. Třetím je excelentní dramaturg Kristián Suda, jehož účast 
na projektu je zárukou uměleckosti a stylové jednoty budoucího díla. 
 

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

Připravovaný film může nabídnout jiný pohled na uměleckou osobnost než řada 
konvenčních dokumentů. Už jen tím, že chce představovaného umělce zachytit 
v symbióze s jeho uměleckým projevem a pokusit se vyjádřit jeho tvorbu adekvátními 
uměleckými postupy. 
Tím, že J.Kovanda má velké mezinárodní renomé, může být dokument o něm 
zajímavý i pro zahraniční diváky potažmo pro umělecké školy. 
 

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

znaků) 

Žadatel Luxor spol.s.r.o. má celkem jasnou představu o financování filmu, navíc je ve 
spojení s různými uměleckými institucemi, které projektu slibují nejen ideovou 
podporu. Jen pro posuzovatele budoucího díla obsahovala žádost poměrně skoupé 
informace – chybí námět, synopse, treatement. Ale při troše představivosti lze i 
z obsahu dramaturgické explikace pochopit charakter budoucího díla. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu KOVANDA: REMIX, Příběh Jiřího Kovandy 

Evidenční číslo projektu 4208-2021 

Název žadatele LUXOR spol. s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Irena Reifová 

Datum vyhotovení 18.1. 2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

1. Stručné shrnutí námětu  

Námětem projektu je princip a podstata konceptuálního umění, které jsou předvedené na 

světově proslulém díle českého umělce Jiřího Kovandy. Nejde tedy jen o konkrétní autorskou 

osobnost, ale i o směr, který zosobňuje a jeho konflikt s tradicionalistickým řemeslně 

založeným umění, které figuruje v režisérově rodinné historii.  

 

2. Hlavní silné stránky projektu  

Projekt je fascinující v mnoha směrech. Představuje osobnost, která je paradoxně v českém 

prostředí skoro neznámá, ačkoli Kovandovy práce vlastní nejvýznamnější světové galerie. 

Režisér dokládá synopsí a treatmentem, že konceptualismus i dílo JK důkladně promýšlí a 

dovede je až kurátorsky, ale současně s autentickou ledabylostí a neformálností, přiblížit 

psaným slovem. Forma je naplánována jako mnohovrstevnatá architektura obsahující tradiční 

biografické dokumentární prvky i vysoce umělecké, hravé, metaforické postupy. Plán 

nafilmovat JK v akci, respektive při vzniku akce, je také příslibem unikátního materiálu.  

 

3. Hlavní slabé stránky projektu 

Přestože v závěru autorské explikace autor ujišťuje, že film bude obsahovat i tradiční 

dokumentární postupy, autentické archívní materiály či rozhovory, velkou část tvoří v užití 

audiovizuálního média mimo kontext kinematografie (záznam performance JK, trikové záběry 

s uměním JK…) Objevuje se tedy otázka, zda vlastně projekt žánrově vyhovuje a zda je to 

ještě dokument nebo spíše videoart či multimediální tvorba.  

 

4. Konečné hodnocení 

Ať je to, co je to, rozhodně by to mělo dostat šanci vzniknout. Nehledě na žánry, jedná se o 

projekt, který by měl být rozhodně podpořen a doporučuji, aby to Státní fond kinematografie 

udělal.  
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Hodnocená kritéria  
 

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

Režisérem navrhovaného snímku je Dan Wlodarczyk, což je u režiséra dosud 
specializovaného na detektivní seriály a televizní filmy velké překvapení, zejména jeho míra 
výtvarné expertízy a znalost Kovandova díla. Synopse a treatment říkají hodně o Kovandovy, 
o režisérově vztahu k němu a zákulisí režisérova vztahu k výtvarnému uměni. Poměrně málo 
toho ale říkají o koncepci plánovaného filmu samotného. (Synopse je dokonce spíše jakýmsi 
manifestem konceptualismu.) Výklad koncepce filmu dostává slovo zejména v autorské 
explikaci. Film má být synergií informativních a rekapitulačních pasáží o JK a jeho díle a dále 
pasáží, kde sám film je uměním. Hlavní logikou uměleckých částí je filmové použití stejných 
principů, které JK používá ve své tvorbě. Wlodarczyk tak chce film postavit stejnými 
prostředky, jimiž JK vytváří performance, instalace, akce… Záměrem je použít remix, 
asambláž a nafilmování reálně probíhající Kovandovy akce. Tato architektura je na jednu 
stranu strhující a slibná, na druhou stranu se objevuje pochybnost, zda takto nepřímo podané 
sdělení o autorovi bude dostatečně srozumitelné. Vzhledem k deficitu povědomí české 
společnosti o JK by film měl mít přece jen silnou i informativní složku. Objevuje se také 
otázka, zda značné umělecké ambice filmu nevytvoří spolu s tvorbou hlavní postavy, která 
není intuitivně srozumitelná ani odpovídající tradiční definici umění, příliš hutný koncentrát. 
Snad dovede Wlodarczyk točit dokument o umění tak srozumitelně a civilně, jako o něm 
dovede psát. Film by neměl vyústit v soutěž o to, kdo je vlastně umělečtější, konceptuálnější a 
nápaditější, jestli JK nebo režisér.  
PS: Nejsou všechny béčkové.  
 

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

Porovnání producentské, dramaturgické a autorské explikace vede k závěru, že nejsilnější 
personální oporou je autor námětu a režisér. Role producenta Luxor se příliš neprojevila, 
producentská strategie je popsána velmi stručně, snad je to velmi rannou fází projektu. 
Dramaturgovo pojetí také spíše vysvětluje režisérův přístup, než by jej posouvalo či 
korigovalo. Luxor ale působí na trhu velmi dlouho a lze jej vnímat jako velmi profesionální 
produkční společnost, byť se nezaměřuje na dokumenty o umění.  

 
 

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

Přínos projektu je potenciálně velmi vysoký, i ve světovém měřítku. Odvíjí se zejména od 
renomé hlavní postavy JK a jeho proslulosti a významu pro světové výtvarné umění. 
Dokazuje to také pět Letters of Interest, které podporují vznik projektu. Jedná se především 
o výtvarné akademie, které vyjadřují zájem o zapojení dokumentu do výuky. Film by byl 
velmi dobře uplatnitelný na všech artových televizních stanicích. 

 
 
 

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

Luxor jako žadatel je důvěryhodný subjekt se společenským kreditem. Organizačně je také 
pozitivní to, že autor má s JK blízký vztah, což zaručuje hladký přístup k potřebným 
materiálům, dokumentům, fotografiím a archivním filmům.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Domorodec 

Evidenční číslo projektu 4213-2021 

Název žadatele MasterFilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 18. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je středometrážní experimentální sociálně a environmentálně angažovaný esej 

multimediálního umělce Vladimíra Turnera, který v něm navazuje na své předchozí projekty s tematikou 

krize životního prostředí. Projekt je koncipován jako osobní výtvarně dokumentární esej: východisko tvoří 

terapeutický proces environmentálního žalu přecházející v temné vize postapokalyptického světa a boje o 

přežití.  

   Projekt je prakticky vzato spíše hraným konceptuálním experimentem než dokumentem: konstruuje fikční 

vyprávění a staví na stylizovaných a inscenovaných postupech. To není výhrada, jen konstatování hraniční a 

hybridní povahy tohoto díla, z něhož je cítit vysoké autorské zanícení a společenská odpovědnost. Otázkou 

je způsob stylizace, některé scény (například epizodu nazvanou luxus s norkovým kožichem, slunečnými 

brýlemi a klimatizací) si nelze představit jinak než v groteskní formě, aby nevypadaly jak komiksový výjev 

z dětského slabikáře. V tomto ohledu neposkytuje projekt zatím žádnou, natož uspokojivou představu, 

nicméně právě tyto otázky jsou předmětem vývoje. Je třeba upozornit na nebezpečí „divoké imaginace“, 

v níž se míchají různé příměsi od symbolického zrození po supermarket, od havajského šamanismu po 

český land-art, od tajících ledovců a norských fjordů až po tramping a Přemka Podlahu. Zatím se zdá, že se 

příliš spoléhá na samovolný efekt koláže materiálního dokumentu a inscenované fikce, resp. symbolické 

globální zprávy a niterné osobní výpovědi. Klíčovým prvkem dalšího vývoje bude dramaturg, který se ke své 

odpovědnosti hlásí a který si je vědom kritických bodů, když ve své explikaci mezi hlavní úkoly řadí nutnost 

„najít vhodnou hranici mezi autentickou výpovědí režiséra a mezi vlastní filmovou stylizací“. 

   Výraznou realizační nesrovnalost nacházím v tom, že vývoj se má opírat o nalezení potřebných lokací, ale 

ve skutečnosti je v rozpočtu na cestovné kalkulováno jen 10 tis. (na jednu cestu) a na obhlídky nula. Navíc 

cestovní cíle nejsou specifikovány (dokonce není uveden ani žádný příklad), ačkoli nalezení potřebných 

lokací je nezbytnou podmínkou dalšího scenáristického a producentského vývoje. Poněkud matoucí je také 

zdůrazňovaná snaha o divácký film, přitom na jiném místě žadatel vcelku realisticky předpokládá, že hlavní 

exploatace výsledného díla se uskuteční v alternativní distribuci a na specializovaných platformách a 

festivalech. Kritickým bodem je realizační harmonogram nastavený jen na devět měsíců do listopadu: 

vzhledem k objemu prací se to jeví málo. 

   Před tyto výhrady k realizační strategii jde celkově o projekt s výrazným uměleckým potenciálem a 

společenským étosem, za nímž stojí silně a kompaktně obsazený tým a který má potřebné producentské 

zázemí. Výše veřejné podpory je oprávněna kulturní náročností menšinového, nekomerčního díla. Projekt 

splňuje podmínky a cíle výzvy, a to jak z hlediska diverzity projektů, tak z hlediska spolupráce autora, 

dramaturga a producenta. Je také dobré vyzdvihnout, že se projekt v souladu se svým tématem hlásí 

k zásadám udržitelného natáčení. 

 

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) 

Umělecká strategie směřuje sice k originálnímu a intenzivními dílu, ale zatím nenabízí konkrétní nástroje, 

jak toho dosáhnout, celkový koncept působí poněkud nesourodě.  

Tvůrci vstupují na pole aktivistického environmentálního umění, kde naučné i osobní apely už vytvořily 

silnou konkurenci, je zřejmé, že autor si zde snaží najít svébytný umělecký prostor a současně se hlásí ke 

společenské odpovědnosti, což nepochybně zaslouží podporu. 

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

Osobnostně silný a kompaktní tým skýtá záruku úspěšné realizace.  

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

Film má svým globálním společenským tématem i originálním uměleckým gestem zajímavý potenciál pro 

alternativní uvádění a specializovaný festivalový oběh. 

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

znaků) 

Vlastní zdroje žadatele (v podobě věcného vkladu) nejsou specifikovány a nejsou doloženy. 

V projektu schází klíčový prvek - specifikace cestovních cílů, resp. plánovaných lokací. 

Finanční plán má jen tři opory, to je ale vzhledem k povaze projektu pochopitelné. 

Projekt zapadá do profilu žadatele, který se zaměřuje na mladé a inovativní projekty, a má v této oblasti 

zajímavé portfolio a prokazatelné úspěchy. 

Lze předpokládat, že žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Domorodec 

Evidenční číslo projektu 4213-2021 

Název žadatele MasterFilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 14.1.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- experimentální pojetí filmu 
- studentský film 
- plánovaná výroba ukázky (velmi žádoucí pro další prezentaci projektu) 

 
Hlavní slabé stránky 

- nejasný žánr filmu 
- velmi nízký rozpočet  
- chybějící producentská část vývoje 

 
Producentka žádá o podporu zajímavého experimentálního projektu, který bohužel do kategorie 
dokumentární film spíše nezapadá. Vzhledem k tomu, že jde o krátkometrážní dílo, je také poměrně složitá 
jeho následná distribuce. Projekt je určen především pro festivalové publikum, alternativní způsoby 
distribuce a on-line distribuci. Rozpočet projektu je velmi nízký, až na hranici realizovatelnosti, v intencích 
studentského díla ho však lze za realizovatelný považovat. Finanční plán vývoje je reálný. Harmonogram je 
dostatečný, není však jasné, jak se podaří realizovat obhlídky v zahraničí. I přes nedostatky považuji za 
žádoucí, aby byl projekt pro období vývoje podpořen.  
 
 

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 poměrně jasná, producentka žádá o podporu krátkometrážního dokumentárního filmu. Je 
ovšem otázkou, zda lze film považovat za dokumentární, protože neobsahuje téměř žádné prvky 
dokumentárního filmu. Jedná se o fiktivní dokument, tedy hraný film, který využívá principů natáčení 
dokumentárního filmu a je prokládaný vizuálními obrazy.  
 
Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. Škoda, že 
projekt nemá ambici se účastnit nějakého scénáristického workshopu.  

 

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

 
Rozpočet je velmi nízký (celkově i ve všech jednotlivých položkách), v intencích studentského filmu však 
realizovatelný. Rozpočet vychází spíše z daných možností financování než z reálných položek a 
honorářů. Požadovaná dotace je adekvátní rozpočtu.  
 
Finanční plán počítá kromě zdrojů Fondu s dotací AVU a vlastním vkladem. Finanční plán je reálný. 
Dost nejasný je finanční plán pro realizaci výroby, producentka v rámci vývoje neavizuje žádné kroky pro 
finanční zajištění projektu.  
 

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

 
Pro projekt je realizace období vývoje velmi žádoucí. Výroba ukázky, která je žadateli uváděna jako 
základní výstup vývoje projektu, je nepochybně pro jeho další realizaci zásadním krokem. Jednou z 
dalších činností vývoje je vyhledávání lokací, především v zahraničí. Vzhledem k vývoji pandemie 
nepovažuji za jisté, že je možné tuto část vývoje dokončit v požadovaném harmonogramu (do konce 
roku 2021). Z hlediska lokací je v současné době projekt možná zbytečně ambiciozní. V žádosti 
postrádám producentskou část vývoje.  
 
Hlavní cílová skupina (festivaloví diváci) je určena správně, jisté pochybnosti mám o vedlejší cílové 
skupině, která je definována jako divák artových filmů, který nevnímá klimatickou krizi nebo ji přehlíží. 
Tuto skupinu považuji za smyšlenou, pokud snad opravdu takový divák existuje, půjde o velmi okrajovou 
a nepočetnou skupinu diváků. 
 
Distribuční strategie vychází z festivalových uvedení, což projektu odpovídá. Popsaná kinodistribuce je 
ovšem vzhledem ke stopáži projektu (40 minut) nereálná, navíc je zmíněna pouze slovenská distribuce 
a distribuční firma. Za reálné považuji uvedené promítání v alternativních prostorech se spojenou 
diskuzí a on-line distribuci. Popsaná marketingová strategie projektu je spíše seznam několika nápadů 
než kompaktní strategie, na druhou stranu producentka předpokládá spolupráci s marketingovou 
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agenturou při realizaci projektu (je otázkou, zda je v rámci rozpočtu výroby taková spolupráce 
realizovatelná). 
 
Harmonogram projektu (odhlédneme-li od možných komplikací při cestování) je reálný. 

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

      
      Zkušenosti producentky i autorů jsou pro realizaci vývoje projektu dostatečné. 
 
 
 

 



1 Expertní analýza
Název projektu DOMORODEC
Evidenční číslo projektu 4213/2021
Název žadatele MasterFilm, s. r. o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu
Číslo výzvy 2021-1-1-2-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 8. ledna 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Osobité nadžánrové uchopení tématu klimatického žalu. Filozoficko-divácká one 
man (téměř) reality show. 

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Přesah díla – jak společenský, tak „mezioborový“ (audiovize versus výtvarné 

umění).
3.      Originální uchopení tématu.
4.      
5. Hlavní slabé stránky projektu:
6.      Plánovaná délka díla.
7.      
8. Konečné hodnocení:
          Projekt Domorodec se nachází na rozhraní uměleckého experimentu,                    

dokumentárního i hraného filmu, výtvarného (konceptuálního) díla a terapie. 
Svérázně zpracovává palčivý problém dneška – klimatický žal, čili reakci osob        
na stále se vyhrocující klimatickou krizi.
     Domorodec je angažovaný projekt, který hledá cestu, jak toto téma přiblížit co 
nejvíce divákům. 
     Projekt je připraven k vývoji a žadatel jej bude schopen dopracovat do zamýšlené 
podoby. 

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)

     Vladimír Turner navazuje na svou dosavadní tvorbu a zároveň odvážně 
překračuje hranice již poznaného, osahaného a zpracovaného. Osobní přítomnost 
v jeho dílech je téměř samozřejmá, u Domorodce však jde ještě dál, viz plánované 
zakomponování vlastních terapií u psychologa. 
     Dílo je již v této fázi velmi inspirativní a všechny naznačené cesty dávají tušit 
zajímavý výsledek. 

     Otazníky se vznášejí snad jen nad plánovanou délkou filmu a způsobem 
distribuce. Ten je sice logický, tzn. využívají se všechny dostupné cesty, zároveň 
(spolu s již zmiňovanou plánovanou délkou filmu) lehce odporuje v materiálech 
často zmiňované snaze o diváckost. Tím nemyslím pouze jakousi vstřícnost 
zapojením atraktivních prvků a odkazů na mainstreamová díla, ale také dostupnost 
díla širšímu okruhu diváků (což festivaly a výběrové platformy úplně nejsou). 
     Co se 40 minutovým dokumentem? Zvážit, zda by mu neslušela alespoň 
hodinová metráž, nebo ruku v ruce s distribucí zvážit něco jako minisérii? Materiál 
by na to byl. Toto už jsou však poznámky, které se pohybují na hranici, či dokonce 
za hranicí náplně expertní analýzy, takže je možné brát je s rezervou. Dílo je ale    
ve stadiu, kdy je ještě naprosto legitimní uvažovat o všech možných variántách, i 
těch zdánlivě nepravděpodobných. Navíc by dílu otevření se „alternativnějšímu 
mainstreamu“ na všech frontách určitě slušelo a potenciál na to má!

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

     Autor se obklopuje spolehlivými spolupracovníky, na které je umělecky napojen. 
Složení tvůrčího týmu je tak dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu.
     Výrazně funguje propojení s dramaturgem, viz příloha B.6.

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

     Téma filmu je bohužel rozhodně významné nejen pro současnou českou 
kinematografii. Má potenciál rezonovat celosvětově. 
     Určitý celosvětový přesah je dán právě ambicí uchopit téma svérázným 
způsobem (kombinace terapie a různých bláznivých performací). Vzhledem 
k předchozím autorovým projektům není důvod k pochybnostem, že by toto pojetí 
nemělo vyjít. 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné a umožňují správně 
posoudit žádost. 
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet (vzhledem k potenciálu díla
by si dokonce zasloužil rozpočet vyšší) a předloženou strategii.  
     Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli.
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu The Pilgrim 
 

Evidenční číslo projektu 4214-2021 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 7.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Nový dokumentární film Johany Ožvold je kombinací portrétu/roadmovie/experimentálního filmu o britském 

umělci, performerovi a programátorovi Martinu Howsem, který by měl v dokumentu putovat napříč Evropou  

a vytvářet nové umělecké dílo - softwarové zařízení, jímž se „propojí s časem naší planety, s dimenzemi 

materializace a s historií času starou několik milionů let“ (zdroj Agosto-foundation.org). 

 

Johana Ožvold se pro vývoj svého nového dokumentu spojila s významnou producentskou společností 

Bionaut (předchozí dokument Sound is innocente - prod. Cinemotiff films), která má s dokumentárními 

projekty bohaté zkušenosti, a se kterou Johana Ožvold spolupracuje mimo jiné na projektu Audionaut.  

 

Projekt je podáván opětovně, od předchozí žádosti z roku 2020 vnikla krátká videoukázka s hlavním 

protagonistou a došlo zapojení dánské dramaturgyně Brit Jensen, která je podepsána například pod 

úspěšným podcastem Matematika zločinu, který vyhrál Prix Radio Bohemia v kategorii Dokument nebo pod 

dalším audiodokumentem Velký plán. 

 

Předchozí dokumentární esejJohany Ožvold Sound is innocente se představil v roce 2019 na festivalu 

Visions du reel ve švýcarském Nyonu a mapoval dějiny elektronické hudby, mezi poslední práce patří jeden 

díl z cyklu tv cyklu Terapie sdílením pro Mall.tv. 

 

Projekt v rámci vývoje vedle autorsko-dramaturgické práce plánuje účast na ExOriente a Doc Incubator, 

prezentace na Dok.Lepipzig a IDFA a předpokládá budoucí zapojení potenciálních německých nebo 

francouzských koproducentů. 

 

Náročný – divácky i realizačně – umělecký dokument s nadějným koprodukčním potenciálem doporučuji 

k podpoře. 
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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 vyplněna přehledně, obsahuje všechny potřebné informace vč. opční a licenční autorské smlouvy 

na treatment a scénář (pouze opční odměna není zahrnuta v rozpočtu projektu). Vzhledem ke 

komplikovanému performativnímu charakteru umělecké tvorby Martina Howse je důležitá i autorská 

explikace autorky vysvětlující nejen jeho záměry, ale i její motivaci a smysl celého dokumentu i cestu, 

kterou se chce v budoucnu ubírat. 

 

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

Rozpočet je nastaven srozumitelně, v standardních proporcích vývoje náročného dokumentu (964 tis. 

CZK) se zapojením věcného vkladu studia Kredenc i plánovaným zapojením prostředků soukromých 

sponzorů (Průša Lab, Nadace Karla Janečka) i s významným vkladem žadatele. 

Většina položek je estimovaná paušálem, pro dílčí položky je doplněn stručný komentář producenta 

(pilot – výroba a štáb). Z rozpočtu pouze vypadla poskytnutá opční odměna autorské smlouvy, ale jde o 

minimální položku z celkové částky. Režijní náklady jsou nastaveny na 6,4 % rozpočtu a fee na 5,81 % 

plánovaných nákladů. 

 

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

Projekt má propracovanou strategii jak pro vývoj, tak pro budoucí realizaci i distribuci, zajímavě pracuje 

s možnostmi alternativních distribučních kanálů a práce s publikem i s festivalovým šířením. Z žádosti je 

patrné, že je předkládána podruhé a byla možnost vše promyslet.Harmonogram je realistický a 

propracovaný nejen pro dobu vývoje, ale i pro následné realizační etapy. 

 

 

 

 

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

Společnost Bionaut patří k nejvýznamnějším producentským společnostem v českém prostředí, zároveň 

se profiluje jako mezinárodní producent a rozšiřuje své aktivity i v horizontální rovině celého 

audiovizuálního segmentu. Využívá tak vhodné synergie příbuzných oborů (např. viz audionaut.cz) a má 

plné kompetence pro takovýto typ náročného uměleckého dokumentu s vícevrstnatou možností užití i 

šíření. 

 

 

 



 

 

Strana 3 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu The Pilgrim 

Evidenční číslo projektu 4214-2021 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Kulhánková 

Datum vyhotovení 8.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný dokumentární projekt s názvem The Pilgrim je dalším filmem Johany Ožvold, jehož hlavním  

tématem bude zvuk. Tentokrát se bude jednat o dokumentární road-movie, kde budeme sledovat  

svérázného umělce, vědce a experimentátora Martina Howse, jak cestuje po Evropě ve své pojízdné  

laboratoři a zkoumá přírodní procesy a jejich propojení s technologiemi. Budeme tak mít možnost slyšet  

například, jak zní mlha nebo tlení. 

 

Mezi silné stránky projektu řadím originálního hlavního protagonistu a témata, kterými se zabývá. Zároveň  

oceňuji experimentální formu, kterou chce tvůrčí tým pracovat na formální, tak obsahové stránce filmu a také 

snahu získat pro projekt soukromé sponzory, kteří  mají rádi technologické inovace. 

 

Zároveň přílišná experimentální forma filmu by mohla být i slabou stránkou projektu, pokud by se zapomnělo 

na srozumitelný příběh, a například i emoce, které mohou zvuky, navozovat. 

 

Celkově je film připraven k 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) 

Připravovaný dokumentární projekt s názvem The Pilgrim je dalším filmem Johany Ožvold, jehož hlavním  

tématem bude zvuk. Tentokrát se bude jednat o dokumentární road-movie, kde budeme sledovat  

svérázného umělce, vědce a experimentátora Martina Howse, jak cestuje po Evropě ve své pojízdné  

laboratoři a zkoumá přírodní procesy a jejich propojení s technologiemi. Budeme tak mít možnost slyšet  

například, jak zní mlha nebo tlení. 

 

Martin Howse se „zabývá zkoumáním vazeb mezi zemí (geofyzikálními jevy), softwarem a lidskou  

psychikou (psychogeofyzika) na základě přípravy experimentálních situací (představení, laboratoře,  

procházky a workshopy), hmotných uměleckých děl a textů.“ Musím se přiznat, že při čtení přiložených  

materiálů a popisů, co Martin Howse dělá, jsem měla problém pochopit podstatu, jak vypadá to, co zkoumá  

a jak to může být ztvárněno ve filmu. Velmi mi proto pomohlo, že v žádosti připravované téma popisovali ze 

svého pohledu kromě režisérky také další členové štábu – kameraman, scénograf a především  

dramaturgyně. V rozpracovaném tématu je kladen velký důraz na formální a technickou stránku celého  

filmu, který by měl být připravován, natáčen a sestřihán stejně originálně a experimentálně, jako jsou  

samotné projekty Martina Howse. Tvůrčí tým by ale neměl zapomenout na příběh, na emoce, na nosný  

obsah, který nebude pouze o prováděných výzkumech a o ukázce používaných originálních technologií. 

 

Je samozřejmě chvályhodné, že k filmu budou vznikat jedinečná technologická zařízení a nástroje, včetně  

samotné laboratoře a kufříku na kolečkách, které budou ve filmu „hrát“ důležitou roli, jako prostředí, kde se  

odehrává převážná část experimentů – ať už na cestě s kufříkem k místům, kde se snímají zvuky a nebo  

v laboratoři, kde se sestrojují speciální zařízení ke snímání zvuků. Zároveň důležitou součástí filmu budou 

rozhovory s Martinem Howsem, které budou vznikat před natáčením. V nich bude režisérka rozebírat v co 

největším detailu vše o Martinu Howsovi, jeho názor na svou tvorbu, současný svět, na přírodu, na  

technologie atd. Další zvukovou složkou budou deníkové záznamy, které si Martin Howse pravidelně píše a  

které bude sám předčítat. 

 

Předložený projekt The Pilgrim podává žadatel opakovaně, tentokrát byl součástí žádosti i krátký  

natočený materiál s hlavním protagonistou, kterého jsme mohli vidět při tvorbě a zároveň slyšet jeho hlas.  

Z mého pohledu je projekt připraven na detailnější vývoj a všechny zapojené profese mají jasnější  

představu, jak dále postupovat a co rozpracovávat, aby byl projekt připraven k natáčení. Souhlasím, že  

důležitou součástí posunu v projektu je zapojení zkušené tvůrkyně a dramaturgyně Brit Jensen, která má 

zkušenosti s mnoha projekty (například podcasty), kde jsou zvuk a hlasy tou nejdůležitější vyprávěcí  

složkou složitých příběhů a zároveň je pro ni vždy nejdůležitější obsah/příběh. Cílem vývoje (do podzimu  

2021) by měl být finální treatment, včetně obrazové a zvukové stránky filmu, na jehož základě režisérka  

Johana Ožvold napíše podrobný scénář jako podklad pro natáčení. 

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

Na přípravách dokumentárního projektu The Pilgrim se podílí sehraný tým, který spolu pracoval na 

předchozích filmových nebo rozhlasových projektech režisérky Johany Ožvold. Poslední dokument Johany 

Ožvold The Sound is Innocent měl premiéru na prestižním festivalu Visions du Réel v roce 2019 a sama je 

také aktivní hudebnicí, improvizátorkou a herečkou. 

 

Velkým přínosem je dramaturgyně Brit Jensen, která má zkušenosti především z rozhlasových pořadů a 

podcastů, kde často zpracovává složitá témata. Mezi její nejznámější podcasty patří Matematika zločinu a 
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Yusra plave o život. Věřím, že Brit Jensen vloží do projektu své zkušenosti s tím, jak vytvořit zajímavý 

příběh, který posluchače/diváka udrží u sledování. 

 

V přiložených materiálech jsem ocenila širší popis kameramana Šimona Dvořáčka a scénografa/architekta 

Antonína Šilara, jak si ze svého pohledu představují pokračování vývoje projektu a co specifického oba do 

filmu přinesou. 

 

Do příprav filmu budou zapojeni i zkušení odborní konzultanti, například Kateřina Svatoňová, které se 

specializuje na mediální archeologii, Martin Blažíček, který je specialista na experimentální filmy a také 

Michal Kindernay, umělec, se kterým bude konzultováno experimentální snímáním kamery. 

 

Na pozici střihače chce režisérka angažovat amerického střihače Joea Biniho, který projevil zájem o její 

předchozí film. 

 

Producenty filmu jsou Vratislav Šlajer a Jakub Koštál z produkční společnosti Bionaut, která s režisérkou 

spolupracuje v současnosti také na podcastové sérii Terapie sdílením o vztazích. 

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

Díky hlavnímu protagonistovi, kterým je mezinárodně známý umělec, vědec a experimentátor Martin Howse 

a také díky experimentální formě, kterou má být celý film natáčen, je velmi pravděpodobně, že bude film  

zajímavý nejen pro lokální české publikum, ale zaujme i v zahraničí. Velkou devizou by bylo angažování  

významného střihače Joe Biniho, kterého se režisérka chystá oslovit. 

 

Připravovaný film může zaujmout zahraniční festivaly, které se nesoustředí pouze na tradičně-vyprávěné  

příběhy, ale spíš na filmy, které experimentují po všech stránkách – jak formálně, tak obsahově. A zároveň  

má velký potenciál zaujmout specifické publikum, které se zabývá současným uměním, zvukem,  

technologiemi, přírodou a vztahy mezi nimi. 

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

znaků) 

Žádost byla vyplněna v plném rozsahu a obsahovala vše potřebné k zhodnocení projektu. 

 

Náklady na vývoj jsou celkem 964 000, - Kč, a žadatel požaduje od Fondu kinematografie 600 000, - Kč,  

kdy většina nákladů je na honoráře štábu, který film připravuje. Jediné, co mi v rozpočtu chybělo jsou  

náklady spojené s pandemií Covid-19, která může i vývoj projektu velmi zkomplikovat (např. náklady na  

testy, extra náklady na ubytování, pokud musí být štáb v karanténě atd.), především pokud se jedná o  

projekt, do kterého jsou zapojení zahraniční spolupracovníci (jako v tomto případě hlavní protagonista) a  

velká část by se měla natáčet po celé Evropě (předpokládám, že se i v rámci vývoje vycestuje). 

 

Projekt by měl mít hotový scénář v létě 2021 a na podzim 2021by měl být připraven na prezentaci na  

mezinárodních festivalech. Myslím, že ale vzhledem k pandemii Covid-19, který velmi silně zasahuje i  

filmové festivaly i akce pro filmové profesionály (např. markety, pitching-fora), tak v současné chvíli se nedá 

podzim 2021 naplánovat.  

 

Velmi oceňuji snahu producenta hledat i sponzory pro financování projektu a držím palce, aby dopadli  

jednání s Průša Lab nebo Nadací Karla Janečka, kteří byli již o spolupráci osloveni. 

 

Společnost Bionaut, která předložený projekt produkuje, je velmi zkušená a nebojí se experimentovat,  

například s formou filmových a internetových projektů. Zároveň jejich projekty získávají zahraniční ocenění, 

jako naposledy #martyisdead 2019, který získal International Emmy Award 2020. Součástí zpracovaných  

materiálů je i distribuční a marketingová strategie, kterou ale beru spíš jako představu a výčet všech  

možných festivalů a akcí, kterých by se měli tvůrci účastnit než jako reálný plán, především kvůli stále  

trvající pandemii Covid-19, která vše ovlivňuje (nejen festivaly, ale i kina, která jsou již měsíce zavřená a  

mají velké finanční ztráty). Ale plánované artové/komunitní projekce a akce s pojené s debatami beru jako  

dobrý způsob jak dostat připravovaný film mezi specifické publikum, které je jednou z cílových skupin. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu The Pilgrim 

Evidenční číslo projektu 4214-2021 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 24. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní dokumentární film The Pilgrim, jehož režisérkou bude Johana Ožvold 

(dříve Švarcová). 

 

Protagonistou dokumentu je britský zvukový umělec, tvůrce nástrojů a výzkumník Martin Howse, který se 

zabývá zkoumáním vazeb mezi technologii a přírodními procesy. Film by měl zachytit jeho cestu po Evropě 

a vznik jeho nového uměleckého díla, které „neviditelné učiní slyšitelným“. 

 

Projekt je předkládán opětovně. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Odvážný experimentální projekt zkoumající vztah umění, technologie a přírodních procesů 

o Režisérka se zaměřuje na práci se zvukem coby specifickým výrazovým prostředkem 

o Žadatel plánuje projekt prezentovat projekt na IDFA v Amsterdamu a DOK Leipzig i na řadě workshopů 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Téma se zdá natolik specifické, že je otázka, zda je dostatečně nosné na celovečerní film 

o Podoba projektu má v této fázi vývoje zatím poněkud mlhavé kontury 

o Projekt určený pro minoritního diváka se zdá nevhodný pro uvedení v běžné kinodistribuci 

o Podpora ze strany SFK má pokrýt v této fázi vývoje cca 63 % rozpočtu 

o Nadužívání specifických odborných termínů v žádosti místy snižuje její srozumitelnost 

 

Vzhledem k výše uvedenému v této fázi vývoje podporu zatím spíše nedoporučuji. 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt navazuje na režisérčin předchozí celovečerní hudební/zvukový dokument The Sound Is Innocent, 

uvedený v českých kinech i na několika zahraničních festivalech. Nové „doku-road-movie“ má sledovat 

zvukového umělce Martina Howse, jenž cestuje Evropou se svou pojízdnou laboratoří. Snímek, který má 

zaznamenat vznik jeho nového díla, pokračuje v rozvíjení tématu vztahu umění a technologie. 

 

Ústřední myšlenka originální bezpochyby je, plocha celovečerního filmu se pro tento projekt však nezdá 

adekvátní. Je určen pro velice úzký a specifický divácký okruh, rekrutující se spíše z jiných kruhů než 

filmových (sám žadatel zmiňuje „diváky sledující výtvarné umění, grafický design a technologie, umělou 

inteligenci, hacking, přírodní vědy“). Dokument by mohl najít uplatnění spíše v galeriích a alternativních 

prostorech než v klasickém kině. 

 

Videoukázka, na kterou žádost odkazuje, podle slov autorky nenaznačuje ani filmový jazyk, ani způsob 

vyprávění (ten má dostat konkrétní podobu až při psaní scénáře). O formální stránce ale autorka určitou 

rámcovou představu již má – chce pracovat s různými způsoby snímání a vizuálně experimentovat. Při 

natáčení hodlá využít i speciálně upravený vozíček, se kterým Martin Howse jezdí sbírat různé suroviny. 

 

Vzhledem k tomu, že Howseovy „autorské komplexní technologicko-situacionistické systémy jsou založeny 

na improvizaci a pohrávání si s možností kolapsu“, nelze v této fázi vývoje objektivně zhodnotit, zda projekt 

může naplnit kritéria a cíle Výzvy. 

 

Předchozí žádost jsem neposuzoval, nemohu proto ani zhodnotit změny, které oproti té minulé nyní nastaly.  

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

Režisérka, herečka, hudebnice a performerka Johana Ožvold (rozená Švarcová) vystudovala filmovou režii 

na FAMU v roce 2016. Pracuje ve filmu, na (převážně alternativním) divadle i v rozhlase. Její předchozí 

krátké filmy získaly několik cen. V roce 2019 natočila svůj celovečerní dokumentární debut The Sound Is 

Innocent (viz bod č. 1).  

 

Ve filmu bude mít zásadní roli zvuk, režisérka bude spolupracovat se sound designérem a skladatelem  

Martinem Ožvoldem, jenž se podílel již na filmu The Sound Is Innocent. Ke spolupráci opět přizvala také 

kameramana Šimona Dvořáčka. 

 

Vzhledem k tomu, že se režisérka zaměřuje na práci se zvukem coby specifickým výrazovým prostředkem, 

lze ji – jako ústřední osobu ustáleného tvůrčího týmu – považovat za dostatečnou záruku úspěšného vývoje 

projektu. 

 

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



 

 

Strana 3 

 

 

Téma nepochybně nemá jen lokální charakter, ohledně zahraničního přesahu projektu však platí to samé, 

co pro domácí prostředí: je to specifický projekt určený pro minoritní divácký okruh. Žadatel se proto v rámci 

případné zahraniční distribuce plánuje orientovat především na filmové festivaly. 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti neobsahují žádné rozpory, nicméně pracuje se v ní s množstvím specifických 

termínů, až je to v některých větách na úkor srozumitelného vyznění textu – alespoň pro „nezasvěcené“ do 

daného oboru (viz výrazy typu „emanace zvuků/hluků a obrazů“). Treatment je spíše rozšířenou autorskou 

explikací, doplněnou o věcná vyjádření dalších členů štábu. 

 

Žadatelem je filmová a televizní produkce Bionaut, která byla založena v roce 1999. V minulých letech se 

podílela na velmi zdařilých tuzemských projektech v rámci hrané tvorby (Smradi, Silný kafe, Kdopak by se 

vlka bál, Pouta, Místa), seriálů (Mamon, Svět pod hlavou, #martyisdead) i dokumentárních snímků (Hry 

prachu, Pátrání po Ester, Auto*mat). Dokumentárnímu filmu se Bionaut věnuje od svého založení, profil 

společnosti a její možnosti zvolenému cíli odpovídají. 

 

V rámci projektu kompletního vývoje je naplánovaná výroba ukázky a testu, které tvoří nejvyšší položku 

rozpočtu. Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je podle žadatele 20 % (podle finančního 

plánu ale jen cca 17 %, respektive 27 %, započítá-li se i soukromý koprodukční vstup – avizované LOC ale 

přiloženo není). Předpokládaný sponzoring ve výši 100 000 Kč (cca 10 %) je zatím jen v jednání, avšak bez 

potvrzujícího LOI. Zbytek je předmětem této žádosti – výše požadované podpory činí 600 000 Kč (necelých 

63 %). Realizace projektu je na ní do značné míry závislá. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      Robinson atomového věku 

Evidenční číslo projektu      4215 - 2021 

Název žadatele       Kabos Film& Media s.r.o         MgA Michael Káboš 

Název dotačního okruhu       Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy       Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy       2021 – 1 – 2 - 6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan Šuster 

Datum vyhotovení      2.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

     Dokumentární film  Robinson atomového věku /cca 70 minut/ , vytvořený v  česko-slovenské koprodukci , 

vypráví o dobrodružství,odvaze a výpravách do neznáma. Hlavním vypravěčem je František Běhounek 

významný český vědec a cestovatel. jehož výpravy na Arktidu ve dvacátých letech minulého století 

s napětím sledoval celý svět. Nejenom tragický příběh vzducholodi Italia, ale i jeho romány a pozdější zájem 

o kosmonautiku jsou předmětem tohoto dokumentu   

     Producent a režisér Michael Káboš zahájil kompletní vývoj svého projektu s rozpočtem 784.250 Kč a 

z toho požadovaný příspěvek Fondu 390.000Kč. 

Předpoklad ukončení vývoje – prosinec 2021 

 

     Vzhledem ke stálé atraktivitě zvoleného námětu, pečlivě zpracované žádosti , reálnému způsobu 

zafinancování vývoje, ale i budoucího filmu a relativně nízkým nákladům vývoje 

 

DOPORUČUJI   Fondu vyhovět žádosti.       

 

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. 

Obsahuje všechny požadované přílohy a poskytuje dostatek informací pro její posouzení.  

 

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

 

     Rozpočet vývoje je transparentní , zpracován ve standardní skladbě a cenách. Z celkových 784.250 Kč 

 je věnováno 228.000Kč na scénář a ostatní náklady 508.250Kč. Přímé náklady celkem 686.250Kč. 

 Dotace Fondu 390.000Kč je přiměřená. Další zafinancování vývoje – 25.000Kč ČT,125.000Kč slovenský 

fond,slovenský koopartner Media films 97.500Kč a Tobogang 50.000Kč.Vlastní vklad žadatele 96.750Kč 

/ z toho finanční 48.750Kč a věcný vklad 48.000Kč/.  

Zafinancování vývoje projektu je reálné. 

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

      

     Strategie producenta,marketingové a distribuční úvahy jsou v žádosti rozsáhle a věrohodně  popsány 

     Harmonogram vývoje poskytuje dostatek času a jeho ukončení v prosinci 2021 je stanoveno reálně. 

 

 

 

 

 

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

 

     Michael Káboš je absolventem kadery dokumentaristiky VŠMU Bratislava 2003 a katedry kamery FAMU 

2011. Režie dokumentárních filmů – 2011 Cesta do středu světa /27 min./, 2014 Přízraky, 

     2019 Dobrodružný život legendy,Peklo pod španělským nebem,Pochoduj nebo zemři a další spolupráce 

s ČT na pořadech Folklorum,Krásné živé památky ,Neboj se . Jako kameraman debutoval na filmu 

Zoufalci a animovaném filmu Alois Nebel.  

     Koproducent filmu – Vlk z Královských Vinohrad,   

     Na Slovensku producent filmú 2018 Kapela, 2019 Cesta do nemožna- rež.Nero Držjak 

      Založil filmovou společnost  Kabos Film s.r.o. Praha a společnost Media film Bratislava 

     Je členem APA. 

 

     Na filmu dále spolupracují – spolupráce na scénáři Michal Baláž, dramaturg ČT Josef Albrecht, kreativní 

producent ČT Lenka Poláková, 

     výtvarník Nero Držjak,střih Lucie Hecht a hudba Vladimír Martinka 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Robinson atomového věku 

Evidenční číslo projektu 4215-2021 

Název žadatele KABOS Film & Media s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 21.1.2021 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Ambiciozní projekt Robinskon atomového věku pracuje s kombinací dokumentárního, hraného a 

animovaného filmu. Příběh ztroskotání vzducholodě za polárním kruhem, vyprávěný českým vědcem a 

spisovatelem Františkem Běhounkem, boj o přežití, záchrana, dobové materiály, fikce a jejich propojení s 

roviniz současné vědy, to vše působí jako komplikovaný, komplexní a možná trochu matoucí projekt. Na 

druhou stranu také velmi imaginativní, originální a neotřelý. Rozhodně se jedná o projekt, který potřebuje 

velkou péči již v rovině vývoje, a proto je podle mne pro jeho úspěch zásadní, aby podporu k vývoji a tím čas 

a finance na řádnou přípravu dostal. 

Projekt je kvalitně a poctivě napsán a je na něm vidět odvedená práce. 

 

Projekt je náročný na realizaci ale originální a zajímavý formou i obsahem, proto jej doporučuji k podpoře. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se o velmi zajímavý ale poněkud komplexní projekt. Už samotná kombinace hraného, animovaného 

a dokumentárního je  náročná. Navíc kombinovat příběh ztroskotání vzducholodě, boje o přežití, portrétu 

Běhounka a části věnované současným vědcům, to vše přináší další výzvy a prostor pro vznik komplikací. 

Na druhou stranu k této verzi projektu došli tvůrci dlouhými přípravami a konzultacemi a tedy je vidět, že za 

současným projektem stojí hodně odvedené práce. Potenciál projektu můžeme zhodnotit ve chvíli, kdy 

uvidíme výsledky vývoje a proto doporučuji, aby byl projekt podpořen. Je třeba dát tvůrcům prostor a čas, 

aby ukázali, zda opravdu stojí za to projekt pojmout takto ambiciozně. Pokud by se vše podařilo řádně 

realizovat projekt má potenciál nejen na to uspět u českého publika ale i mezinárodně. 

Na projektu je již nyní vidět jaké originální stylistické prostředky budou použité i jasná představa o vizuálním 

pojetí. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

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

Personální zajištění projektu je kvalitní a odpovídající požadavkům. Hodnotím u tohoto projektu velmi 

kladně zapojení kreativní producentky Polákové a dramaturga Albrechta z ČT, protože tento projekt bude 

třeba držet při zemi, aby se nevymkl kontrole. Zároveň Kreativní tvůrčí tým Kaboš, Baláž, Držiak a 

střihačka Lucie Hecht slibují, že bude naplněn i tvůrčí a umělecký potenciál díla. 

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

Téma je originální, postavené na dramatickém příběhu, propojené do současnosti a kombinuje vědu a 

fantazii, což jsou složky, na které čeští diváci vždy dobře slyšeli a kde vidím velký potenciál filmu 

překročit rovinu obyčejného televizního dokumentu. 

Projekt má potenciál jak v rámci české tak i evropské kinemtografie. Potenciál zaujmout festivalové 

dramaturgy i nákupčí zahraničních televizí a online platforem. 

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

znaků) 

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

přiloženou ukázku, i explikace a další materiály, které jsou v mnoha ohledech lepší než je průměr. Projekt 

je realizovatelný a rozpočet odpovídající. Profil společnosti a zkušenosti žadatele jsou dostačující a věřím, 

že pro žadatele nebude problém projekt řádně dokončit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Robinson atomového věku 

Evidenční číslo projektu 4215-2021 

Název žadatele KABOS Film & Media s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 14.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt předložený pod názvem „Robinson atomového věku“ se věnuje (inspirován životními 
příběhy Františka Běhounka) schopnosti člověka překonávat strach z neznámého.  
V roce 1928 se František Běhounek, student Marie Courie, stal účastníkem polární výpravy. 
Vzducholoď „Italia“, která polárníky nesla po dosažení severního pólu směrem do Ny  
Ålesund, ztroskotala. Dva měsíce odolávali přeživší členové posádky hladu, mrazu a 
medvědům a to až do chvíle, kdy je zachránil věhlasný sovětský ledoborec Krasin. O zážitcích 
z této expedice napsal František Běhounek několik knih. 
Od té doby se čeští vědci stále vracejí na severní pól, aby sledovali nejen biologické pochody, 
které ovlivňují život na planetě Zemi, ale také se věnují sledování procesů pozorovatelných ve 
vesmíru.  
František Běhounek se věnoval nejvíce radiologii a paprskům, jež světu objevila Marie Curie. 
Založil observatoř atmosférické elektřiny. Zasadil se o vznik fakulty jaderné fyziky a stál u 
zrodu Státního radiologického ústavu. Zaměřil se na zkoumání onkologických onemocnění a 
stál za vytvořením standardů pro práci s radioaktivním materiálem. Práce s tímto materiálem 
se mu stala osudnou. Zemřel v roce 1973. 
 
Silnou stránkou projektu je bezesporu snaha o nový pohled na téma – schopnost člověka 
překonávat strach před neznámým. Postava Františka Běhounka je v tomto případě jako vzor 
člověka, který dokázal mnoho vykonat a zároveň zachraňovat lidské životy, vybrána naprosto 
správně. Další výrazně pozitivní stránkou projektu je snaha vymanit se ze škatulek 
dokumentární tvorby a vytvořit svébytný a významově vyšší způsob filmové řeči.  
Slabou stránkou by se mohlo při experimentování s výrazným výtvarným zpracováním 
projektu stát jen to, že by tato část filmové řeči přehlušila filozofické vyznění filmu.  
 
Projekt splňuje všechny podmínky SFK 
    
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka, ukázat člověka jako tvora nebojácného, který se snaží jít dál, než kam 
doposud lidstvo došlo, není zcela originální. Čím ale předložený projekt vysoce převyšuje 
všechna dosavadní vytvořená díla, je způsob, jakým se autoři na toto téma dívají a jak ho 
chtějí prezentovat. Kromě obvyklého půdorysu životopisného filmu, který na první pohled 
rozbíjejí návaznými asociacemi (zapojení současných vědců – následovníků Běhounka) 
zasahujícími do struktury projektu a kromě obvyklých edukačních prvků, dodávají vysokou 
nadstavbu v tom, jak prezentují myšlenky lidí, o nichž referují svým projektem. Dávají tak 
možnost komukoliv myšlenkově vstoupit do neznáma a obohatit své znalosti o nový 
rozměr. Námět zpracovávají autoři natolik inovativní formou, že v současné dokumentární 
tvorbě nemají konkurenci v tom, jak osobitě přistupují k „obyčejnému“ námětu. 

Děj nepostrádá ani napětí (vychází z události kolem troskotání vzducholodi a záchrany 
přeživších členů expedice), ani dobrodružství spojené s poznáním nového (vesmírné 
paprsky), ani edukační složku. Výtvarná část projektu je vysoce nadstandardní a dokáže 
vyvolat nové emoce, posilující zážitek diváka. Jedině tady by se mohlo stát něco 
nečekaného, že výtvarno se stane tak silným, že přehluší všechno, co je v příběhu samém 
důležité. Ovšem tvůrci si tuto svou specifickou metodu vyzkoušeli (viz. nejen teaser 
přiložený k projektu) na společném předešlém projektu „Cesta do nemožna“, takže si toto 
nebezpečí jistě uvědomují a dokážou se mu vyhnout.  

Charaktery postav v předloženém projektu mají vždycky co říct k hlavnímu tématu. Hlavním 
tématem projektu není jen životopis Františka Běhounka a popis jeho práce, ale autoři zcela 
cíleně usilují o hlubší pohled do člověka a do jeho snahy o hledání toho, co je tam někde 
v neznámu.  

Autoři dokážou životopis jednoho člověka (Běhounka) přetavit do formy zobecnění takového, 
které je srozumitelné každému diváku.   

 
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy SFK.    
  

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

Celý tým, připravující tento projekt, už společně vytvořil inovativní metodou film o 
Štefánikovi. Imaginace tvůrců se dá považovat za společné dílo. Přesto: autorem námětu je 
Michael Kaboš, jehož snaha o vytvoření filmu připomínajícího významnou osobu vědce 
Františka Běhounka a to tak, aby se tato postava vryla do paměti současného diváka, je 
zřetelná ze stavby příběhu i z kvalitně odvedené struktury budoucího díla. Taktéž dramaturg 
Josef Albrecht sice ve své explikaci věnuje hodně prostoru popisu toho, co bylo uděláno, 
přesto od samého začátku vnáší do projektu klid a snaží se udržet základní myšlenky 
projektu ve srozumitelné rovině.  

K těmto podkladům mám jen drobnou výhradu: synopse obsahuje několik překlepů, kterých si 

nikdo nevšiml. Synopse není podepsána, takže lze stěží odhadnout, kdo je 

autorem. Věta cit.: „Spolu s ním se vybereme na dobrodružnou cestu“ odhaluje autora, jehož 

základní jazykovou výbavou je slovenština. Pro český jazyk je v těchto konotacích lepší 

použít místo slova „vybereme“výraz: vydáme. (vydáme se). Rozhodně mi to nevadí 

v posouzení projektu, jen se mi zdá nesprávné, aby v projektu, byť v míře minimální, se 

objevily chyby, které lze při pečlivém přečtení textu po sobě, eliminovat.  

Tým, tak jak je sestaven, dokáže zcela nepochybně vytvořit významné dílo tak, jak ve svém 

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

Téma je významné nejen pro současnou českou kinematografii. Hledání pozitivních vzorů a 
jejich prezentace tak, aby nešustily papírem, to je úkol, kterému by se mělo věnovat více 
pozornosti. A to i v rámci evropské kinematografie.  

Inovativní způsob vyprávění, který zvolili předkladatelé tohoto projektu, to je to, co může 
rozhýbat někdy až strnulou formu vyprávění, užívanou v rámci dokumentární tvorby.  

Nebývá to zvykem, ale tentokrát si dovolím autory upozornit na Diplomovou práci  

Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta filozofická s názvem:   Akademik František 

Běhounek, vědec a humanista, autor: Luboš Pastor. Práce je zajímavá rozsahem a také 

obsahuje velké množství málo známých fakt, vztahujících se k osobnosti Františka Běhounka.   
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Umožňují správně posoudit projekt. 
Žadatel je schopen projekt realizovat tak, jak to vyžadují pravidla SFK.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Rozděl a panuj 

Evidenční číslo projektu 4216-2021 

Název žadatele Wet Cat Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 16.02.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Projekt dokumentárneho filmu Rozděl a panuj vychádza z konštatovania, že spoločnosť je názorovo 

rozpoltená a jednotlivé tábory sú natoľko vyhrotené, že spoločná komunikácia nie je možná. Režisér 

identifikuje ako zásadný problém, že proti sebe stojace názorové skupiny majú navzájom o sebe mylnú 

predstavu. Filmom chce túto mylnú predstavu exponovať a vytvoriť akúsi konfrontáciu názorov zástupcov 

týchto skupín, z ktorej by v závere filmu mala formou katarzie vyplynúť akási možnosť budúceho 

porozumenia. Je oceniteľné, že film má ambíciu zaoberať sa spoločensky aktuálnou témou. Projekt sa však 

javí v tejto chvíli ešte nedostatočne prepracovaný ako po stránke obsahovej, či režijno-dramaturgickej, tak aj 

producentskej, vrátane finančného zabezpečenia. Vzhľadom na tieto nedostatky, konkrétne vzhľadom na 

nedostatočnú literárnu prípravu, sa žiadaná suma na kompletný vývoj javí neprimerane vysoká.  

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Po formálnej stránke je žiadosť úplná, zrozumiteľná a umožňuje žiadosť správne posúdiť. Prílohy žiadosti 

však trpia nedostatkom dostatočnej prípravy, rovnako po obsahovej stránke ako po producentskej stránke. 

Žiadosť je napriek tomu možné posúdiť.  

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentný a delí sa na dve časti. Za sumu 255.000 Kč je plán napísať kompletný scenár 

projektu za spoluúčasti odborných konzultantov a dramaturgov. Táto suma je adekvátna k zamýšľaným 

prácam, a je to tá, ktorú bezpochyby treba realizovať ako prvú. Túto fázu zároveň považujem za overenie 

konceptu, a ujasnenie si konkrétnych umeleckých cieľov, témy aj autorskej výpovedi. Tá totiž zatiaľ nie je 

prezentovaná dostatočne jasne, čo potvrdzuje aj názor dramaturgičky. 

 

Druhá časť za sumu 660.000 Kč má za cieľ financovať výrobu pilotnej ukážky. Uvedené sumy sa vzhľadom 

k tomu, že ide o jednoduché rozhovory realizované v ČR, a že výsledkom má byť len akýsi pilot, alebo 

ukážka, zdajú neprimerane vysoké. Z režijného konceptu nie je jasné, prečo by za takúto sumu nemohol 

vzniknúť aj celý film, pretože sa tu už pohybujeme v rozpätí, za ktoré sú technicky podobné projekty 

realizovateľné. Z režijného konceptu nie je cítiť žiaden zvláštny vizuálny prístup, ktorý by odôvodnil 

realizáciu tak nákladnej ukážky. 

 

– Je představa o financování realistická? 

Aktuálny stav financovania: 0% 

Žiadané of SFKMG: 480.000 Kč = cca 50% 

Sponzoring: 495.000 Kč = cca 50% 

Sponzoring prisľúbený formou LOI je nezvyčajne vysoký súkromný vklad do vývoja projektu, čo je 

najriskantnejšia časť realizácie filmu. Spoločnosť Art of Performance sa venuje predaju a prenájmu 

luxusných áut - veteránov. LOI píše okrem finančných aj o vecných vstupoch, ale z rozpočtu nie je jasné, 

aké vecné vklady by projekt mohol využiť, ktoré by spoločnosť Art of Performance mohla poskytnúť, keďže 

ide o spoločnosť, ktorá nemá do činenia ani s kinematografiou ani s témou, ktorá je predmetom filmu. Toto 

spolufinancovanie z vyššie uvedeného vzbudzuje pochybnosť. 

 

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

Vzhľadom na ešte nerozvinutý koncept a otázne finančné zabezpečenie, sa požadovaná suma v tejto chvíli 

javí ako príliš vysoká. 

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 
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Okrem jedného zdroja sponzoringu žiadateľ neuvádza iné možné zdroje financovania. Znamená to, že sám 

žiadateľ nevidí potenciál viaczdrojového financovania? Za istých okolností, by tento projekt mal potenciál 

regionálneho financovania. Na zahraničné zdroje to zatiaľ nevyzerá. 

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

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

Producentská stratégia je v žiadosti uvedená len v rozsahu cca pol strany a nedá sa považovať za 

prepracovanú. Z časti to vyplýva z faktu, že celková koncepcia projektu je ešte nejasná. Celkom 

jednoznačne to pomenovala dramaturgička Irena Kocí: "Jako zcela nezbytné a prvotní bych viděla: 

konkretizované literární podklady (promyslet u jednotlivých segmentů filmu výběr prostředí, času, typů lidí, 

otázek, záběrování atd.) a natočení zkouškových rozhovorů, aby se prověřilo, co jsou jednotliví aktéři (opět 

ze všech tří typů kontextů filmu) schopní říct mimo to známé či očekávatelné. Prvním nutným krokem bude 

prověřit typ a způsob kladení otázek, vedení rozhovorů a celkový přístup k tématům. Podle toho by se 

postupovalo dál." Tieto práce treba realizovať za minimálne náklady a na základe toho projekt ďalej 

rozvíjať, inak projekt zatiaľ pôsobí nepresvedčivo. 

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Marketingová stratégia je popísaná len minimálne. Problémom sa javí už fakt, že žiadateľ necíti potrebu 

konkretizovať cieľovú skupinu pre svoj film: " Cílová skupina není žádným způsobem omezena – je 

definována intelektuálními schopnostmi jedince, které nechceme omezovat zaškatulkováním...". Snaha byť 

otvorený všetkým neznamená, že film nemá svoju primárnu cieľovú skupinu od ktorej sa odvíja všetko od 

stratégie komunikácie (vizuál?, aké média?,...) cez nasadenie v distribúcii (aké kiná?, TV?, vod?) atď. 

Znovu, nejasná predstava o cieľovej skupine vyplýva z faktu, že koncept projektu nie je žiadateľovi ešte 

celkom jasný. 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Vzhľadom k aktuálne nejasnému konceptu, zatiaľ slabej literárnej príprave, a navyše k nepredvídateľnej 

epidemiologickej situácii, je predstava ukončenia prác vývoja aj natočenia pilotu 01.10.2021 buď 

nerealistická, alebo vznikne niečo, čo celkom nebude kvalitatívne spĺňať očakávania SFKMG, v zmysle 

prehĺbenej práce autora na námete, premyslenej obsahovej a vizuálnej koncepcii, umeleckej kvality a 

prínosu diela pre českú a európsku kinematografiu. 

 

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

Spoločnosť žiadateľa bola založená v roku 2017 a má relatívne málo skúseností. V minulosti pracovala vo 

väčšine na projektoch režiséra projektu z tejto žiadosti, zároveň aj konateľa spoločnosti. Väčšina projektov 

boli koprodukciie. Na druhej strane sa v prípade tohto projektu jedná o dokumentárny film a celkový 

rozpočet odhadovaný na 9.000.000 Kč by mal byť zvládnuteľný aj pre menší subjekt bez výraznej 

skúsenosti, ocenení alebo úspechov. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rozděl a panuj 

Evidenční číslo projektu 4216-2021 

Název žadatele Wet Cat Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 19.1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný projekt vychází ze současného rozdělní společnosti na jednotlivé sociální skupiny, které jsou 

zcela uzavřené a nekomunikují s příslušníky dalších skupin. Naopak si vytvářejí představu o těch jiných, 

přistupují k nim stereotypně, často i agresivně, aniž by se pokoušeli o jakékoli navázání dialogu. Mocenské 

struktury, vláda, marketing aj. pak tohoto rozdělení využívají a populisticky cílí na stereotypní představy 

obyvatel.  

Autor námětu – byť místy až optimistickou vírou v možnou změnu – se pokouší o rozbití hranic těchto 

sociálních „bublin“. Chystá se v období jednoho roku o proniknutí do těchto skupin, o výběr jednotlivých 

respondentů, kteří budou nejprve konfrontováni s otázkami, jež toto stereotypní jednání zakládají, následně 

pak vystavěni konfrontaci mezi sebou.  

Jedná se odvážný pokus, který může místy vyznívat až naivně, přesto v rámci dnešní zapouzdřené 

společnosti, která pod deklarací svobody obyvatele ještě více rozděluje a díky tomu snadněji zneužívá, je 

velmi cenný. Nebezpečím projektu může pak být to, že se nepovede pomocí otázek dovést respondenty 

k relevantním odpovědím, které by měly zásadní výpovědní hodnotu. Dalším rizikem může být, že nebude 

dostatečně srozumitelná a nosná konfrontace zástupců jednotlivých sociálních „bublin“ a že tato konfrontace 

nebude mít dostatečný katarzní účinek. Přesto se domnívám, že již samotné otevření některých otázek, je 

pro současnou společnost klíčové a že je třeba se o to alespoň pokusit. Exponované je tak zejména téma 

morálky (a tolerance), byť to nikde explicitně nezaznívá, jež je dnes ve velkém oslabení a o jeho posílení je 

nezbytně nutné se zasadit. Taktéž bude každopádně přínosné, že dojde vůbec ke kritické reflexi 

současného stavu společnosti, a to z více hledisek a sociálních rovin. Postoj tedy není arogantní a 

samoúčelně konfrontační. 

V této podobě je projekt ještě poněkud neutříděný, otázky jsou zatím pouze příkladové, stejně jako 

tematické trsy, které budou v díle sledovány. Hlavním úkolem je se zaměřit právě na toto, určit si přesnou 

strukturu a plán, vybírat aktéry celého „pokusu“, případně se poradit se sociology, psychology a orální 

historiky, aby záslužný projekt neskončil v podobě namátkových rozhovorů bez silnější výpovědi. Autoři jsou 

tohoto vědomi, stejně jako nalezení míry v použití stylových prostředků.  

Vědoma si různých rizik, doporučuji přesto tento projekt k podpoře. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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) 

Jedná se o dokumentární snímek založený zejména na rozhovorech s respondenty, kteří budou sladováni 

po dobu jednoho roku. Žadatel chce jejich výpovědi ozvláštnit, a vyhnout se tak nudné formě mluvících 

hlav. Nicméně je si vědom míry, proto se kloní k nalezení rovnováhy mezi dynamickou kamerou a 

dlouhými záběry, mezi rychlým a pomalým střihem, mezi čistým zvukem a hudebním doprovodem. 

Ozvláštnění pak zakládá do značné míry na sledování respondentů v jejich přirozeném prostředí, aby 

byla výpověď realisticky a zároveň atraktivněji rámována. Rovněž představení jednotlivých sociálních 

skupin bude uvozeno zejména jejich skutečným prostředím. Domnívám se, že tento přístup ke stylu je 

s ohledem na dané téma a jeho srozumitelnou formulaci vhodný.  

 

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

Tvůrčí tým je kvalitní a už v této fázi jsou obsazené všechny klíčové profese. Jakou velkou výhodu vidím to, 

že téměř všichni tvůrci spolu již spolupracovali na předchozích projektech – tým by mohl být soudržný, 

což je pro takto citlivé téma a práci s rozdílnými respondenty třeba.  

 

 

 

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

Téma snímku je jak lokální, tak univerzální. Lokální zejména proto, že sleduje místní sociální skupiny a 

jejich vztah ke klíčovým, aktuálním (a tedy opět místním) tématům – to si myslím, že je těžko 

přenositelné do evropského kontextu. Snímek se mi zdá vhodný zejména pro festivaly a televizi. 

Nicméně jeho základní směřování je univerzální, stejně jako základní problémy nedorozumění, 

nekomunikace či populismu, která řeší. I proto se domnívám, že pokud se podaří vybrat vhodné 

respondenty, konfrontovat je a vše zarámovat atraktivní formou, může mít přesah i na mezinárodní 

(zejména festivalový) trh.  
 
 
 

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

znaků) 

Žadatelem je velice mladá produkční společnost, jejíž filmografie není logicky příliš rozsáhlá. 

Reprezentativním snímkem je její celovečerní hraný film Odborný dohled nad výkladem snu, černobílý 

snímek se svébytným absurdním humorem, specifickou atmosférou a undergroundovým pozadím. 

Z historie společnosti lze jen těžko usoudit, zda je zárukou dokončení kvalitního projektu, avšak zárukou 

může být její jednatel a osobitý tvůrce Pavel Göbl, který za svou práci získal i několik cen. Daný projekt je 

realizovatelný, požadavky jsou přiměřené a žádost po formální stránce srozumitelná. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rozděl a panuj 

Evidenční číslo projektu 4216-2021 

Název žadatele Wet Cat Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 18. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je celovečerní dokument scenáristy a režiséra Pavla Göbla, který je současně 

jednatelem produkční společnosti, a producentky Adély Wernerové. Projekt s tématem rozdělené 

společnosti a narušené komunikace mezi „bublinami“ má být sociálním dokumentem, který má plošně 

zkoumat různá kritická témata a má být založen na sociologickém akademickém výzkumu. Záměr je to 

bohulibý, ale celá koncepce bohužel vypovídá především o tom, že se tu pletou dojmy a pojmy, což je 

paradoxní situace, neboť vlastním cílem projektu je reflektovat právě problém falešných představ.  

 

Tvůrci mají především představu, že ten klíčový výchozí krok, tj. výzkum, jim provedou univerzity, a to 

v podstatě obratem, na celém území republiky, s otázkami, které budou zahrnovat „všechny zásadní 

neuralgické body dnešní společnosti“, tj. od populismu po pohlaví, od migrace po stárnutí, od úpadku mravů 

po informační manipulace, zadarmo (v projektovém rozpočtu nejsou na výzkum kalkulovány žádné 

prostředky) a zřejmě na dobré slovo (není zmíněn ani přiložen jakýkoli příslib spolupráce). Navíc to musí být 

honem, neboť na celou realizaci vývoje je vymezeno pouhých šest měsíců, a výzkum je jen první krok, krom 

toho se musí provést zkušební natáčení s respondenty, na základě toho napsat scénář a připravit výrobu. To 

jsou bohužel zcela nerealistické a nekvalifikované představy. 

 

Projekt není ani z hlediska koncepce, ani z hlediska realizační strategie způsobilý k podpoře.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Ve stávající podobě je projekt nerealizovatelný. 

Koncepce je zmatečná, postrádá strukturu a metodu, řeší se vše a nic. 

Z podkladů se například nedá vůbec vyrozumět, jak by měl vznikat a vypadat scénář, ani kdo by ho měl 

psát, dokonce zde vlastně žádný závazek ohledně vývoje scénáře není, s výjimkou položky v rozpočtu, 

z níž plyne velmi slušné ohodnocení.  

Velmi slušný je také honorář režiséra v kapitole komplexního vývoje, aniž se něco bližšího dozvíme o tom, 

jak by měla vypadat předprodukční příprava a její výsledky.  

Nejasné zůstávají i další klíčové otázky, např. poměr mezi výzkumným vzorkem, který musí být dostatečně 

široký a reprezentativní, a redukovaným filmovým vzorkem, proč se někde mluví o širokém filmovém 

vzorku, jinde jen o „mluvčích“ dvou protivných skupinách, podle jakého klíče byly vybrány jmenované 

„krajské“ lokace, které současně vlastně jen mechanicky kopírují krajské uspořádání, proč se film jmenuje 

„rozděl a panuj“, což navozuje další specifickou problematiku střetu politických a občanských struktur atd. 

Projekt se autorsky a ideově chytá do vlastních sítí: chce bourat společenské předsudky a mentální 

stereotypy, ale sám staví na velmi triviálních stereotypech, jak ukazují použité opozice pražská kavárna a 

česká hospoda, pražský seriál a moravský (čili venkovský) divák, nebo „lidová“ otázka na zpovídaného 

intelektuála, zda už někdy viděl živého člověka z komunity, o které právě tak zasvěceně mluví. 

V projektu jsou jmenováni odborní poradci, aniž je jasné, zda o tomto zapojení vědí, dá se předpokládat, že 

to je stejné jak se zapojením univerzit, žádné stopy po nějakém jednání. I v těchto ohledech stojí projekt 

zřejmě zcela na vodě. 

 

 

 

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

Projekt je zmatečný a z toho nutně plynou pochybnosti nad personálním zajištěním. 

 

 

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

Projekt je zmatečný, přínos a význam nelze očekávat. 

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

znaků) 
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Projekt je zmatečný, realizační strategie je nezpůsobilá, financování nedostatečné, harmonogram 

nerealistický. 

Žadatel dosud zřejmě nerealizoval žádnou samostatnou produkci, nicméně technicky vzato je zřejmě 

schopen projekt uskutečnit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Andělé s jedním křídlem 

Evidenční číslo projektu 4217-2021 

Název žadatele endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 15.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt „Andělé s jedním křídlem“ nahlíží do problematiky drogově závislých mladých lidí. 
Podstatou projektu je popis práce s nimi, která vede k tomu, aby mohli začít po vyléčení nový 
život. 
Mladí lidé, kteří prožili nějaký těžký šok ve svém životě a nedokážou se z něj vzpamatovat, 
sáhnou po drogách. Když se rozhodnou změnit svůj život narkomana a vrátit se do normálního 
života, mají možnost zapojit se nějaké terapie. Jednou z možností je vstup do komunity pro 
léčbu závislosti pod názvem Krok v Kyjově.  
Podstatou léčby v této komunitě je přenastavit osobnost člověka tak, jakoby se právě narodil, 
aby mohl začít všechno znovu od začátku. V rámci léčby se mladí lidé musí zbavit všech 
vymožeností současného života a snažit se pohlédnout na sebe v novém světle. Pracovní 
terapie jim pomáhá najít v sobě znovu pozitivní návyky. Tím, že se ocitnou na místě, kde je 
jen příroda a nemají možnost spojit se se světem za hranicemi komunity, získávají schopnost 
stát se součástí vesmíru.  
Protagonistou projektu je terapeut, který mladé lidi dovede až k jejich návratu do společnosti.  
 
Silnou stránkou projektu je fakt, že o drogově závislých a jejich cestě ze závislosti, se mohou 
natočit desítky filmů, a pořád to bude málo. Není třeba podceňovat edukační možnosti 
takových filmů.  
Slabou stránkou je fakt, že autor se při volbě tématu nedokáže rozhodnout, jestli vyprávění 
bude o terapeutovi, který tuto komunitu vede, nebo o některých drogově závislých a mapovat 
jejich životní cestu zpět do života bez drogy.    
   
  

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka – sledovat a popisovat léčbu mladých lidí, závislých na drogách, není 
nová. Což by nikterak nevadilo, kdyby její ztvárnění bylo navrženo nějakým osobitým 
způsobem. Autor sám píše, že byl v onom terapeutickém místě dobrovolně několik dní, aby 
poznal život v oné komunitě a aby poznal více mladých lidí. Při té příležitosti si všiml 
výrazného terapeuta a obrátil svou pozornost i na něj. To všechno je pochopitelné. Ovšem 
vypadá to, že autor ještě nedokázal přímé vjemy zpracovat tvůrčím způsobem. Spokojil se 
s první myšlenkou, která ho napadla a tak se dostal do rozporu sám se sebou. Chce vyprávět 
příběh mladých lidí a k tomu – jakoby bokem – přidat příběh terapeuta. Takže vyprávění je 
rozbito na dvě roviny. Není to ani vyprávění – pohled – terapeuta (což by samo o 
sobě jistě stačilo na slušný dokumentární film), ani vyprávění životního příběhu některého 
mladého člověka. Navíc je v popisu naznačeno, že některé mladé lidi bude autor sledovat při 
léčbě a některé jiné i po léčbě. Což předpokládá sběrný dokumentární film. Jenže – o této 
formě není v projektu ani slovo.  
Děj by mohl být srozumitelný, kdyby byl popsán nějakou dějovou linkou. Ta ovšem chybí. Je 
to logický důsledek toho, že autor o tématice opravdu hodně ví a chtěl by všechno vyprávět. 
Jen si nepostavil základní dějovou linku.  
V projektu jsou důležité také filozofické úvahy, které zůstávají jen v režimu úvah, bez odezvy 
v tom, jak bude projekt postupovat při jejich realizaci.  
Např. cit.: „…Jakoby tito mladí lidé nové generace byli zprávou o současném stavu naší 
společnosti západní civilizace, která pomalu a úspěšně spěje ke svému rozkladu a konci.“ 
Tato replika není jasně vysvětlena. To je mínění autora, že západní civilizace spěje ke konci? 
Nebo je to názor mladých lidí, kteří se pod tímto tlakem dostali až k závislosti na drogách? 
Ona dvojznačnost (nejen této sentence) nedává jasnou představu, k čemu autor ve svém 
projektu chce dospět. Co chce říct? Že vyléčit mladého člověka ze závislosti je složitý a 
dlouhodobý proces? O tom se obecně všude ví. Že terapeut je charismatický člověk? To je jen 
dílčí úkol projektu. Že západní civilizace úspěšně spěje ke svému konci? To je víc literární 
prognóza, než cíl vyznění projektu, nejsou k tomu doloženy jakékoliv argumenty.  
 
Bohužel, někdy nešťastnými formulacemi a nevyjasněností tohoto závažného tématu autorem, 
lze konstatovat, že projekt je koncipován, více než jako příspěvek do diskuse o terapiích 
drogově závislých lidí, spíše jako reklamní kampaň pro ono terapeutické místo. 
Projekt nesplňuje podmínky SFK.  
 

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

Hlavní vůdčí osobností autorsky pojímaného projektu je Jiří Zykmund, autor námětu, režisér i 
kameraman.  
Dramaturg Marek Sklenář se ve své explikaci opírá o nespecifikovaný, režisérem natočený 
materiál, který se vztahuje k předloženému projektu. 
Dovolím si citovat z podmínek Výzvy č. 2021-1-2-6, na kterou předložený projekt reaguje:  
Cit.:  Cíle podpory kinematografie, ve druhém bodě se píše:  
„2. podporovat vývoj českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora 
na námětu, na promyšlené obsahové a vizuální koncepci a struktuře dokumentu před 
natáčením, konzultacích s odpovědným dramaturgem a následných aktivit producenta, které 
směřují k zajištění financování …“ Není tady ani slovo o tom, že by mohl být dopředu 
natočen jakýkoliv materiál později použitelný v rámci připravovaného projektu. 
Tím, že byl již natočen filmový materiál, zmiňovaný dramaturgem, cituji: 

„Z již natočeného materiálu je zřejmé, že film režiséra a kameramana Jiřího Zykmunda 

poskytne naprosto jedinečný, syrově pravdivý vhled do problematiky léčebné terapie 
drogově závislých mladých lidí, a to způsobem, jaký doposud v Česku nikdo nenatočil.“ 
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Cituji z Podmínek výzvy č. 2021-1-2-6: 
„Motivační účinek: 
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti o podporu 
kinematografie, a to z důvodu dodržení podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. 
Před podáním žádosti o podporu kinematografie je možné provádět pouze přípravné práce.“ 
 
Na základě těchto zjištění konstatuji, že nebyla dodržena litera Výzvy a tím, že byl natočen 
materiál použitelný v budoucím filmu, předkladatel porušil podmínku Motivačního účinku.  
 
 

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

Téma by bylo významné, kdyby nebylo roztříštěno na dva sice v realitě provázané prvky 
(závislí a terapeut), ale ve zpracování projektu nikterak nedefinované.  
 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné.  
Na základě této srozumitelnosti lze žádost správně posoudit.  
 
Podle mého názoru předkladatel nesplnil podmínky Výzvy.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Andělé s jedním křídlem 

Evidenční číslo projektu 4217-2021 

Název žadatele endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 2.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Zcela profesionálně připravená kompletní žádost se vztahuje k podpoře vývoje autorského 
celovečerního (80 min.) dokumentárního filmu režiséra a kameramana Jiřího Zykmunda. 
 
Předložený rozpočet vývoje činí 773 257 Kč, požadovaná podpora Fondu významný podíl: 
500 000 Kč.  
 
Celkový rozpočet projektu žadatel odhaduje na 2 700 000 Kč. 
 
Dle dodaných podkladů realizace projektu již prakticky započala, autor s producentem se 
rozhodli pro tříleté natáčení zvolit částečně časosběrnou metodu a některé scény navíc 
inscenovat.  
 
I tato fakta hrají důležitou a kladnou roli pro doporučení udělení podpory.  

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Předložené materiály jsou dobře zpracovány, jsou srozumitelné, jen sem tam se v povinných 
přílohách vyskytuje neobratnost, kterou zjevně žadatelova redakce textů neodstranila.  
 
V rámci vývoje projektu je – jak již se stalo běžnou praxí a jak je naznačeno v Obecné části  
hodnocení – plánována výroba ukázky, v dramaturgické koncepci se píše o předtáčce,  
v producentském záměru o průzkumném natáčení a dalším natáčení (během vývoje)  
s výsledky použitelnými ve finální verzi filmu. 
 
Každopádně stav projektu je v pokročilejším stavu než na počátku developmentu. 
 
Termíny uvedené v Realizačním harmonogramu fáze vývoje souhlasí s daty ve formuláři  
Žádosti o podporu 

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

Rozpočet fáze vývoje je konstruován standardně, výše anoncovaných nákladů spojených  
s ukázkou/předtáčkou/natáčením nijak nevybočují (pol. 02-11, 02-12 a 02-13) ze současného  
pojetí developmentu. 
 
U pol. 02-03 (režisér) a pol. 02-04 (kameraman) si je třeba připomenout, že jde o tutéž  
osobu. 
 
Pol. 02-17 (překladatelské služby), 02-23 (poplatky na trzích a workshopech) jsou nízké, pol.  
02-22 (ubytování mimo ČR) dokonce nulová, zároveň však zůstávají jen nepatrně  
komentované v Producentském záměru, kde se píše příkladně pouze o účasti na programu  
Sources2. Pokud má producent na mysli berlínskou hlavní bázi, ta však svou činnost končí a  
od roku 2021 včetně žádné workshopy organizovat nebude.   
 
Předložený Finanční plán se ani o diverzifikaci zdrojů nepokouší, je založen na podpoře  
Fondu (ve shora uvedené sumě činící 64,66 % podílu plnění na nákladech fáze vývoje) a  
vlastním vkladu žadatele (přesně 273 257 Kč).  
 
Ne úplně srozumitelná je poznámka v Producentském záměru o variantě pozdějšího  
uhrazení vlastního vkladu „tak, jak by to mělo být obvyklé“… 

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

Kromě již letmo zmíněného rozhodnutí zúčastnit se s projektem některého mezinárodního 
workshopu za účelem zjištění koprodukčního potenciálu bližší informace o záměrech nějaké 
spolupráce v podkladech k dispozici nejsou. 
 
Žadatel předpokládá zahájení vlastní realizace (dle mého názoru už tak trochu běží…) 
v polovině roku 2021. 
 
Cílovou skupinou by měli být (pokud možno) všichni diváci 18+. 
 
Velmi zajímavý je nápad vyrobit kratší verzi (cca. 30 min.) filmu určenou pro mladší publikum 
(distribuce na školách v rámci třeba již renomovaných edukativních projektů).  

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

Žadatel, česká produkční společnost endorfilm s.r.o. Jiřího Konečného, se za více než 
šestnáct let své činnosti může vykázat velmi dlouhým seznamem – zejména festivalově – 
úspěšných projektů, z nichž mnoho uskutečnila v mezinárodní koprodukci.  
 
Endorfilm s.r.o. se tak zařadila mezi naše nejvýznamnější producentské firmy, jejichž 
produkce bývá prezentována nejen na zmíněných festivalech, ale i soutěžních přehlídkách, 
kde získala mnoho důležitých ocenění (včetně Českých lvů za oba herecké výkony ve filmu 
„Staříci“).  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Andělé s jedním křídlem 

Evidenční číslo projektu 4217-2021 

Název žadatele Endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 12.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Dokumentární snímek vychází z autorovy zkušenosti s prostředím terapeutické dílny, kde již vznikly některé 

podkladové materiály (není však zřejmé, zda budou využity). Autor se chce v projektu zaměřit na samotnou 

terapii, boj se závislostmi, osobnost vedoucího terapeuta, život v komunitě a fyzicky náročnou práci, která je 

její součástí, ale i individuální osudy některých klientů. Jeho „příběh“ se má sledovat proces léčby, nově 

nastupující klienty a jejich vyrovnávání se s terapií, ale i ty, kteří se naopak pokoušejí o začlenění zpět do 

běžného života. Obě linie mají velký dramatický i sociální potenciál. Jeho téma je velmi nosné, aktuální a pro 

dnešní společnost přínosné – snímek ukazuje důsledky nefunkčních vztahů, nejrůznější závislosti a snahu o 

dosažení vnitřní stability. Byť se věnuje těžkým osudům několika drogově závislých, obecněji vypovídá o 

psychických problémech (v současné společnosti), o boji se sebelítostí a přílišným egoismem, o začleňování 

se do (jakéhokoli) prostředí, ale i o (ne)možné proměně člověka.  

Za velkou výhodu považuji to, že režisér má se sledovanou komunitou a terapeuty již osobní zkušenost, je 

„insiderem“, který může lépe proniknout ke sledovaným postavám. Za vhodnou považuji rovněž observační 

metodu a časosběrné natáčení, které dovolí minimální manipulaci se sledovanými postavami. Záměr je tedy 

zřejmý, vývoj projektu je díky tomu pak otevřený, stejně jako osudy hlavních postav. Byť synopse a jiné 

podklady nejsou příliš rozsáhlé, tak je ze všech dokumentů zřejmé osobní zaujetí danou látkou, která je pro 

mě ve spojení s produkční společností zárukou finalizování projektu. Jediným nebezpečím pak může být 

pandemická situace, která by zamezila natáčení. 

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 velice osobní a vychází z vlastní zkušenosti autora s prostředím terapeutické dílny (zde strávil již 

dva roky natáčením osudů některých z klientů a leadra dílny; následně pak natáčel některé z klientů při 

jejich snaze vrátit se do normálního života). Dokument má být natáčen observační časosběrnou metodou, 

což dovoluje sledovat osudy vybraných protagonistů v několika rozhodujících životních momentech. Nejvíce 

problematický se mi zdá záměr observační metodu kombinovat s využitím filmových prostředků hraného 

filmu – toto je v explikaci poměrně málo objasněno, není tedy zřejmé, nakolik bude tato fúze funkční. Jelikož 

je autor kameraman a má úzký vztah k fotografii, lze očekávat i to, že snímek bude esteticky působivý a 

nebude se jednat o pouhý záznam. 

 

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

V této fázi jsou zřejmí pouze autoři snímku a producent – nicméně oba tvůrci mají poměrně široký záběr své 
práce, proto pokrývají i pozici kameramanskou, výtvarníkovu i dramaturgickou. Režisér snímku má zkušenosti 
jak na poli kameramanské, tak režisérské, a to se zamřením na dokumentární tvorbu. Byť je tedy tým malý, není 
nikterak nedůvěryhodný s ohledem na sledované téma.  

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

Téma není vázané na české prostředí, ale nese obecné téma. Domnívám se však, že jeho hlavní cílovou 

bude spíše domácí festivalové a televizní publikum. Produkční společnost má však na svém kontě 

snímky, které prorazily na mezinárodní trh, proto nevylučuji ani tento dosah za hranice naší země. 

Problematická může být pandemická situace ohledně distribuce – to však je obecná situace, kterou nelze 

předjímat, ani zohledňovat.  
 
 
 

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

znaků) 

Nezávislá filmová produkční společnost Endorfilm je důvěryhodným žadatelem – na svém kontě má jak 

dokumentární, tak hrané snímky, které jsou úspěšné, získávají nejrůznější ceny, jsou kvalitní, tematicky i 

esteticky přínosné; obstojí i mimo české území; oslovují spíše festivalové diváky. Je zřejmé, že 

společnost pečlivě vybírá projekty, do kterých se zapojí, věnuje jim péči, což je na výsledku zřejmé. 

Žádost je jasná a finanční požadavky přiměřené. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nádherná - vývoj 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Šmik,s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Lišková 

Datum vyhotovení 15.01.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Nádherná je zamýšlená jednak jako portrét Sidonie Nádherné a její doby a jednak má být filmem-dialogem.  

Dialogem, který povede žena – autorka projektu, jíž příběh této historické postavy fascinuje natolik, že se 

k němu vracela uplynulých několik let svého života. Za projektem stojí touha sdílet tuto fascinaci a upozornit 

na to, co je a může být v odkazu Sidonie Nádherné nadčasové. A v neposlední řadě je jeho součástí také 

snaha pochopit důležitost individuálního lidského pátrání a také smysl bolesti, která člověka v životě provází. 

Silnou devízou Nádherné je jednak tato osobní angažovanost autorky a také to, že Katarínu Štrbovou 

Bielikovou bude během její filmové pouti za Sidonií doprovázet jako spolurežisér a kameraman její muž, 

Martin Štrba. Předkládaný projekt má tak šanci stát se formálně a vizuálně výjimečným, intimním 

dvojportrétem překračujícím hranice jednoho historického období, kulturního rámce i individuálního příběhu. 

Pro další vývoj přitom autory nicméně čeká intenzivní práce nejen v rovině rešeršní a scenáristické, ale také 

v otestování toho, jak bude fungovat kombinace jednotlivých plánovaných forem a postupů natáčení tak, aby 

byly funkční a výslednému tvaru neubíraly na jeho možné autenticitě a možná i určité cenné křehkosti. 

 

Věřím, že žadatelka bude v poměrně dlouhém horizontu, který si pro vývoj vytyčila, se svými spolutvůrci 

schopna uskutečnit všechny plánované kroky tak, aby projekt připravili na úspěšnou realizaci. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Předkládaný projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy a považuji jej za zajímavý a nosný z několika hledisek. 

Tím prvním je silná osobní motivace vyprávět příběh výjimečné historické postavy. Tou druhou je pak plán 

uchopit tento příběh ve formě dialogu bořícího hranice současnosti a minulosti. V neposlední řadě pak 

spoluautorka a producentka Katarína Štrbová Bieliková v námětu prezentuje ambici film zpracovat formálně 

velmi pestrým způsobem – od klasických rozhovorů a archivních materiálu po využití svého osobního 

filmového deníku až po stylizaci skrze animace či inscenované pasáže. Právě tato formální pestrost (kterou 

mimo jiné vynikal i předešlý film Martina Štrby vlna vs. břeh) spolu s vyprávěním celého projektu z autorčiny 

pozice dává příslib, že by mohl vzniknout film, který překročí žánr portrétu historické osobnosti směrem 

k hravému a přitom intimnímu tvaru.  

Předkládané materiály prozatím jen jemně naznačují dějovou linii připravovaného snímku. V nich 

prezentovaný příběh je především výčtem klíčových okamžiků života Sidonie Nádherné. Prolínání časových 

rovin (dialog s autorkou filmu vedený z přítomnosti a její pátrání po Sidonii a nadčasovosti jejího odkazu) je 

v něm zatím naznačeno jen úsporně. Funkční treatment či scénář je nicméně plánovaným výstupem vývoje 

spolu s dokončením rešerší a vytvořením ukázky testující organické fungování jednotlivých zvolených 

formálních přístupů. Žadatelka přitom avizuje plán zúčastnit se některého z workshopů zaměřeného na 

vývoj. To by vzhledem k tomu, že se bude jednat o její debut (byť spolurežírovaný), a také s ohledem na to, 

že tento projekt klade nároky na intenzivnější scenáristickou přípravu, mohlo být pro úspěšné dokončení 

vývoje obzvlášť smysluplné.  

 

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

Předkládaný projekt má být výsledkem spolupráce dvou autorů, spolurežisérů - renomované kostýmní  

výtvarnice (a producentky) Kataríny Štrbová Bieliková a jednoho z předních českých kameramanů, Martina  

Štrby. Rodinný tvůrčí tandem pak doplňuje dcera Nora Štrbová v roli výtvarnice a animátorky (nominace na  

Cenu České filmové kritiky za formálně originální a pestrý krátký film M E Z E R Y). Vzhledem k tomu, 

že v projektu převažují ambice vyprávět příběh osobnosti a její doby velmi osobním způsobem a  

z výrazně osobních pohnutek, je těžké si představit vhodnější konstelaci tvůrčího týmu, než je tato rodinná. 

Všichni tři tvůrci jsou přitom příslibem, že film bude mít propracovaný vizuální styl. 

 

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

Osobnost Sidonie Nádherné patří ke klíčovým postavám kulturního a společenského dění první 

poloviny 20.stolení. Její charisma a myšlenkový odkaz si bezesporu zaslouží stát se filmovým námětem. 

Díky blízkým vazbám Nádherné na několik klíčových osobností z české i rakouské umělecké scény může 

dokumentární zpracování jejího příběhu rezonovat i mimo český kontext. Autoři navíc vstupují do vývoje 

s vizí formálně pestrého dokumentu, v němž se bude až dialogicky prolínat současná linie s minulostí. 

Divácky atraktivní devízu nabízí i využití metody osobního pátrání autorky, které zároveň může pomoci 

zdůraznit aktuálnost témat a otázek, které osobnost této ženy reprezentuje.  

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

znaků) 
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Společnost Šmik stojí za produkcí úspěšného autorského dokumentárního filmu Vlna vs. břeh (2014), jímž 

její zakladatelé prokázali schopnost vykročit mimo oblast svých původních profesí směrem k realizaci 

celovečerního autorského projektu. I přes to, že producentka a režisérka projektu se osobnosti Sidonie 

Nádherné věnuje již poměrně dlouho (iniciovala dokonce vznik hraného scénáře věnovaného jejímu 

příběhu), plánuje během tříletého vývoje pokračovat v intenzívních rešerších, které se stanou pilířem 

scénáře pro předkládaný projekt dokumentární. Žádost je zpracována srozumitelně a informace v ní jsou 

kompletní. Rozpočet projektu je adekvátní vzhledem k plánovaným cílům vývoje.  

Nepochybuji o tom, že žadatel bude schopen projekt zrealizovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Nádherná – vývoj 

Evidenční číslo projektu 4218-2021 

Název žadatele Šmik s.r.o.  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 18.1.2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Projekt Nádherná – vývoj předkládá rodinná produkce manželů Štrbových Šmik s.r.o. Žadatelka se zde 
vyznává z vlastní fascinace postavou baronky Sidonie Nádherné, který trvá již jednu dekádu.  
 
Žádost má nedostatečnou producentskou explikaci – nacházím nejasnosti ve finančním plánu a popisu 
projektu a zcela chybějící informace ohledně dalšího producentského vývoje, cílové skupiny či neexistující 
marketingové strategie.  
 
Předložené informace k dokumentu jsou momentálně hodně v plenkách a jsou spíše obecné a o budoucím 
dokumentu mluví hodně neurčitě. Považuji je spíše za nápad než za námět vhodný do vývoje.  
 
Za zcela zásadní ale považuji nedoložení povinné přílohy B8. Autorské smlouvy na námět k projektu a 
z tohoto hlediska je žádost neúplná a měla být vyloučena z dalšího posuzování.  
 
Projekt nedoporučuji Radě k udělení dotace.  

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) 

Podaná žádost považuji z producentského hlediska za nedostatečnou. Producentská strategie jako taková  
chybí nebo je velmi vágní na rovni – oslovíme ČT, dáme film do kin. Žadatelka a režisérka v jedné osobě se  
věnuje pouze strategii vývoje scénáře, nikoliv projektu jako celku. Cílová skupina je definována obecně  
jako intelektuálové, marketingová strategie není žádná.  
Nacházím nepřesnosti ve finančním plánu – ten je pouze dvou zdrojový (podpora SFKMG a vlastní vklad  
producenta, dále ale uvádí, že bude žádat česko-německý fond budoucnosti a stejně jako rakouský vývoj.  
Zmiňuje rakouského potenciálního koproducenta, ale LOI není přiloženo. Vývoj projektu v cizí (minoritní)  
zemi je rarita a platí spíše u česko-slovenských parit. S takovým vývojem bych spíše nepočítala. Na česko- 
německý fond budoucnosti je potřeba již potvrzený německý koproducent, kterého budou teprve hledat.  
I když je projekt momentálně na začátku vývoje, přesto zde převažuje spíše režisérčina fascinace, než  
reálná představa toho, jak by měl budoucí dokument vypadat, nebo kudy by se měl zaobírat a proto jej  
v této situaci považuji spíše za nápad, což žadatelka sama nepřímo přiznává. I fakt, že si není jistá, jakým  
směrem by se měl projekt zaobírat, a to většinou končí tak, že do děje režisér vstupuje a postavu hledá, což  
se bohužel děje i v tomto případě.  
Celkové u žádosti chybí dobrozdání producentů o vlastním vkladu a LOI rakouského producenta (toho ale  
teprve plánují oslovit).  
Za zcela zásadní ale považuji nedoložení smlouvy k námětu/scénáře jakožto povinné přílohy B8. (protože  
žadatel není FO, kde by byla aplikovatelný bod B9. – čestné prohlášení o autorství) – i když je žadatelka  
majitelkou firmy a autorkou námětu, smlouva podle podmínek SFKMG musí být v takovém případě  
doložena. Žadatelka sama v příloze B1. Popis projektu píše, že s autorkou námětu Kateřinou Štrbovou- 
Bielikovou je uzavřena ústní dohoda – tedy smlouva není a jako taková je žádost neúplná a Rada SFKMG  
by ji měla vyloučit z rozhodování o udělení dotace.  

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

Rozpočet je stanoven na 1,158 mil Kč z čehož je 600tis (52%) žádost u SFKMG. Zbylých 558tis žadatelka  
uvádí jako vlastní vklad, a to 458tis jako hotovostní investici a 100tis v rozsahu pronájmu vlastní kamerové,  
zvukové a animační techniky. Dobrozdání o vkladu producentky není doloženo.  
Finanční plán je pouze dvou zdrojový, i přesto, že žadatelka uvádí, že v bude letos (2021) žádat česko- 
německý fond budoucnosti a skrze rakouského koproducenta vývoj v Rakousku. Harmonogram vývoje je do  
konce roku 2023.  
Rozpočet je střídmý, výše honorářů je relevantní. Naopak velmi nízké mi přijdou cestovní náklady ve výši  
30tis Kč, i přesto, že žadatelka bude bádat asi v 5 zemích Evropy včetně UK.  
V případě nedostačujících finančních zdrojů chce žadatelka udělat crowdfundingovou kampaň, neuvádí ale,  
na čem bude založená – co bude onen unique selling point – díky kterému osloví budoucí donátory. 
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Producentská strategie je napsána bodově – s takovým se setkávám poprvé. Je velmi stručná a praktiky se 
zabývá pouze vývojem scénářem (tedy jaké kroky budou dělat při rešerších a psaní scénáře), ale 
z producentského hlediska se nedozvíme nic než to, že chtějí vytvořit teaser. 
Velmi málo o možných teritoriích a o potenciálním rakouském koproducentovi se dovíme v bodě o 
finančním zajištění, ale ani ten se neodráží v projektu viz výše. 
 
Cílová skupina je definována velmi vágně – intelektuálové a filozoficky smýšlející diváci. Bohužel co přesně 
je to za skupinu, kde ho najde, či jak jej osloví, se v žádosti vůbec nedočteme. Fakt, že film dá na festivaly, 
do kin či VOD nepovažuji za relevantní informaci.  
 
Co se týče tématu jako takového, je na žádosti zcela jasné, že žadatelka nemá určitou představu o tom, jak 
chce film vyprávět. Jedná se sice teprve o fázi vývoje, ale momentálně, i přes několikaletou fascinaci 
Sidonie žadatelkou, se projekt jeví pouze jako nápad, ke kterému se vrátila, a to sama potvrzuje. Dále 
uvádí, že původně chtěla vyvíjet hraný film, později od svého upustila a dnes se vrací k Sidonii skrze sebe a 
chce s ní vézt dialog. Vstupování do dokumentu režisérem a hledání děje skrze sebe a společné paralely 
nikdy nebylo zdařilé a bohužel funkční, což dokazují i dokumenty typu Můj neznámý vojín Anny Kryvenko či 
kino a TV filmy Petry Nesvačilové Zákon Helena a další.  
 
Detailnější uchycení či zpracování projektu se nedozvím více ani od dramaturgyně Oľhové, naopak se 
spíše zaleknu u bodu, kde říká, že bude režisérka skypovat ze svojí kuchyně s potomkem v Brazílii.  
 
I když téma se zdá zajímavé, v roce 2004 byl vyprodukován projekt v ČT s názvem Baronka Sidonie 
Nádherná aneb Konec šlechty v Čechách (dostupný na ivysílání). Otázkou tedy zůstává, zda bude chtít 
vstoupit do projektu, když podobný již mají na kontě.  
 
Způsob zpracování projektu je tedy prozatím ve velmi imaginární rovině, žadatelka by měla mj. doplnit 
audiovizuální ukázky projektu M e z e r y, protože ne každý film viděl a může si tedy domyslet, jak ony city 
bude animátorka Nora Štrbová do filmu, potažmo děje, přenášet.   
 
Bohužel z producentského hlediska projekt nemohu doporučit, protože není mnoho co hodnotit. To málo, co  
se vývoje projektu ze strany producenta týče, je nedostačující či vágní. Projekt je podaný jako režisérská  
věc, a proto bych doporučila najít si producenta i z toho důvodu, že žadatelka projekt chce směřovat  
mezinárodně.  
 

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

Šmik s.r.o. vznikl již v roce 2000, ale až do roku 2014 fungoval jen jako servisní firma majitelů manželů  
Štrbových. Umělecká kvalita a talent každého z nich je nepopiratelný a nezaměnitelný, ale zde musím  
hodnotit producentskou firmu jako takovou. Teprve v roce 2014 u nich vznikl první dokument Vlna vs. Břeh,  
který se těšil úspěchu (nominace Český lev, cena Finále Plzeň či Cinematik Piešťany) a byl natočen  
v česko-slovenské koprodukci. Já sama musím konstatovat, že se mi dokument velmi líbil a považuji jej za  
velmi zdařilý a úspěch byl zasloužený.  
Film Nádherná by tedy měl být jejich druhým producentsko-režijním počinem.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nádherná 

Evidenční číslo projektu 4218-2021 

Název žadatele Šmik,s.r.o 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Zdeněk Blaha 

Datum vyhotovení 16.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární film Nádherná se zaobírá životem pozapomenuté šlechtičny Sidonii Nádherné, jejíž 

osud je spjatý se jmény jako R. M. Rilke, Karl Kraus, nebo Max Švabinský. Z dnešního pohledu jde o 

ženu, která svými názory a postoji předběhla dobu. Pro mnohé tak může působit jako silný vzor. 

Zároveň se na jejím životě zásadně odráží dějiny 20 století, doba fin de siècle, obou válečných střetů, 

první republiky, nástupu fašismu i komunistického režimu. Nabízí se bohaté pozadí pro popsání 

příběhu Sidonie Nádherné, který sám o sobě byl velmi dramatický.  

 

Autorka filmu si dobře uvědomuje, že pouze strohým, chronologickým popisem tohoto životního 

příběhu by nevzniklo příliš atraktivní dílo, proto velmi kladně hodnotím rozhodnutí nastavit spíše 

tematické bloky, které by film sledoval. Stejně tak je dobrým rozhodnutím film aktualizovat pro 

současnou dobu autorčiným vstupem do děje, jedna z linií tak bude přibližovat cestu, kterou režisérka 

postavu Sidonie Nádherné objevovala. Díky tomu se nabízí plynulé zdůvodnění divákům, proč je tato 

zapomenutá šlechtična fascinující i v dnešní době.  

 

Slabší stránkou se zatím jeví dramaturgie, dodaná explikace je příliš obecná a nekonkrétní, aby 

naznačila možnou cestu, natož přístup k tématu. V případě takto široce pojatého historického tématu 

jde o klíčovou roli, která bude mít na výsledný film a jeho úspěch zásadní vliv. Silná dramaturgie bude 

nutná i s ohledem na to, jakou fascinaci postavou Sidonie Nádherné autorka evokuje a přiznává. I 

z toho důvodu vidím jako další problém to, že samotná režisérka vystupuje v projektu i jako 

producentka. Pro projekt bude zásadní zajistí nutný nezaujatý odstup od tématu a atraktivnější pohled 

na věc, což v tomto případě je problematické. Silně doporučuji najít pro projekt kreativního producenta. 

 

S výhradami doporučuji pro vývoj. 

 

 

 

 

 

 

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) 

Film o Sidonii Nádherné může přiblížit tuto historickou postavu dnešní době, podle všech informací se 

jednalo o velmi inspirativní ženu, která se může stát vzorem pro mnoho lidí v dnešní době. Klíčové však je, 

jak bude film uchopen. V tom spatřuji i potenciální úskalí, jak udělat film dostatečně atraktivním pro 

současného diváka. Historická témata se mohou velmi snadno stát obětí školometských (a dávno 

přežitých) postupů v dokumentární kinematografii. Hledání formy je i cíl pro vývoj, což je samozřejmě nutné 

vzhledem k povaze příběhu i množství zdrojů, archivů a záznamů, ze kterých se bude film skládat. Je 

dobré, že autorka si je vědoma této skutečnosti a hledání formy patří mezi priority. Už v treatmentu 

naznačuje jisté postupy a možnosti výstavby filmu (tematické bloky místo chronologické posloupnosti, 

kombinace deníků, dobových fotografií, animací apod.). Volba animovaných pasáží, rozpohybovaných 

dobových fotografií a dalších kombinací různých médií by mohla být tou správnou cestou (na filmu se 

podílí i ceněná autorka animovaných filmů).  

 

Problematickou se může jevit přílišná fascinace autorky touto postavou (původně byl námět vyvíjen jako 

hraný film). I v textu autorka několikrát zdůrazňuje svou fascinaci, která má být i součástí příběhu: „Kromě 

přiblížení osobnosti Sidonie Nádherné a její doby dnešnímu divákovi je námětem filmu také má vlastní 

téměř desetiletá fascinace touto ženou.“ To nabízí otázku, zdali nebude film přehlcen informacemi 

v důsledku neschopnosti rozlišit podstatné od vedlejšího. S tím souvisí role dramaturgyně, nicméně 

dramaturgická explikace zatím nepřináší vizi, ani vědomí tohoto úskalí. A potažmo jak bude tato samotná 

rovina fascinace ve filmu zachycena? Bude to nosná část filmu? Projekt je ve vývoji, tudíž je prostor pro 

ověření tohoto východiska.   

 

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

Jak produkce Šmik, tak štáb je tvořen v podstatě rodinou Štrbových, včetně dcery Nory. Ta patří mezi 

oceňované animátorky, mj. za snímek Mezery. Animace mají být součástí filmu, takže její zapojení je 

rozhodně pozitivním a logickým krokem. Stejně tak je pro film velkým přínosem účast velmi ceněného 

kameramana Martina Štrby, nositele několika Českých lvů a Slnek v sieti. Není pochyb, že 

komunikace a práce v týmu bude velmi sehraná. Problematická může být ale role autorky samotné, 

původně scénografky a kostymérky, bez předchozí režijní zkušenosti, a to ani v případě 

dokumentárního filmu. Další problém vidím ve skutečnosti, že autorka vystupuje zároveň i jako 

producentka. Pro úspěch výsledného filmu by bylo namístě najít nezávislého kreativního producenta, 

pokud má vzniknout současný snímek apelující na diváka nejen u nás, ale případně i v zahraničí. 

Nezpochybňuji erudici a fascinaci režisérky tématem a hrdinkou filmu, nicméně tato fascinace může 

být problémem při samotném vzniku filmu, o to větší důraz by tak měl být jak na produkci, tak i na 

zkušenou dramaturgii. V té vidím slabší stránku žádosti (jednak velmi obecná explikace bez vize, 

jednak chybí i CV dramaturgyně pro lepší posouzení přechozích zkušeností s podobným typem filmů). 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Samotné téma a osoba Sidonie Nádherné se jeví jako velmi inspirativní. Nádherná představuje 

prototyp moderní, emancipované ženy, která svými postoji a názory předběhla svou domu. V tomto je 

rozhodně její postava velmi přínosná pro současnost a debaty o emancipaci, genderu a rovnosti 

pohlaví. Autorčin záměr prostřednictvím své fascinace touto historickou osobností vede k zajímavému 

propojení minulosti a současnosti a představuje ideální cestu, jak Sidonii představit dnešnímu publiku, 

a zejména proč bychom ji měli věnovat pozornost. Napojení na rakouské literáty jako byli Karl Kraus a 

Rainer Maria Rilke nabízí možnost koprodukce a distribuce v Rakousku, nicméně pro větší zahraniční 

distribuci mimo tyto dvě země je třeba téma mnohem více otevřít zahraničnímu publiku, zatím větší 

přesah chybí. Distribuční strategie je vesměs obecná, a ne přesně dává tušit, co má být hlavní 

distribuční kanál. Pokud autorka plánuje film zacílit na náročné festivalové publikum, jak uvádí 

v popisu projektu, je klíčové zahrnout do týmu dramaturgy a konzultanty se zkušeností se současným 

světovým dokumentárním filmem. V současném nastavení tématu bude komplikované najít správnou 

formu i pro tuzemské publikum. 

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

znaků) 

Produkční společnost Šmik původně vznikla k zajištění různých segmentů natáčení. V případě 

autorských projektů má na kontě pouze osobně laděný dokumentární snímek Vlna vs. břeh o 

fotografické generaci 80. let spojených kolem FAMU. Byť šlo o zdařilý snímek s několika oceněními, je 

zatím jediným počinem společnosti. Nicméně společnost tím dokázala, že je schopna dovést projekt 

do zdárného konce. Finanční rozvaha a rozpočet pro vývoj je adekvátní k rozsahu projektu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Žižkaperk 

Evidenční číslo projektu 4219-2021 

Název žadatele LaDamplinque s.r.o 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Viktor Schwarcz 

Datum vyhotovení 31.12.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 
 

Velmi zajímavý projekt autorského dokumentárního filmu. Již z konceptů je jasně cítit budoucí poeticko 

vizuální pojetí AVD. Vřele doporučuji tento projekt k pozornosti Rady SFK. 

 

V projektu vývoje jsem nenašel žádné ekonomické chyby, drobné nic neměnící výhrady k harmonogramu 

níže v podrobné části expertýzy. 

 

Projekt 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. 

– Pro Slyšení doporučuji doplnit o LOI avizovného koproducenta. 

–   

– Žádost  je možno správně posoudit.  

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

– Pozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná. 

 

– Představa o financování je realistická, návrh na doplnění výše. 

 

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

 

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování, především pak z českých zdrojů. 

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

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

 

– Žadatel  má jasnou představu o cílové skupině i marketingové strategii. 

 

– Časový harmonogram je hraničně  zvládnutelný /Covid?/.  

V Žádosti a  Harmonogramu tyto NIC neměnící rozdíly: 

v Harmonogramu  Přípravy o 1 den delší - řád. 1 

v Harmonogramu řádek 2 + 5 - přehozen den/měsíc 

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

– Profil mladé společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

– Jedná se o mladou novou  společnost, z předložených materiálů lze dovodit, že právě tento projekt by jí 

mohl k růstu pomoci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Žižkaperk 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele LaDamplinque s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Lišková 

Datum vyhotovení 12.01.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žižkaperk je plánovaný jako první autorský projekt mladé producentky a začínající režisérky Kateřiny 

Traburové, absolventky Katedry produkce FAMU. Má se stát nekonvenčním filmovým portrétem místa, 

zároveň intimním vyznáním lásky autorky k výrazné pražské čtvrti Žižkov, ale také mozaikou příběhů 

několika žižkovských obyvatel – ať již těch současných, tak těch historických. Projekt prokazuje výraznou 

autorskou fascinaci a zapálenost, nicméně s ohledem na to, že se jedná o vůbec první film autorky a to, že 

námět a režijní přístup ještě potřebují výrazně více rozpracovat a ukotvit, se jeví plánovaný horizont vývoje 

uvedený v žádosti jako příliš krátký k tomu, aby projekt bylo možné doporučit k udělení podpory. 

 

 

 

 

 

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) 

„Vyjádřit esenci Žižkova filmem je můj dlouholetý záměr,“ píše autorka ve své explikaci. Její hluboké zaujetí 

zvoleným tématem, velké osobní nasazení a motivace a také znalost místa je z předkládané žádost zjevná. 

Sama myšlenka věnovat zmíněné pražské čtvrti celovečerní dokumentární film je bezpochyby zajímavou a 

smysluplnou pro další rozpracování. Námět projektu je nicméně prozatím ve stádiu, kdy z něj není více 

zřetelné, jaký styl vyprávění a prostředky k zachycení esence Žižkova budoucí režisérka nakonec zvolí a 

zda její autorský přístup dokáže na diváka přenést pocity, o kterých sama se zápalem píše.  

Námět nyní osciluje mezi atmosférickým portrétem místa doplněným autorským deníkem a ambicí vytvořit 

mozaiku příběhů jednotlivých postav, jež spojuje konkrétní místo. Treatment pak zatím navozuje dojem 

experimentálněji laděného subjektivního filmu či videoklipu. Z předložených materiálů pak není zjevné, jaká 

je metoda plánovaného natáčení – chce převážně pracovat se stylizací a inscenací či zda plánuje zůstat 

věrná realismu ve stylu filmu Kainovy děti, který sama uvádí jako jednu z referencí, a využívat také někdy 

observaci a rozhovory. Prozatím výrazněji neukotveným je i způsob, jakým by autorka chtěla ve filmu 

přecházet mezi jednotlivými časovými rovinami. 

Je zjevné, že ujasnění žánru, formy a metody natáčení bude součástí dalšího vývoje a že ke specifikaci 

těchto aspektů má autorce pomoci právě sepsání scénáře a natočení ukázky. Nicméně u tak silně autorsky 

motivovaného projektu se mi jeví schopnost přiblížit projekt co možná nejkonkrétněji již v této fázi jako 

zásadní. Autorka v žádosti zmiňuje, že již déle zkušebně natáčí, že již pracovala i s kameramanem a že  

z materiálu existují sestřihy. V případě této žádosti by právě přiložení sekvence z již natočeného materiálu 

mohlo výrazně napomoci projekt více představit.  

Žadatelka v žádosti uvádí, že vývoj projektu chce dokončit již k 31.5.2021. Tento časový horizont se mi jeví 

z hlediska stádia, v kterém se žádost nyní nachází, jako příliš krátký.  

 

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

Režisérka/producentka je začínající režisérkou. Pro svůj první filmový počin si přizvala mladý tým, jež má 

za sebou v hlavních kreativních rolích zejména studentské počiny. Obsazení postu střihače/střihačky zatím 

není uvedeno. Jako dramaturg je do projektu zapojený Igor Chaun, z jehož explikace je patrná důvěra 

v autorku, její charizma a schopnost film zrealizovat.  

 

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

Osobně laděný dokumentární snímek věnovaný pražskému Žižkovu v podobě, v jaké je prozatím 

prezentován a s ohledem na začínající autorku, zatím spíše odpovídá profilu projektu, jež má šanci oslovit 

především českého diváka. Zejména pak může být zajímavým pro komunity lidí, kteří k portrétovanému 

místu a jeho geniu loci pociťují sami vazbu nebo se cíleně zajímají o historii a urbanismus. Z předložené 

žádosti si umím představit, že by mohl vzniknout snímek experimentálnějšího ladění vhodný pro alternativní 

distribuci v galeriích a klubech (tento typ plánované distribuce je ostatně v žádosti avizován). Pokud se 

autorce podaří vytvořit portrét místa vyprávěný skrze dostatečně intimní a hluboké příběhy postav s ním 

provázaných, s citem pro atmosféru a se zajímavou obrazovou koncepci, pak bude mít šanci oslovit i 

festivalové publiku nejen v ČR, ale i v zahraničí. Skutečný význam a potenciál projektu přinést určitý přesah 

lze v této fázi vývoje zatím jen velmi těžko posoudit. 
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Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Žadatelka je bezpochyby již poměrně zkušenou výkonnou produkční a producentkou. Před založením 

vlastní firmy spolupracovala jako junior producentka v několika etablovaných produkčních společnostech. 

Má také zkušenost z intenzívních workshopů pro filmové profesionály. Její společnost LaDamplinque 

uvedla do distribuce zatím jeden krátkometrážní hraný film, ve výrobě pak má jeden celovečerní 

dokumentární film podpořený SFK. Věřím, že všechny tyto zkušenosti jsou značnou zárukou toho, že by 

byla schopná celovečerní dokumentární projekt zprodukovat. 

Žadatelka si nicméně pro vývoj projektu vymezila velmi krátké období – má v plánu jej realizovat již do 

konce května 2021, v čemž spatřuji určité úskalí autorské i producentské. Producentka počítá se zapojením 

ČT do projektu již ve stádiu vývoje, nicméně zatím uvádí, že spolupráci teprve plánuje navázat. Součástí 

žádosti také nebylo potvrzení koprodukčního vkladu ze strany Galerie Jaroslava Fragnera. Jinak je žádost 

kompletní a informace v ní jsou srozumitelné.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Žžkaperk 

Evidenční číslo projektu 4119 -2021 

Název žadatele LaDamplique s.r.o 

.Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého dokumentárního díla 

Číslo výzvy 2021 -1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 13.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Autorka a režisérka Kateřina Traburová prožila dětství a  rané  mládí  na Žižkově a svým  celovečerním  

dokumentem chce splatit dluh, kterým jsou Žižkováci zavázáni  své výjimečné čtvrti.  Starý  Žižkov mizí,je 

poslední příležitost  zachytit tresť jeho neopakovatelné atmosféry. Dokument se dotýká postupně všech  

určujících  žižkovských fenoménů,a to těch,které přežily až do současnosti ,i těch   které  se tradují z dob 

jeho největší slávy. Hrdá čtvrť přežila  i období komunismu s vlajkou  důsledného odboje: jsouc  sama 

proletářská ze své historické podstaty,nepokořila se ani pod vládou tak zvaných proletářů. Stálo ji to 

nakonec kus území a málem na to zašla celá, ale sametová revoluce udělala hrůzné přestavbě  na štěstí 

konec. Teď ovšem modernizace a turismus  zdárně v proměnně Žižkova pokračují.Starodávné putyky a  

hospody se mění na   drahé podniky ,domy jsou  plné airbn pronájmů a stávají se z nich hotely. 

Ještě zůstávají obyvatelé této čtvrti,pamětníci.Jsou žikovskou stálicí i v dnešních dnech.: jejich osobité 

portréty budou tvořit podstatnou  část filmu. Autorka ví, že když  přenese na plátno bolest a pravdu světa, 

zračící  se v fyziognomii lidí,neprohraje.  

 

 

 

 

 

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 originál, stejně jako Žižkov je originál. Film zaregistruje  historii vzniku čtvrti(staviteL Jan Hartig, a 

jeho město na zelené louce)osobitou atmosféru  domů a chudých (pavlačových ) bytů, poezii dlouhých 

svažitých  ulic a jejich fasád; Seifertovy vzpomínky Všechny krásy světa,, poklidné i vzrušující soužití Romů  

teda v žižkovštině cikánů a bílých, vzpomínky na Fr.Sauera a J.Haška, .Vyprávění o Žižkově  zachytí i 

osobitého malíře, autorčina otce ,a také byt, kde vyrůstala,o nějž se její  otec soudí, protože developeři 

vedou proti starousedlíkům trvalou válku.n Slovo dostanou i  obyvatelé čtvrti jako cikánka Marika i místní 

rappeři. .Navštívíme  zbytky starých hospod a barů, palác Akropolis  a některé  jeho představení,  zmíníme 

kino Aero, a společnost Aerofilms. Ve filmu se vzpomene ( ještě je otázka,jakou vizuální formou, ) i na 

památnou bitvu Na Vítkově, která se na  Žižkově inscenovala  před válkou: křižáky nikdo nechtěl hrát a tak 

museli nastoupit dělníci z Kapslovny.Celé se to ale zvrtlo ve skutečnou potyčku, vzduchem létaly pepické 

věty jako „co děláš,ty vole, ty máš přece prohrát ! “ Události se  zúčastnila   i Růžena Nasková ,která bitvu 

uklidnila tím, že začala recitovat  pasáže z Libuše. 

Formálně půjde o stylizované vyprávění žižkovské pavlačové drbny, které nic neujde a o všem ví.Bude to 

komentář autorky,která je osobně zaangažována a  zná Žižkov skrz naskrz. 

Půjde o smysluplné a vtipné  dílo,které lidem ještě za mnoho let  připomene,jaká to byla frajerská čtvrtˇ,ten 

Žižkov. 

Film přirozeně splňuje výzvu SFK, podává svědectví o tom, co bylo životné a svébytné a neopakovatelné a 

co zcela určitě zmizí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nesmíme se nechat zmást žižkovským naturelem nebo cítěním autorky, Kateřiny Traburové..Je to 

pořádný světoběžník, studovala v Detroitu Schoolcraft – College, Liberal Arts. Na stáži byla v Norsku 

na  Bergen Art Academy. Na FAMU  absolvovala produkci (film ,který produkovala ,:Nehoda ,byl 

vybraný do Shortlistu  BAFTA 2017. ,režie Šimon Stefanides.) Jako producentka absolvovala řadu 

mezinárodních Workschopů,např. Eurodoc  2018. Nejprve pracovala jako junior producentka 

v Xově,potom v Nutprodukci, potom ještě v Guru film (Francek, film o  mládí malíře Kupky). V roce 

2020 založila svou vlastní  společnost. Ve firmě Evolution  dokončila film Psí láska, režie L.Kallistová-

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

Myslím,že téma je významné pro českou,ale  možná i evropskou kinematografii,protože vypráví o 

imanentním světě evropského města, a možná,nebo dokonce pravděpodobně, podobný osud čeká i 

jiné staré čtvrti. Svým  stylem by mohl přinést inovaci žánru ,je-li to žár,vyprávění  o podobě a povaze 

měst..  

 

 

 

 

 

 
 
 

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

znaků) 

 Informace v žádosti jsou úplné, dostatečné .Posoudila jsem je s radostí a odpovědně.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Krizí proti krizi 

Evidenční číslo projektu 4220-2021 

Název žadatele S – Media a.s. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 18.1.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel předkládá filmovou dokumentární esej na námět váženého filmového historika v režii mladého 
autora. Výchozí námět filmu je velmi zajímavý a společensky zásadní. Samotný sběr materiálu štábem 
z USA roku 1938, který byl doplněn zlínskými filmaři má obdobnou důležitost jako záběry belgického 
novináře z roku 1968 nebo Jana Němce či Jaromíra Kallisty z téhož roku. Společné mají to, že podali zprávu 
o stavu světa do zahraničí. O světě, kterému mnozí nevěřili, že může existovat. 
 
Silné stránky: 

- Zajímavý originální námět 
- Propojení mladých a zkušených tvůrců 
- Společensky zásadní téma o zprávě doby v nedávné historii 
- Ukázkové financování projektu 

 
 
Slabé stránky: 

- Skoro nejsou 
- Drobné poznámky ohledně distribuce a harmonogramu 
- Nesourodost 2 rovin námětu – dnešní a historické/detektivní 

 
Celkově vzato se jedná o silný projekt s velkým potenciálem vzniku originálního filmu s celospolečenským 
přesahem. Kvituji jak zvolenou látku, tak ukázkové financování a kompletně doporučuji radě 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 obsahuje všechny potřebné přílohy, a dokonce má spoustu dalších příloh, které nejsou SFKMG 
požadovány. Drobnou výtku bych měl k tomu, že ačkoli má žádost naprosto ukázkově zpracované 
producentské přílohy, tak mi chybí vizualizace režijní vize ve formě např. krátkého teaseru nebo mood 
boardu. 

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

Rozpočet: 
 
Celkový rozpočet je plánovaný jako větší než průměrný, ale je to v souladu s producentskou strategií a 

povahou filmu, tedy rešerší v ČR i USA a možná i jinde. Jednotlivé rozpočtované ceny jsou přiměřené i 
v odměnách. 

 
Finanční plán: 
 
Takový ukázkový vícezdrojový plán se vidí málokdy. Mám jen jednu výhradu vůči vkladu společnosti 

Golden Apple, což je provozovatel kina. V dopise ale píše, že chce film distribuovat v ČR i SR. Podle 
mých informací ale společnost Golden Apple není distributor, nýbrž jen provozovatel kina ve Zlíně. Je 
tedy naprosto skvělé, že se rozhodli investovat do takového filmu, ale myslím si, že pro distribuci by měl 
být zvolen adekvátní distributor s prokazatelnou působností na celou ČR v rámci distribuce dokumentů 
nebo menších artových filmů, či se zkušeností s organizací školních projekcí, atp. 

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

Výsledný film je plánován jako filmová esej. Z kreativních materiálů jsem si udělal takový obrázek, že forma 
i obsah filmu jsou ještě ve vývoji, což je naprosto v pořádku, protože film jde teprve do pokročilejší fáze 
vývoje. Ty dvě linky působí trošku nesourodě, a tak je potřeba ve vývoji zapracovat především na 
vizuálu a režijní koncepci celého filmu. Velké rešerše jsou samozřejmostí. 

 
Téma filmu je velmi zajímavé a zároveň výzvou. Já jsem o existenci tohoto filmu např. neměl ponětí a velmi 

mě zaujaly okolnosti jeho vzniku, a i distribuce a zřejmě i role, jakou hrál v názoru USA na dění v Evropě 
v době před válkou. Tedy jako výchozí situace je to naprosto skvělé. U té současné linky si nejsem jistý, 
jak bude dohromady fungovat. Podle mě by měla ustoupit té hlavní „detektivní“, jelikož reflexe dnešní 
doby z pohledu tehdejšího oka filmařů je sice zajímavá, ale může z toho také být samostatný film. Tedy 
bude velmi důležité, jak se oba tyto prvky výsledně spojí jak příběhově, tak vizuálně/režijně.  

 
Nicméně producent zvolil pro tento typ filmu dobrou a srozumitelnou strategii. K mladým tvůrcům přizval 

zkušené dramaturgy, kteří by měli být zárukou úspěšně zvládnutého vývoje a i finálního díla. Zaujetí 
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režiséra pro věc je příkladné a dodává naději, že výsledný film bude kvalitně zpracovaný a ideálně také 
přístupnější mladší generaci diváků. 

 
 Distribuční strategie je realistická až na výtku o distributorovi. Marketingová strategie je spíše obecná. Ale 

se zaměřením skupin není pochyb. Je jasné, že během vývoje bude žadatel na těchto aspektech ještě 
dále pracovat. 

 
Jediná další drobná výtka je k harmonogramu. Myslím si, že není reálné všechny naplánované aktivity 

stihnout do září tohoto roku. I s ohledem na pandemickou situaci a nemožnost cestování do USA. Tedy 
doporučil bych časový rámec vývoje přehodnotit a min. o 1 rok ho prodloužit. 

 
Jinak podporu projektu velmi doporučuji. 

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

Kredit žadatele je úctyhodný. Jak samotný žadatel, tak jeho společnost má za sebou nespočet úspěšných 
domácích i zahraničně úspěšných titulů, a tak není pochyb o tom, že společně se zvolenými 
spolupracovníky mají vše potřebné k tomu, aby dotáhli projekt vývoje do úspěšného konce. 

 



Expertní analýza

Název projektu Krizí proti krizi
Evidenční číslo projektu

4220-2021

Název žadatele S-Media a.s.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu
Číslo výzvy 2021-1-2-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla
Datum vyhotovení 4. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Společenský, historický, filosofický,
2. Hlavní silné stránky projektu: podstatné téma, dobrá východiska, rešerše
3. Hlavní slabé stránky projektu: možný střet producentského a autorského pojetí
4. Konečné hodnocení

- Námět filmu Krizí proti krizi vychází z mimořádně působivého a pro české, a dost možná i
světové, dějiny významného filmu Krize z roku 1938. Již pouhé vyprávění spletité historie
vzniku tohoto předního díla politického umění může nastolit podstatné otázky k dnešku. Tvůrci
se však nechtějí omezit na historický popis, ale pokusí se vyjádřit k existenciálnímu problému,
kterým je vztah jedince k celku a bytí celků v jedinci. K tomu jim má sloužit kontrast mezi
společenskou jednotou v časech předmnichovské mobilizace a dnešním stavem dynamicky
fragmentarizované společnosti. Cíle a východiska jsou v souladu a mají potenciál pro vznik
aktuálního a podstatného díla.

- Dalšími tématy jsou informační válka, svoboda slova, nacionalismus vs globalismus. Pohled
na tyto otázky prošel v časovém období jednoho lidského života dramatickými proměnami.
Například Hammidovské světobčanství má v dnešní době již podstatně jiné konotace. Ze
zrcadlení těchto dvou časových řezů mohou vznikat překvapivé myšlenky.

- Autor této filmové eseje reflektuje pozice (romantický idealista) ze kterých k tématu přistupuje
a ponechává prostor pro vývoj vlastních postojů během realizace díla.

- Z dodaných materiálů je zřejmé, že se tvůrci nechtějí opírat pouze o myšlenkové koncepty, ale
budou pracovat s důkladnými rešeršemi ve snaze zajistit podstatné informace a filmové
materiály.

- Treatment ukazuje na ryze autorské pojetí. Osobní pohled režiséra je pro tento film
podstatným elementem. Producentem proklamovaná permanentní kontrola odborníků může
být v konfliktu s autorským pojetím díla. Producent výslovně zavazuje autora k akceptování
zásahů do scénáře z jeho strany.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Narativní strukturu tvoří dvoukolejné vyprávění: příběh o filmu Krize a  příběh o hledání tohoto
příběhu. Je to přirozená a jednoduchá konstrukce, která umožní snadnou orientaci v
myšlenkově náročném díle.

− Film se v této fázi zatím více opírá o mluvené slovo, méně o situace (např. hymna na
baseballovém stadionu).  Dá se předpokládat, že s rešeršemi a obhlídkami se vytříbí výmluvné
obrazy a situace (uváděný obraz shluku lidí před výlohou knihkupectví je dobrým příkladem).

− Plán zkusit vytvořit obdobný tandem, jakým byli Kline a Hackenschmied, je diskutabilní. Logika
tohoto nápadu je přímočará, nicméně příliš racionální a tím pádem se může vzpírat živé
skutečnosti. Hledání spřízněné duše v zámoří je dobrodružstvím s malou nadějí na úspěch.

− Spojení s dobou vzniku filmu Krize skrze pokrevní pouto, tedy angažováním potomků jeho
tvůrců, nemusí být v některých dalších aspektech funkční. Jak reprezentují Hammida a Klineho?
Jak reprezentují současnou společnost? Z námětu se nedozvídáme, jací vlastně jsou a mají-li
vlastně k tématu co říci.

− Přítomnost autora před kamerou má opodstatnění, nicméně osobní postoj může mít v konečné
montáži mnoho podob. Zatím není jasné, jak bude právě tento způsob komunikovat s výchozím
materiálem - filmem Krize.

− Téma je pro autora osobní a podle mého soudu bude osobní i pro velkou část publika nehledě
na jeho věk.

2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Jedná se o ryze autorský projekt. Přesto, že filmografie autora je zatím poměrně krátká, lze

předpokládat, že vznikne podstatné dílo.
− Volba dramaturga Jana Gogola ml. je pro společenskou filmovou esej logickou volbou.

3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Téma je aktuální nejen pro český kulturní okruh. Přínos pro českou kinematografii a

společenskou diskusi je v případě úspěšné realizace jednoznačný, dá se předpokládat i
zahraniční ohlas.

4 Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
− Rozpočet odpovídá nárokům na přípravu.  Historie žadatele odpovídá záměru projektu.
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Expertní analýza 

 

Název projektu Krizí proti krizi 

Evidenční číslo projektu 4220-2021 

Název žadatele S-Media a.s. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 11. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Osobně pojatý dokumentární film Krizí proti krizi se esejistickým způsobem vrací k pozapomenutému 

dokumentárnímu snímku Krize z roku 1938 Američana Herberta Klineho, který vznikal s pomocí 

českých tvůrců Hanuše Burgera a Alexandra Hackenschmieda a který zachytil výbušnou situaci 

v Sudetech vrcholící takzvanou Mnichovskou dohodou. Projekt se zabývá překvapivými paralelami 

s dneškem a dotýká se společensky závažných témat jako semknutí (nebo nesemknutí) se národa 

v období krize, vlastenectví, svoboda projevu bez mantinelů ano či ne, nebo slabost demokracie ve 

srovnání s diktaturou. Treatment obsahuje několik zajímavých aktualizačních nápadů, např. pokus o 

vyhledání potomků amerického tvůrce ve věku autora projektu a srovnání dvou kontextů a pohledů na 

svět, nebo pohled na tehdejší mediální válku o Sudety. Zejména zde jsou jasné paralely s dneškem: 

snaha o rozvrat prostřednictvím mediální války je čím dál víc aktuální téma. Téma projektu je 

významné nejen pro domácí kinematografii, ale podobně jako původní film, i z mnohem širšího 

hlediska. Námět renomovaného filmového historika a autora Pavla Taussiga zpracoval začínající filmař 

mnohem mladší generace, režisér Petr Januschka, který má k tématu silný osobní vztah. Žadatelem je 

společnost S-Media Zdeňka Skaunice, jehož činnost je úzce spojena se zlínským filmovým studiem. 

Rozpočet vývoje by měl být financován z více zdrojů, částečně už potvrzených. Distribuční strategie, 

která počítá s paralelním uvedením i původního filmu Krize i s dalšími aktivitami (výstava, publikace), 

poněkud přeceňuje divácký potenciál projektu.  

 

 

 

 

 

 

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 se vrací k pozapomenutému dokumentárnímu snímku Krize z roku 1938 Američana Herberta 

Klineho, který vznikal s pomocí českých tvůrců Hanuše Burgera a Alexandra Hackenschmieda a který 

zachytil výbušnou situaci v Sudetech vrcholící takzvanou Mnichovskou dohodou.  

Projekt je pojatý esejisticky, zdůrazňuje se v něm subjektivní, osobní hledisko – autor bude fungovat 

jako průvodce celým filmem. K tématu má silný osobní vztah, původní snímek ho v mládí osobnostně 

formoval.  

Výsledný film bude obsahovat dvě roviny: rekonstrukce vzniku původního filmu, a rezonování jeho 

témat v současnosti. Ta jsou především semknutí (nebo nesemknutí) se národa v období krize, 

hodnoty a ideály jako vlastenectví a demokracie, osobní odvaha, odpovědnost za dění ve světě, 

svoboda projevu bez mantinelů ano nebo ne, nebo slabost demokracie ve srovnání s diktaturou. Už 

z tohoto výčtu je zřejmé, že se jedná o celou řadu témat, která jsou velmi aktuální i dnes. Z tohoto 

hlediska má projekt značný společenský význam. 

Vzhledem k tomu, že původní film není příliš známý, je záslužné ho připomenout, a zároveň – a to je 

možná ještě záslužnější - vztáhnout jeho původní témata k současnosti, ve které dnes žijeme. Autor 

plánuje srovnat tehdejší dobu s dneškem a pátrat po posunech i po tom, co zůstává stejné. 

Treatment obsahuje několik zajímavých aktualizačních nápadů, např. pokus o vyhledání potomků 

amerického tvůrce Klineho ve věku autora projektu a srovnání dvou kontextů a pohledů na svět, 

nebo pohled na tehdejší mediální válku o Sudety. Zejména zde jsou jasné paralely s dneškem: snaha 

o rozvrat prostřednictvím mediální války je čím dál aktuálnější téma.  

Tretament obsahuje zároveň mnoho dalších motivů, například přiblížení Alexandra Hakenschmieda 

jako světoobčana. Některé z nich působí poněkud nadbytečně, to si ale tvůrci (především dramaturg) 

uvědomují a chtějí projekt vyvíjet směrem k soustředění se na hlavní témata. 

 

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

 

Původní námět renomovaného filmového historika a autora Pavla Taussiga zpracoval začínající filmař 

mnohem mladší generace, režisér Petr Januschka. S látkou takovéhoto rozsahu nemá zatím 

zkušenosti, nicméně má vztah k historickým tématům. Záměrem žadatele je složit celý tvůrčí tým 

z podobně mladých lidí jako je režisér, kteří jsou také absolventy zlínské filmové školy. Dramaturgem 

je zkušený Jan Gogola ml.    

 

 

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

znaků) 
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Téma projektu je významné nejen pro domácí kinematografii, ale podobně jako původní film, o kterém 

pojednává, je důležité i z mnohem širšího hlediska. Téma původního filmu se ve své době týkalo nejen 

Sudet a tehdejšího Československa, ale celé Evropy, dokonce celého světa – a tak je tomu vlastně 

dodnes. Projekt by se měl týkat tří zásadních míst: Sudet, kde byl původní film natáčen, Zlína, kde byl 

zpracován, a New Yorku, kde měl premiéru se značným mezinárodním ohlasem. Jeho autoři Kline a 

Hackenschmied byli světoobčané, kteří se zajímali o celý svět. Je sympatické, že autor chce tento 

mezinárodní rozměr zachovat. Jeho subjektivní, osobní přístup, esejistický charakter a především 

aktualizace témat původního filmu je inovativní a originální a mohl by se stát inspirací pro další tvůrce 

v domácím i mezinárodním kontextu. 

 

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

1000 znaků) 

 

Žadatelem je společnost S-Media Zdeňka Skaunice, jehož činnost je úzce spojena se zlínským 

filmovým studiem. Jedná se o zkušeného profesionála. Rozpočet vývoje je vyčíslen na 1,38 mil Kč a 

měl by být financován z více zdrojů, částečně už potvrzených. Jedním jsou například Filmové ateliéry 

Zlín, které ovšem žadatel vlastní. Potvrzeny jsou i společnosti, které mají zájem o distribuci, v případě 

GACinema se jedná o provozovatele zlínského multikina a v případě společnosti Kinoservis jde o 

společnost zabývající se pronájmem kinotechniky. 140 000 Kč uváděných v kolonce sponzoring není 

blíže specifikováno. Distribuční strategie, která počítá s paralelním uvedením i původního filmu Krize i 

s dalšími aktivitami (výstava, publikace), poněkud přeceňuje divácký potenciál projektu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Karabach 

Evidenční číslo projektu 4221-2020 

Název žadatele Mimesis Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 7. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Ze začátku působí žádost dojmem, že došlo k zmatení pojmů a projekt patří do Výzvy na výrobu. 

Z obsahu žádosti totiž vyplývá, že připravovaný film již má část materiálu natočenou a producent dále 

plánuje, v průběhu „Vývoje“, uskutečnit dvakrát dvou až třítýdenní výjezd do Karabachu spojený s natáčením 

(cca 20 natáčecích dnů). 

Příčinou určitých nedorozumění je samotný charakter projektu. V podstatě se jedná o specifický časosběrný 

dokument, který má navíc otevřený konec, respektive zatím není jasné, kdy se autoři rozhodnou projekt 

ukončit.  

Konflikt v oblasti Karabachu trvá minimálně 200 let a je pravděpodobné, že v dohledné době neskončí. Pro 

autory nebude jednoduché nalézt ten správný okamžik, který vytvoří finále filmu. 

Autoři ve svých materiálech poměrně jasně a srozumitelně vysvětlují svůj záměr, proč a jakým způsobem 

hodlají toto nelehké téma zpracovat. 

Za částečně vyšší sumou plánovanou na realizaci této části projektu je ve skutečnosti asketický rozpočet. 

Honoráře rozhodně nejsou důvodem, proč štáb tohoto filmu se chystá vyjet do současného Karabachu. 

Předložené ukázky jsou dokladem toho, že tito tvůrci vědí, do čeho jdou a jsou schopni přinést kvalitní 

svědectví. 

  

 

 

 

 

 

 

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 nakonec srozumitelná. Potřeba natáčet v průběhu vývoje je dána charakterem projektu, kdy tvůrci 

si musí ověřit v reálu, zda jejich záměr je realizovatelný a zda vybraní protagonisté budou ochotni a schopni  

akceptovat přítomnost filmového štábu s jeho někdy až nepříjemnými dotazy. 

Také producentova snaha využít nově natočený materiál na racionálnější hledání zahraničních 

koproducentů, kteří mohou pomoct se zafinancováním tohoto náročného projektu, je logická. 

 

Věcný vklad Jany Andert ve výši 200.000,- (doposud natočený materiál), uvedený ve finančním plánu, není 

v Žádosti doložen čestným prohlášením, jak uvádí producent, ani patřičnou smlouvou. V rozpočtu je ukryt 

v položce nazvané: Výroba pilotu/ukázky/testu – postprodukce.  

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

Celkový charakter rozpočtu jsem zmínil v úvodní části,   

Denní nasazení pro jednotlivé členy štábu ve výši 2500,- je částka podstatně nižší, než za kterou je ochotna 

třeba stavební služba nastoupit do ateliéru na Barrandově. 

Jediné, co je možné připomínkovat v rozpočtu je kurz koruny vůči euru. 27,6 koruny za euro naštěstí již 

delší dobu není pravda. 

Rozpočet je v producentské explikaci doprovozen jednoduchým a srozumitelným vysvětlením některých 

položek. 

Finanční plán. 

Producent zatím pracuje se třemi zdroji: vlastní vklad producenta ve výši 130.000,-, věcný vklad režisérky a 

kameramana ve výši 200.000,- a podpora fondu ve výši 700.000,-. 

Postrádám přesnější informaci o tom, jak byla vykalkulována částka za věcný vklad režisérky a 

kameramana, respektive o kolik minut použitelného materiálu jde. 

Výše požadované podpory od fondu odpovídá charakteru projektu. 

V dalších fázích vzniku připravovaného filmu producent počítá s poměrně intenzivní zahraniční koprodukcí 

a se spoluprací ČT. 

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

Producent, ve spolupráci s nejužším štábem, má připraven realistický plán práce na tento rok, na který je 

plánována fáze vývoje. Dva termíny natáčení (jaro / podzim) umožňují zaznamenat vývoj v uvažování a 

chování lidí postižených tímto „věčným“ válečným bojem, který obě strany považují za svoji „spravedlivou“ 

povinnost. 

Materiál získaný v průběhu vývoje usnadní tvůrcům nalézt co nejvhodnější způsob prezentace tohoto 

konfliktu z pohledu lidí, kteří mají předem svůj vlastní, historicky daný, názor (viz autorská explikace). 

Producent má poměrně jasno v tom, jaké možnosti uplatnění jeho připravovaný film může získat. 

Jako velmi důležitý vnímám fakt, že si producent uvědomuje trvalou nestabilitu v oblasti, která může 

zásadním způsobem ovlivnit jak obsah samotného filmu, tak také jeho konečnou existenci. 

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

Za osm let co existuje společnost Mimesis Film producenta Jana Macoly vzniklo pod jeho patronací a z jeho 

popudu celkem (jenom) sedm filmů, ale všechny patří mezi nejhodnotnější filmy naší kinematografie. 

Z hrané produkce bych rád uvedl tituly „Cesta ven“ a „Nikdy nejsme sami“ režiséra Petra Václava. 

Z dokumentární tvorby považuji za mimořádné filmy „Normální autistický film|“ režiséra Miroslava Janeka, a 

dokument „V Mosulu“ režisérky Jany Andert. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Karabach 

Evidenční číslo projektu 4221 - 2020 

Název žadatele Mimesis film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 25.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Dokumentární film Karabach má být sběrným ( několikaleté natáčení) 
dokumentem přinášejícím svědectví o válečném konfliktu v Náhorním Karabachu, 
jeho průběhu a hlavně následcích, jež přinášejí do životů obyčejných lidí. Těch, kteří 
byli vyhnáni ze svých domovů (Arméni) a, pokud se podaří i těch, kteří osídlili 
vydobyté území (Ázerové).  
     Děj filmu nelze předem přesně charakterizovat, vyplyne až z materiálu, který se 
podaří natočit. Autoři zamýšlejí sledovat konkrétní lidi, kterým „velké dějiny“ zasáhly 
do běhu jejich osudu – ženy, které přišly o muže a syny, chudé horské zemědělce, 
kteří musí opustit svou půdu a stáda, mnichy, nucené opustit svůj klášter, bojovníky, 
kteří se po čtyřicetidenním boji museli smířit s kapitulací.  
     Silnou stránkou projektu je dokonalá představa autorů o budoucím díle, unikátní 
přístup režisérky Jany Andert na místa natáčení (již natočen průběh konfliktu), 
předběžný výběr protagonistů i jasný záměr na ožehavém tématu zobrazit krvavá 
stigmata etnické války se všemi jejími důsledky a (snad) i částečnou katarzi.  
     Dramaturgická koncepce vyprávění se může v průběhu natáčení měnit podle toho, 
jak se bude vyvíjet politická situace, dojde - li k dalším ozbrojeným konfliktům či jak se 
budou měnit životní podmínky lidí na obou stranách konfliktu.  

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 zcela naplňuje kritéria výzvy Fondu – autoři jsou ve fázi, kdy na základě 
zkušeností a poznatků ze sledované oblasti koncipují budoucí obsah i formu díla. 
Během dalších obhlídek se budou jednotlivé aspekty vyprávění konkretizovat, i když 
při samotné realizaci, podle vývoje situace, může dojít k dramaturgickým posunům. 
     Podle autorského záměru i koncepce je jasné, že rámcem filmu bude jednak 
„autenticita a syrová bezprostřednost“ a obrazy každodennosti, v níž se protagonisté 
nově nacházejí. Patrně dojde ke kombinaci určité reportážnosti (válečný konflikt) 
s reflexivními pasážemi, v nichž budou sledované osoby hodnotit svou situaci. 
Logicky se tu nabízí „cesta čisté observace“, bez stylizace a inscenování. V souladu 
s tím bude stavěna i zvuková dramaturgie, aby obsah vyprávění byl co 
nejpravdivějším obrazem reality. 
 

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

Producent filmu Jan Macola vybral pro projekt autory, s nimiž již spolupracoval na 
dokumentu V Mosulu – režisérku Janu Andert, fotografku, novinářku a filmařku se 
zkušenostmi z konfliktů v Sýrii a Iráku a ve světě oceňovaného kameramana 
Gabriela Chaima. Do týmu patří rovněž dramaturgyně Rebeka Bartůňková, která 
přistupuje k dramaturgické koncepci s invencí a citem – její profesionální přístup je 
skutečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

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

Koncipovaných autentických a “očitých“ svědectví z míst válečných (etnických) 
konfliktů, které se ve světě nepřetržitě odehrávají, nebývá mnoho, zprávy z míst 
bojů mají ve většině případů charakter filmových nebo fotografických reportáží.  

     Nabízený projekt má vyšší ambice než jen podat zprávu z „místa činu“ – chce 
upozornit na nesamozřejmost mírového a poklidného života, který se vlivem 
mocenských a politických sil může v okamžiku změnit v apokalypsu, měnící od 
základu lidské osudy. To je smysl, poselství a cíl budoucího, mezinárodně 
srozumitelného díla, které může zaujmout publikum všude na světě. 
 

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

znaků) 

Texty přiložené k žádosti jsou velmi podrobné a dokonale vyjadřují představy a 
záměry autorů o budoucím díle. 

Producent počítá již ve vývoji s mezinárodní koprodukcí, chce projekt představit  ve 
Francii a také jej přihlásit do třífázového Ex Oriente Film Workshopu. Má jasno i 
pokud jde o festivalovou a marketingovou strategii, při níž vychází ze zkušeností 
s dokumentem V Mosulu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Karabach 

Evidenční číslo projektu 4221-2020 

Název žadatele Mimesis Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 13.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

„Jak hrozné, nepředstavitelné, neuvěřitelné je, že bychom tu měli kopat zákopy a zkoušet si plynové 

masky kvůli jakémusi sporu ve vzdálené zemi mezi lidmi, o nichž nic nevíme!“ Slova britského premiéra 

Chamberlaina z 27. 9.1938, týkající se německých nároků na Sudety, nám znějí dodnes urážlivě, 

vystihují však dobře dilemata politických rozhodování o všech podobných konfliktech, včetně toho v 

Náhorním Karabachu. O tři dny později se tehdy vrátil Chamberlain z Mnichova a ohlašoval, že s sebou 

přivezl „mír pro naši dobu“ - a za necelý rok vypukla druhá světová válka... 

 

Žádost ne náhodou sama zmiňuje československý případ jako jistou paralelu k ázerbájdžánsko-

arménskému sporu o Náhorní Karabach a k postoji světových velmocí k němu a také jako důvod k 

ostražitosti samotných tvůrců k látce, kterou chtějí zpracovávat. „Kdo si začal“ a na čí straně je tedy 

vina, se obvykle zdá na první pohled a v dané chvíli jednoduše určitelné, při bližším zkoumání hrozí 

však buď jednostranné moralizování, nebo nekonečný relativismus, v němž se posléze konkrétní lidský 

osud zcela vytratí. 

 

V den, kdy tento posudek píšu, čtu v novinách titulek „Putin: Arménie a Ázerbájdžán se dohodly“. To zní   

po loňském ozbrojeném konfliktu optimisticky, někdejší vítězná a poražená strana z války z 90. let si 

však zřejmě jen přehodily role, a to tentokrát za pomoci mocenských zájmů Turecka a Ruska. V nich se 

promítají místní složité vztahy kulturní, etnické a náboženské, často ovšem v podobě metafory širších 

problémů dnešního světa. Předkládaný projekt odmítá ale jakékoli aktivistické ambice. Nezapírá sice 

své sympatie pro momentálně poraženou arménskou stranu, chce však zůstat otevřený hlasům i z 

opačné strany, především se zajímat o lidský rozměr letitého konfliktu a „zmírnit tak trochu nevědomost 

vlastní společnosti o sobě samé“. Tato elementární empatie přístupu tvůrců k tématu je pro mě zárukou, 

že vznikne dílo čelící dnešní civilizační otrlosti a přiblíží nám na chápavou vzdálenost další „spor ve 

vzdálené zemi mezi lidmi, o nichž nic nevíme“.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

Jana Andert natáčela spolu s kameramanem Gabrielem Chaimem v Náhorním Karabachu loni na podzim, 

když se tam po pětadvaceti letech znovu rozhořela mezi Ázery a Armény válka. Vzniklo 10 hodin materiálu 

použitého pak pro reportáže nejrůznějších televizních stanic, ten by však měl být jen východiskem k 

vlastnímu záměru projektu. Tím je zachycení lidsky apokalyptické situace obyvatel ztrácejících své blízké, 

své domovy, své jistoty. A také pocitů zrazenosti a opuštěnosti, na jaké si třeba my můžeme snadno 

vzpomenout z měsíců následujících po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. 

 

Každý podobný konflikt je ovšem zároveň jiný a má jiné historické kořeny, někdy tak spletité, že je jen 

obtížné rozhodnout, na čí straně vlastně stojí právo a není-li potom motorem někdy krutě krvavých dějů už 

jenom potřeba odvety, revanš podle hesla krev za krev, smrt za smrt. Tvůrci dokumentu se chtějí pokusit 

tento začarovaný kruh příčin a následků rozetnout tím, že si za jeho východisko stanovili motiv ztráty, který 

po ukončení bojů v listopadu 2020 pociťují ti, na které na arménské straně dolehlo vyhnání z domovů a 

vlastně i ze smyslu vlastního bytí. Co s nimi bude dál, v čem najdou nové horizonty, pokud vůbec? 

 

Ale to je jen předpoklad, možná bude konflikt ještě pokračovat, vždyť přestřelky trvají dodnes. Pak by podle 

harmongramu natáčení dostal dokument asi ještě jinou tvář, ovšem beze ztráty apelativní hodnoty svého 

humánního východiska. Tvůrci nechtějí politizovat, ale objektivně pozorovat, aniž by nadbytečně zapírali své 

sympatie, nechtějí estetizovat, ale realisticky i akčně snímat.  Žal poražených by chtěli doplnit i 

triumfalistickým hlediskem vítězů, což by byl úkol nejtěžší, ale ne neuskutečnitelný – viz americko-český 

dokument Herberta Klinea o mnichovských událostech Krize (1939). Dokazuje, že to, s čím treatment 

kalkuluje jako se spíše nedosažitelnou možností, už někdo před nimi uskutečnil. - Projekt ve všech 

parametrech naplňuje cíle výzvy. 

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

Na základě prvotiny Jany Andert, autorského dokumentu V Mosulu (2018), i videoukázek ze žádosti si lze 

udělat dosti přesnou představu o pojetí i vizuálu Karabachu. Režisérka se nebojí jít do riskantních situací, 

spolu s plánovaným kameramanem má ale smysl pro všedně žité pozadí dějů a za zády zas informovaného 

a důsledného scenáristu Tomáše Bojara a dramaturgyni Rebeku Bartůňkovou. Ze všech materiálů žádosti, 

včetně producentské explikace, je zřejmá snaha popsat konflikt a jeho následky s přímou osobní názorovou 

investicí, zároveň však s maximální objektivitou a historickou spravedlností. Patrné souznění a zároveň 

tvůrčí názorový dialog týmu je zárukou, že složitý historický konflikt, v němž současné události představují 

pouze vrchol skrytého ledovce, nezůstanou jen u momentálních emocí a jejich dalšího zdolávání v průběhu 

budoucích měsíců. 

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

Jak ukazují nervózní reakce na celosvětovou virovou epidemii, pohroužil se zejména západní svět v 

posledních desetiletích do sobecky konzumního rauše, v němž ho osudy lidí zkoušených docela jinak a 

často daleko hůře příliš nezajímají. Týká se to stejně nás jako jiných, nás o to víc, že máme ve svých 

nedávných dějinách hned dvojí podobnou zkušenost země vydané na pospas velmocenským hrám. Projekt 

nemá ambice někoho či něco v tomto směru napravovat, probudí-li však v divákovi elementární pocit 

solidarity a pochopení toho, jak nesmyslně tzv. velké dějiny ničí osudy lidí, bude to dost. To projekt reflektuje 

zejména v dramaturgické koncepci a proto je už teď do hry vtahována Česká televize a budoucí výroba je 

plánována jako vícestranná koprodukce, především televizní. Jde o typické veřejnoprávní téma s 

mezinárodním přesahem, předjímající možná psychologicky i další dění v regionu. 

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

znaků) 

Žádost je fomulována s málo vídanou akribií, metodologickou důsledností i sebereflexí, a to jak ze strany 

žadatele, tak ze strany autorů a dramaturgie. Žadatel se svou produkcí soustřeďuje na nekomerční tvorbu se 

silným společensko-psychologickým angažmá a zároveň s důrazným autorským tvůrčím vkladem. Situace v 

místě natáčení se v příštích měsících může i dramaticky měnit, také tomu je však projekt přizpůsoben. 

Strategie vývoje a následné realizace projektu je naplánována bez časových prodlev, jednotlivé úkony jsou 

rozděleny tak, aby  mohly probíhat paralelně a na základě situace se vzájemně doplňovat (například samo 

natáčení naplánované na duben a září 2021 a současně archivní rešerše a současně dramaturgické 

zvažování natočeného materiálu a hledání jeho hlavních linek). Požadovaná částka na vývoj je poměrně 

vysoká, odpovídá však podle mého soudu významu látky i nevšednímu osobnímu nasazení, které bylo a 

ještě bude třeba podstoupit. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Vědomí krajiny 

Evidenční číslo projektu 4222-2021 

Název žadatele Frame films, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 18. 1. 2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

 
Les jako místo existence mnoha subjektů – živočišných a rostlinných, někdy s rozdílnými zájmy, někdy 
kooperujících. Tyto zájmy jsou vědomé i nevědomé – zájmy kůrovce, datla, jelena, divočáka, člověka – 
Ireny, Pavla, Blažeje, turistů, smrku, buku, dřípatky, hub – všichni chtějí žít a svým způsobem života 
přinášejí změny do lesa. Režisérovým záměrem je pozorovat, vnímat prostředí krajiny lesa mnohým z nás 
důvěrně známé – Českomoravské vysočiny, která momentálně prochází velkou změnou v důsledku 
kůrovcové kalamity, ale mikro a makro život zde probíhá dál a to chce autor pozorovat nejen z perspektivy 
člověka, ale i dalších živočišných a rostlinných druhů v lese. Během vývoje chce režisér otestovat různé 
kameramanské postupy, jak zachytit tuto pestrost a rozmanitost ve vnímání lesa jednotlivými subjekty. 
Leitmotiv propojující film bude postava Pavla – vnímajícího sebe jako jednu součást lesa a podle svého 
přesvědčení i o něj pečujícího. 
To, že Tomáš Elšík dovede zachytit kamerou a střihovou skladbou atmosféru prostředí, které natáčí, a 
divákovi zprostředkovat emoční zážitek z toho prostoru, potvrdil ve svém předchozím filmu Central Bus 
Station. 
Producentka společně s autorem má promyšlené realizační kroky vývoje. Rozpočet je uměřený a navazuje 
na popsané realizační záměry. 
Bude třeba vybalancovat technické experimentování snímání reality s výsledným emočním dojmem na 
plátně. 
Mám pro tento druh neaktivistických vizuálních dokumentů slabost a s radosti jej doporučuji. ☺ 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

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

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti  

 
Žádost má všechny požadované přílohy, které jsou velmi dobře a přehledně zpracovány, a popisují 
srozumitelně práci při vývoji projektu. Jednotlivé informace v nich si neodporují. Z předložených 
materiálů je patrná úzká spolupráce autora, producenta a dramaturga projektu.  

2. Rozpočet a finanční plán  

 
Rozpočet je přiměřený ve všech svých položkách se stručným dostačujícím komentářem.  
Žadatel poskytuje pro natáčení vlastní techniku a má přislíbenu podporu postprodukčního studio R.U.R. pro 
finalizaci ukázky. Je doložen LOI z České televize o zájmu film koprodukovat. Pro dofinancování bude 
producentka mimo jiné film prezentovat na mezinárodních filmových trzích a hledat koproducenta, který by 
byl pro film celkovým přínosem Při hledání případného komerčního partnera pro dofinancování filmu chce 
producentka brát zřetel na etické aspekty.  
Připravovaný film svým kreativním filmovým zpracování tématu ve spojení se zkušenostmi producentky má 

potenciál zaujmout zahraniční partnery. 
Výše žádané podpory ve stadiu vývoje je přiměřená. 

3. Realizační strategie  

 
Producentka v žádosti přehledně a koncepčně formuluje realizační strategii vývoje – postup při natáčení a 
rozvíjení dalších motivů ve filmu, zkoušky různých způsobů natáčení a práce se zvukovou složkou filmu. Při 
střihu ukázky se do spolupráce více zapojí dramaturg.  
Během vývoje bude projekt prezentovat na mezinárodních fórech pro ověření festivalového a distribučního 
potenciálu filmu a možnosti dofinancování výroby. Po střihu AV ukázek filmu představí projekt na filmových 
marketech a bude hledat sales agenta.  
Distribuční a marketingová strategie vychází z předpokladu, jakou cílovou skupinu bude takovýto film 
zajímat jak po formální, tak po obsahové stránce. V první řadě snahou uvést film na některém z prestižních 
zahraničních festivalech dokumentárních filmů – pak tuzemských a na festivalech s ekologickou tématikou. 
Prostřednictvím festivalových uvedení film vstoupí do povědomí a poté „šuškandou“ vzbudí zájem diváků. 
Při propagaci filmu chce spolupracovat s různými zájmovými skupinami jako jsou ornitologové a podobně. 
Na přesnější distribuční strategii chce producent spolupracovat s distributorem, kterého v současné ještě 
nemá. 
Uvedený časový harmonogram je možné dodržet. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žadatel Frame films s.r.o. je produkční společnost zaměřená převážně na dokumentární filmy. Jitka 

Kotrlová má velké zkušenosti z rozmanitých pozic ve filmovém oblasti – pracovala v programu a industry 
oddělení několika festivalů. Má kontakty na zahraniční kolegy a zkušenosti s účastí na mezinárodních 
workshopech. Je producentkou předchozího filmu Tomáše Elšíka – Central Bus Station, který byl 
úspěšně uveden na několika mezinárodních festivalech. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Vědomí krajiny 

Evidenční číslo projektu 4222-2021 

Název žadatele Frame films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 16. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hlavní téma projektu, vymírání lesů, je významné, potřebné a nanejvýš aktuální nejen pro Českou 

republiku, ale prakticky pro celý současný svět. Látka, i když je – správně – ukotvená v konkrétních 

českých reáliích, svým osobitým uchopením a inovativním zpracováním překračuje lokální rozměr a má 

silný mezinárodní přesah. Hlavní postavou - vedle lesa samotného - je  Pavel Pokorný, vystudovaný 

lesní inženýr, který se o něj obětavě a idealisticky stará, i když tuší, že to možná nemá smysl. 

Sekundují mu lidé, z nichž každý má k lesu nějaký vztah. Film má ovšem mnohem hlubší přesah. Je 

citlivým portrétem světa, který nenávratně mizí. Bez známek povrchní propagandy nebo tezovitosti je 

také nenápadným, vnitřním apelem za záchranu konkrétního kousku českého lesa, ale zároveň všech 

lesů světa a v důsledku celé planety. Přináší poetické, téměř metafyzické, existenciální, univerzální 

poselství, které v době stupňujícího se enivromentálního žalu určitě osloví řadu diváků. Osobní vztah 

tvůrců k látce je zřejmý a upřímný zájem o ni přispívá k věrohodnosti filmu. Silná vizuální stránka patří 

vedle silného tématu k dalším kladům projektu.   

Režisérem a autorem námětu je Tomáš Elšík, činný také jako střihač, jenž v roce 2018 debutoval 

celovečerním dokumentem Central Bus Station. Na projektu chce spolupracovat s Tomášem 

Potočným, který má slušné mezinárodní zkušenosti a často je zván jako expert na mezinárodní 

workshopy a koprodukční fóra, což je pro projekt výhodou. Žadatel má na svém kontě několik 

oceněných dokumentů a také jeden celovečerní hraný film, a jeho představa o marketingové a 

distribuční strategii je vcelku jasná. 

 

 

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) 

 

Zjednodušeně řečeno je Vědomí krajiny dokumentárním filmem o lesích, které u nás vymírají. Hlavní 

postavou - vedle lesa samotného - je  Pavel Pokorný, vystudovaný lesní inženýr, který se o něj 

obětavě a idealisticky stará, i když tuší, že to možná nemá smysl, sekundují mu lidé, kteří mají k lesu 

nějaký vztah: polský řidič těžké lesní techniky, která les devastuje, úřednice, která má les na starosti, 

místní farář, který prosí Boha na mši o vodu, a řada dalších. Film má ovšem mnohem hlubší přesah. 

Je úvahou o vztahu a propojení člověka a jeho přirozeného životního prostředí, tedy lesa a krajiny, o 

odpojení se od něho a o jeho ničení. Je citlivým portrétem světa, který nenávratně mizí. Bez známek 

povrchní propagandy nebo tezovitosti je také nenápadným, vnitřním apelem za záchranu konkrétního 

kousku českého lesa, ale zároveň všech lesů světa a v důsledku celé planety. Přináší poetické, téměř 

metafyzické, existenciální, univerzální poselství, které v době stupňujícího se enivromentálního žalu 

určitě osloví řadu diváků. Osobní vztah tvůrců k látce je zřejmý a upřímný zájem o ni přispívá 

k věrohodnosti filmu. Žádost obsahuje detailně propracovanou a osobitou koncepci práce s obrazem a 

se zvukem. O tom, jak to bude vypadat konkrétně, vypovídají působivé a velmi přesvědčivé ukázky 

natočeného materiálu. Silná vizuální stránka patří vedle silného tématu k dalším kladům projektu.   

 

 

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

Režisérem a autorem námětu je Tomáš Elšík, jenž v roce 2018 debutoval celovečerním dokumentem 

Central Bus Station, který svou mezinárodní premiéru absolvoval na prestižním festivalu v Sheffieldu. 

Je činný také jako střihač. V popisu projektu je jako dramaturg uveden Tomáš Potočný. V přiložených 

CV je uveden společně s Tomášem Elšíkem jako autor a režisér. Má slušné mezinárodní zkušenosti a 

často je zván jako expert na mezinárodní workshopy a koprodukční fóra, což je pro projekt výhodou.  

Další členové týmu nejsou zatím potvrzeni, ve výhledu je pouze střihačka. Kameraman zatím chybí, 

žadatel ale předložil již natočený vizuálně působivý materiál.  

 

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

znaků) 

Téma projektu je významné, potřebné a nanejvýš aktuální nejen pro Českou republiku, ale prakticky 

pro celý současný svět. Látka, i když je – správně – ukotvená v konkrétních českých reáliích, svým 

osobitým uchopením a inovativním zpracováním překračuje lokální rozměr a má silný mezinárodní 

přesah. Výsledný snímek může díky tomu zaujmout i v zahraničí. 

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

1000 znaků) 
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Žadatelem je společnost Frame Films, která má na svém kontě několik oceněných dokumentů a také 

jeden celovečerní hraný film. Žádost je vcelku řádně vyplněna, pouze některé informace ohledně 

tvůrčího týmu jsou poněkud matoucí: viz bod 2. Náklady na vývoj jsou vyčísleny na 610 000 Kč. 

Projekt by měl být financován z vlastních zdrojů žadatele, věcného vkladu koproducenta - 

postprodukčního studia R.U.R. (4,1% - LOI nepřiloženo) a z příspěvku SFK, který tvoří 73,77% 

rozpočtu. Žadatel předložil ještě 2 LOI deklarovaného zájmu ČT bez zatím nespecifikovaného 

finančního vkladu. Samotný vývoj se soustředí především na získání dalšího audiovizuálního 

materiálu a cizelování formálních postupů a dramaturgické koncepce. Ve výhledu je účast na 

mezinárodních trzích a koprodukčních platformách, s kterými má žadatel už jisté zkušenosti. 

Zahraničního koproducenta, mezinárodního sales agenta stejně jako domácího distributora chce 

žadatel oslovit až v další fázi vývoje. Má už ale jistou představu o marketingové a distribuční strategii, 

ve které se chce zaměřit především na mladší lidi, kteří problematiku ekologie citlivě vnímají. 

V marketingu plánuje spolupracovat také s různými spolky zaměřenými tímto směrem.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vědomí krajiny 

Evidenční číslo projektu 4222-2021 

Název žadatele Frame films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 18. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Vědomí krajiny připravuje režisér Tomáš Elšík podobně jako svůj předchozí film v produkci Frame 

films. I v tomto díle usiluje o postižení komplexních vztahů v určitém prostorově vymezeném „území“ – 

telavivské nádraží z předchozího úspěšného díla Central Bus Station proměňuje za lesy Vysočiny a 

z civilizace vstupuje do přírody. Aktuální téma sucha v krajině chce uchopit novou perspektivou, jež má 

diváka přivést k nové senzitivitě při vnímání krajiny. Namísto dosavadní antropocentrické reprezentace 

nabízí takovou, která zohlední perspektivu krajiny jako specifické vnímající entity. Toto na první pohled až 

radikální formální gesto nicméně bude kombinováno s příběhy konkrétních postav zaujímajících vůči lesu 

specifické postoje, často motivované jejich existenčními pozicemi. Osobitě uchopený projekt řešící aktuální 

téma je vyvíjen jako festivalový film usilující o širší distribuci a je do fáze vývoje dobře připraven. 

Jednoznačně jej doporučuji k podpoře. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Předkládaný projekt Vědomí krajiny v určitém ohledu navazuje na dřívější film režiséra Tomáše Elšíka 

Central Bus Station. Velké telavivské nádraží i les na Vysočině jsou „ekosystémy“ - ten první v přeneseném, 

ten druhý v doslovném slova smyslu. Autor k oběma přistupuje jako ke komplexnímu terénu vztahů, pro 

jejichž pochopení je třeba i proměnit způsob vnímání – a snímání. Snaží se oprostit od stávajících 

„ekologických“ či „environmentálních“ rámců konceptualizme vztahu člověka a přírody a přijít s novou, 

originální estetikou zohledňující perspektivu krajiny a jejích aktérů. Ti jsou v jeho projektu stejně 

podstatnými „postavami“ jako lidé. Do fáze vývoje vstupuje projekt s dobře definovanými možnými aktéry i 

jejich potenciálními konflikty, audiovizuálním konceptem a základní úvahou o dramaturgické skladbě. 

Příběhový oblouk v tuto chvíli zjevný tolik není – právě otázka kam film směřuje (ne ve smyslu tématu, ale 

dramatické/obsahové skladby) prozatím není jasně zodpovězená. Úsilí o zachycení komplexity vztahů 

v lese a jeho bezprostředním okolí a převrácení perspektivy směrem k přírodo-centrické radikalizaci je 

nicméně samo o sobě dostatečným důkazem silné umělecké koncepce.  

 

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

Projekt připravuje zkušený režisér a střihač Tomáš Elšík s dramaturgem Tomášem Potočným v produkci Jitky 

Kotrlové. Producentku a režiséra pojí několik dřívějších úspěšných spoluprací a předkládaný projekt je tedy 

logickým pokračováním této linie. Tvůrčí i producentská vize snadno komunikují a přirozeně se doplňují. Možná 

jako jediné překvapení tak působí „nedourčení“ pozice kameramana (a zvukaře) u projektu, který pracuje 

s poměrně specifickou, dalo by se říci až radikální audiovizuální koncepcí a během vývoje počítá s řadou 

kamerových testů atp.   

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

Projekt svým tématem reaguje na aktuální otázky vztahu člověka a přírody, spjaté se zintenzivněním debat o 

klimatické změně a možných řešeních problémů zasahování člověka do krajiny. Vychází z lokálních podmínek 

(Vysočina), téma, příběh i poselství jsou však univerzálně sdělné a potenciálně přístupné jak domácímu, tak 

mezinárodnímu publiku. Filmy o přírodě (obecně vzato) současně patří historicky k nejpopulárnějším žánrům 

dokumentární tvorby a autoři velmi dobře pracují s tezí, že je vhodné vyjít právě z emocionálního a estetického 

zájmu běžného člověka o přírodu a pracovat s ním nejen jako se stylotvorným prvkem, ale také jako 

s komunikačním klíčem směrem k publiku. Současně přicházejí s originální audiovizuální koncepcí, která 

znamená proměnu modu reprezentace směrem k větší vstřícnosti (slovy tvůrců „pokoře“) vůči krajině/ přírodě. 

Projekt tedy slibuje i inovaci na rovině formy a stylu. 

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

znaků) 

Projekt je velmi dobře připravený na fázi vývoje. Tým již odvedl část práce umožňující dobře rozmyslet možnosti i 

rizika budoucího natáčení, během vývoje bude tyto své poznatky dále zpřesňovat mimo jiné na zahraničních 

workshopech aj. Budoucí film je profilován jako festivalový s potenciálem oslovit i širší mezinárodní i domácí 

publikum. S ohledem na artové kvality snímku i jeho aktuálně rezonující téma se jedná o odpovídající úvahu. 

Produkční společnost Frame films nepochybně bude schopna projekt realizovat a s ohledem na audiovizuální 

koncepci, téma a jeho dramaturgické uchopení je jeho podpora SFK zcela zásadní. Už z historie české 
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kinematografie ostatně víme, že filmy o přírodě potřebují z hlediska organizace a financí primárně dvě věci: 

vhodnou moderní technologii a čas (což Čs. státní film v plánování rozpočtů a natáčecích dní nechápal a 

mnohým tvůrcům tak neumožnil natočit to, co chtěli) – i z tohoto důvodu pokládám rozpočet za uměřený.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Snow White Complex 

Evidenční číslo projektu 4223-2021 

Název žadatele Frame Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 18.01.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Frame Films s.r.o. žádá o podporu vývoje třetího celovečerního dokumentárního 

projektu režiséra Martina Páva pod názvem Snow White Complex. Má se jednat o 90minutový snímek 

pokoušející se přiblížit fenomén bělení kůže, který se má odehrávat v Manile na Filipínách, Bombaji v Indii a 

Lagosu v Nigérii.  

 

Žadatel předkládá Státnímu fondu kinematografie srozumitelnou a jasnou koncepci záměru realizace vývoje 

projektu, která je založena na předchozí spolupráci producenta a režiséra na jeho úspěšných dvou 

celovečerních dokumentárních filmech Kibera: příběh slumu (2018) a Vlci na hranicích (2020). Právě i touto 

ověřenou spoluprací adekvátně argumentuje žadatel a daří se mu tak vyvrátit možnou skepsi, kterou může 

budit téma připravovaného dokumentu. Mohlo by se jevit lokálnímu divákovi jako odtažité a příliš vzdálené 

lokálnímu diskurzu. K žádosti připojená audiovizuální ukázka však dobře ilustruje a koriguje tuto možnou 

pochybnost, kdy téma projektu Snow White Complex vychází z místního pramene vztahu Čecha a Filipínky.  

 

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

 

Žádost je podána kompletní a všechny její části umožňují adekvátně posoudit žádost. V žádosti se nevyskytují 

rozpory a protichůdné informace. Projekt je jasně a srozumitelně představen a lze si přesně představit, jakým 

způsobem bude realizace vývoje probíhat. 

  

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

 

Finanční plán vývoje je sestaven z pěti zdrojů.  

 

Hlavním zdrojem (65 %) má být dotace na vývoj od Státního fondu kinematografie. K žádosti je připojené 

Letter of Intent deklarující zájem České televize podílet se na realizaci projektu a žadatel její vstup kalkuluje 

v rozumné výši podílu na vývoji, který má být 2,6 %. Dalším zdrojem je finanční vstup autora projektu a věcné 

plnění ve formě zapůjčení zvukařské techniky od Studia Bystrouška. Každý z těchto vstupů je po 6,5 %. 

Posledním zdrojem je pak samotný finanční a věcný vstup žadatele ve výši 19,5 %, který jediný není 

žadatelem řádně doložen, ač s ním kalkuluje jako potvrzeným financováním k datu podání žádosti.  

 

Rozpočet vývoje je pak proporčně nastaven tak, aby odpovídal realizaci vývoje v rámci jeho nastaveného 

časového harmonogramu trvání dvou let a tří měsíců.  

 

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

 

Producentská strategie žadatele vychází z předcházející spolupráce na autorových dvou dokumentárních 

dílech a na realizaci vývoje je nastavena i dostatečná časová dotace pro úspěšnou realizaci cílů vývoje, 

kterým jsou: nalezení vhodných protagonistů a ověření nosnosti těch vytypovaných, budování struktury 

zajištění financování výroby projektu, realizace rešerší v jednotlivých třech vybraných zemích, kdy se bude 

vznikat audiovizuální materiál pro test a ukázku. 

 

Ze žádosti vyplývá, že má realizační tým projektu jasnou představu o realizaci vývoje projektu a chce 

adekvátně pracovat i s jeho mezinárodním potenciálem. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Produkční společnost Frame Films s.r.o. byla založena v roce 2013 producentkou Jitkou Kotrlovou. Za dobu 

své existence stihla společnost vyprodukovat řadu výrazných autorských dokumentů, které mají i mezinárodní 

ohlas. Realizovala například celovečerní dokumentární filmy jako je Central Bus Station (režie Tomáš Elšík, 

2018), Budovatelé říše (režie Andram Abramjan, 2018), oba celovečerní dokumenty Martina Páva Kibera: 

příběh slumu (2018) a Vlci na hranicích (2020). Realizovala také celovečerní hraný debut Kristiny Nedvědové 

Sněží! (2019). Profil této produkční společnosti odpovídá zvolenému projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Snow White Complex 

Evidenční číslo projektu 4223-2021 

Název žadatele Frame films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 18. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Celovečerní projekt režiséra Martina Páva, dramaturga Tomáše Potočného a producentky Zuzany Kučerová 

má dvě výrazné přednosti. Jednak je to personální obsazení, v němž se schází filmová a odborná kvalifikace 

tvůrců (krom FAMU jsou to asijská studia a sociální antropologie, resp. sociologie) s progresivní 

producentskou společností, jednak je to sdílený zájem o společenskou problematiku a mezinárodní rozhled, 

to vše vyzkoušeno již předchozí společnou prací (Kibera: Příběh slumu ad.).  

   Projekt přináší v našich končinách objevné téma třetího světa, a sice bělení kůže, které tvůrci chápou 

v širokých souvislostech globalizovaného postkoloniálního světa jako vážný společenský, kulturní a 

zdravotní problém, na němž se přiživuje reklamní a kosmetický průmysl. Film se má odehrávat celý 

v zahraničí, ve velkoměstských aglomeracích Filipín, Indie a Nigérie, a má být založen na dlouhodobých 

rešerších, které bude autor provádět souběžně se svým totožným doktorandským výzkumem. Projekt je 

popsán poučeně, poutavě a s potřebným společenským étosem a ideologickou kritikou.  

   Popis má nicméně zatím blíže k teoretickému konceptu než k filmovému vyprávění. Není především jasné, 

jak si autor představuje samotnou realizaci, především s jakým vzorkem (protagonistů) chce pracovat (jak 

bude tento vzorek vybrán) a jaké chce používat dokumentaristické metody. V popisu projektu tyto klíčové 

specifikace scházejí. Metoda pojmenována není, naznačují se různé možnosti: časosběr, pozorování, 

rozhovory, niterné portréty. K řešení je také otázka aktivistického a osvětového přístupu a tezovitosti, aby 

silný autorský názor nepřevážil na realitou života.  

   Je dobře, že realizace projektu je nastavena na více než dva roky a že mají probíhat důkladné terénní 

rešerše a další koncepční vývojové kroky včetně účasti na mezinárodních dokumentárních dílnách a hledání 

zahraničních partnerů. Na české straně je klíčové zapojení České televize jako klíčového koproducenta a 

vysílatele. Výsledný profil filmu je nastaven sebevědomě a realisticky na specifické cílové skupiny a 

platformy: distribuce Aerofilms, Jeden svět, DAFilms, mezinárodní dokumentární festivaly.  

   Jisté nesrovnalosti jsou ve finanční části: deklaruje se zajištění 35%, ale přiložená prohlášení obsahují 

pouze vyjádření zájmu, nikoli vyčíslené přísliby či dokonce závazky. V rozpočtu jsem nenašel položku 

pokrývající místní rešerše (služby při vyhledání protagonistů). Veřejná podpora v nadpoloviční výši, resp. 

požadavek na podporu Fondem ve výši 500 tis. (65%) je oprávněný kulturní náročností díla, jeho 

společenskou hodnotou a nekomerční povahou.  

   Předností projektu je jeho společensky závažné a mezinárodní téma, speciální kvalifikace tvůrců, 

odpovídající produkční zázemí, lze očekávat dílo se společenskou hodnotou a s mezinárodním (festivalovým 

a televizním) potenciálem. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy, tj. diverzitu projektů a koncepční 

spolupráci autora, dramaturga a producenta. 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt má sebevědomě nastavený ideový koncept a cíl, potenciálním rizikem je, aby silná teze nezastínila 

realitu života. Z předloženého projektu to trochu vypadá, že autor už ví, jak to dopadne, což není dobré 

východisko, zvláště pokud výsledkem mají být autentické obrazy, nikoli potvrzení před dané teze.  

Proto bude klíčové ustavení vzorku protagonistů a práce s nimi, což v projektu není nijak konkrétněji 

pojednáno. 

A dalším kritickým bodem bude narativní konkretizace abstraktních otázek: Jak má být např. zpracován a 

zakomponován tento motiv: „V Bombaji se zaměříme na prostředí bollywoodského průmyslu, který má 

zásadní vliv na nastavování ideálů krásy v Asii. Opřeme se o příběh bollywoodské herečky Nandity Das, 

která aktivně vystupují proti trendům.“ 

 

 

 

 

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

Personální zajištění dává záruku úspěšné realizace projektu. 

 

 

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

Přínos a význam spočívá především v objevném globálním tématu, projekt má mezinárodní festivalový a 

televizní potenciál. 

 

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

znaků) 

Projekt je realizovatelný, byť realizační strategie obsahuje jisté nesrovnalosti (spíše formálního rázu). 

Deklarované vklady nejsou potvrzeny: v prohlášení M. Páva, Bystroušky ani ČT nejsou vyčísleny částky 

podílu, vlastní zdroje žadatele nejsou doloženy vůbec. 

Žadatelem je progresivní společnost s mezinárodním rozhledem a se zajímavým portfoliem zaměřeným 

na společensky odpovědnou problematiku, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt 

úspěšně realizovat. 

 

 

 



Expertní analýza

Název projektu Snow White Complex

Evidenční číslo
projektu 4223-2021

Název žadatele Frame films s.r.o.

Název dotačního
okruhu

Vývoj českého
kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj
dokumentárního filmu

Číslo výzvy 2021-1-2-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla
Datum vyhotovení 18. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1. Antropologický film, kulturní fenomén, globalizace
2. Hlavní silné stránky projektu: podstatné téma, autorova hluboká znalost problému, zahraniční

potenciál
3. Hlavní slabé stránky projektu: v této fázi vývoje nejsou
4. Konečné hodnocení

- Film Snow White Complex je možné popsat jako antropologický film. Zabývá se transkulturním
fenoménem estetického vybělování kůže (Indie, Filipíny, Nigérie a další), jehož původ lze
hledat v koloniální minulosti dotčených zemí. Námět vychází z vědecké práce autora, která
bude vznikat paralelně s filmem. To zajišťuje  potřebný vhled do tématu i vědeckou metodu v
pozadí. Autor však přistupuje k látce jako filmař a má k tomu dostatečné zkušenosti (hraná
režie, dokumentární tvorba, ocenění na zahraničních festivalech) Již treatment naznačuje, že
bude využívat potenciál filmového média. Pro podporu tohoto projektu také hovoří možnost
jeho uplatnění i mimo hranice republiky.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

− Autor k tématu přistupuje skrze konkrétní postavy. Aktivistický rozměr (boj proti vybělování
kůže), který je integrální součástí tématu, chce zobrazit, avšak zároveň se s ním přímo
neztotožnit. Upřednostňuje  nestranný pohled na fenomén před politickým postojem.

− I tak se film musí nutně dotknout zejména v zahraničí ožehavých témat (kolorismus,
kolonialismus). Pohled filmaře ze země, která toho nemá s postkolonialismem mnoho
společného, může být nezatížený a tedy obohacující. Je důležité, aby zvolená metoda dokázala
zobrazit realitu s jistým odstupem. Tato komplikovaná témata se však budou obtížně artikulovat
pouze skrze postavy žen, které bělící kůry podstupují. Bude třeba najít způsob, jakým vnést do
filmu historické a kulturně antropologické otázky, nebo je upozadit a ponechat širší kontext na
obecenstvu.

− Dramaturgické omezení na maximální počet pěti hlavních postav umožňuje dostatečný vhled do
světa každé z nich. V případě, že autor v jedné ze tří zemí (Filipíny, Indie, Nigérie) nenajde
vhodné protagonisty, upřednostní raději portrét samotného prostředí, než aby jej úplně vypustil.
Globální rozměr problému je pro něj hodnotnější, než dramaturgicky zcela homogenní tvar. K
zobrazení globální unifikace chce autor využít principů klasické montáže, například po vzoru
Dzigy Vertova stvoří montáží jedno tělo ze tří žen, žijících na třech kontinentech (Dziga Vertov).

2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Pro autora a producenta se nejedná o první spolupráci. Pro realizaci organizačně náročného

dokumentu je to dobré východisko.

3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Pro zahraniční publikum není téma bělení kůže neznámé. Snow White Complex se chce

fenoménem zabývat v několika zemích zároveň a zdůraznit tak jeho internacionální charakter. V
případě zdařilé realizace je pravděpodobné, že se film uspěje i v zahraničí.

− Pro české publikum je téma neznámé a může mu otevřít novou perspektivu vnímání světa. Ač
se téma vybělování kůže čechů zdánlivě netýká, je jisté, že nebude problém najít domácí
paralely tohoto destruktivního fenoménu a také skrze něj objevit obecnější principy
společenských vztahů.

4 Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
− Projekt je dobře připraven.

− Náklady na vývoj jsou realistické. Část nákladů přejímá projekt doktorandského výzkumu,
producent vstupuje do projektu zejména věcným vkladem. Náklady na vývoj  projektu budou
vzhledem k povaze tohoto projektu tvořit podstatnou část konečného rozpočtu filmu, obhlídky se
budou odehrávat v Asii a Africe. Celková požadovaná částka není tedy nijak přemrštěná.

− Informace v žádosti jsou dostatečné k posouzení projektu.

− Profil společnosti odpovídá předkládanému projektu.
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Ekonomická expertní analýza

Název projektu Jiříkovo vidění
Evidenční číslo projektu 4224-2021
Název žadatele GNOMON production s.r.o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2021-1-2-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 15.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Mladá (zal. 2015) nicméně agilní společnost předkládá Radě Fondu žádost o podporu vývoje filmu 
brněnské divy, zpěvačky, performerky a příležitostné režisérky Marty Kovářové Svobodové. Jedná se 
aktivistický film o cestě režisérky a jejího otce Jiřího Svobody na mezinárodní politicko ekonomická fóra s 
cílem propagace jeho myšlenky celoplanetární jednotné ekologické uhlíkové daně.

Hlavní silnou stránkou žádosti je kromě potrhlé originality a energie režisérky, kameramanky a 
koproducentky především dramaturgické vedení Jana Gogoly ml., které alespoň částečně kompenzuje 
menší zkušenost ostatních členů týmu.

Slabou stránkou je pak nejasná koprodukční smlouva a nepochopitelný harmonogram prací.

Konečné rozhodnutí je samozřejmě na Radě Fondu. Z mého pohledu však celá žádost je spíše 
koncipována jako žádost na výrobu filmu a navíc není z koprodukční smlouvy jasný nositel aut. práv a proto
ji bohužel pro tuto vývojovou výzvu nelze doporučit.

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 není úplně srozumitelná. Nejde ani tak o utopický obsah filmu, který lze považovat za sice bizarní, 
avšak originální koncept, ale předně o obsah jednotlivých příloh žádosti. 

Koprodukční smlouva mezi žadatelem a koproducentem (autorkou) se jakoby nemůže rozhodnout, zda 
hovoří o výrobě filmu (Původní text je koprodukční smlouva ČT a jako taková je majetkem ČT...), nebo 
pojednává vývoji filmu. Většinou se píše o výrobě filmu a i v dalších přílohách (autorských explikacích a 
prod. záměrech) se dozvíme, že většina filmu je buď již natočena, nebo se bude v tomto roce dotáčet . 
Jenže přiložený harmonogram v roce 2021 počítá teprve s vývojem filmu. V závěru smlouvy je pak jasně 
formulováno, že pokud žadatel ve výzvě u Fondu neuspěje, smlouva se od počátku ruší. Také je úsměvné,
že se žadatel v koprodukční smlouvě zavazuje vložit z dotace fondu do vývoje 400 000 Kč, ale po Fondu 
žádá 500 000 Kč. Co je však nejdůležitější, není jasné, kdo je nositelem práv na námět a za jakých 
okolností jej do projektu vkládá. Tj. není splněna základní podmínka podání žádosti.

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

- Rozpočet považuji za nejlépe zpracovanou část žádosti. Částky jsou v obvyklé výši a vzájemném poměru
i v souladu s proklamovanou strategií návštěvy workshopů a trhů, které mohou filmu pomoci.

– Finanční plán se opírá o tři zdroje: vklad žadatele, který je finanční a věcný (dohromady 135 000 Kč), 
vklad koproducentky – autorky ve výši165 000 Kč a požadované podpory 500 000 Kč. 

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

– Producentská strategie vývoje je sice zaměnitelná s kterýmkoli větším dokumentárním filmem, nicméně 
ukazuje žadatelovu obeznámenost s problematikou mezinárodních koprodukčních trhů a workshopů. 
Naopak zajímavá je originalita zamýšlené distribuce filmu a doprovodných akcí čerpající z přirozeného 
exhibicionismu autorky i hlavního protagonisty filmu (jejího otce).

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

– Kredit žadatele je sice nižší, nicméně na vývoj filmu je nepochybně dostatečný. Film samotný je 
samozřejmě pro debutantku bez praxe výzvou, ale dramaturgické vedení a možnost dotáčení v 
„rodinném kruhu“ riziko snižuje.
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu JIŘÍKOVO VIDĚNÍ 

Evidenční číslo projektu 4224-2021 

Název žadatele GNOMON Production s. r. o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková 

Datum vyhotovení 24. ledna 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Otec se donquijotsky snaží přesvědčit svět o možnosti téměř spasení v podobě jednotné 
uhlíkové daně, dcera o tom točí film. Ve výsledku film o tom, jak dcera točí otce, který se 
donquijotsky snaží přesvědčit svět o možnosti téměř spasení v podobě jednotné uhlíkové 
daně. Dcera si u toho zpívá, otec staví pasivní domy. A pak je tu ještě zbytek rodiny, Greta 
Thunberg, Arnold Schwarzenegger, superslitina a další. A naděje. 

1.  
2. Hlavní silné stránky projektu: 
3.      Originalita na všech frontách (včetně dramatické, napůl rapující synopse). 
4.      Silný katarzní potenciál. 
5.       
6. Hlavní slabé stránky projektu: 
7.      Rezignace na filmovost (zatím). 
8.  
9. Konečné hodnocení: 
     Na jednu stranu projekt působí jako jakási performativní taškařice autorky, jejíž součástí je 

zejména propagace myšlenky hlavního hrdiny (autorčina otce) o možnosti zavedení jednotné 
uhlíkové daně a narovnání světa. Na druhou stranu je tu až dojemná urputnost obou aktérů 
na cestě za svým cílem, a poznání, že celý jejich život je v symbióze                  s 
přesvědčením o možnosti nápravy světa. Divákovi to tak ve výsledku dává naději, že svět 
změnit lze, ba co víc, že on sám (divák) ho může změnit. A to je myslím pádný důvot, proč 
film Jiříkovo vidění podpořit.  

     Projekt je připraven k vývoji a žadatel jej pravděpodobně bude schopen dopracovat 
do zamýšlené podoby. 
 

 

 

 

 

 

 

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 kvality díla jsou zdůrazněny na předchozí stránce. Zde poznámky k číhajícím 
nebezpečím, které se ovšem shodují s rozvahou dramaturga o podstatných krocích             
v následující fázi vývoje: 
 

 Občas se v samotném humoru a svérázných podivnostech utápí podstata samotné 
myšlenky jednotné uhlíkové daně a její relevantnost. Dramaturg navrhuje větší 
zapojení osobností-odborníků. 

 

 Otázka, zda neposílit filmařskou rovinu díla. Mohl by vzniknout zajímavý kontrast  
k dosavadní anarchii (viz ukázka). Opět v souladu s plány pro vývoj.  

 
      
     Nenápadnou a dosud nezmíněnou předností je fakt, že plánovaný film bude součástí 
komplexnějšího souboru výstupů k tématu jednotné uhlíkové daně (komixy, články, 
besedy). 
 
     Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. Má všechny předpoklady pro vznik originálního a 
hodnotného díla.  
 
 

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

     Neřízená všestranná střela v podobě autorky, klidná velezkušená filmařská síla v podobě  
dramaturga (Jan Gogola ml.) a spolehliví producenti jsou dostatečnou zárukou úspěšného  
vývoje projektu.  
 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Téma filmu (a tím nemyslím jednotnou uhlíkovou daň) je nepochybně významné pro  
současnou českou i světovou kinematografii. Outsideři (byť jinak renomovaní vědci) jdoucí  
za svým snem, cílem. Snaha vlastním příkladem ukázat, že lze žít i jinak, ohleduplněji          
k planetě a tedy i k lidem samotným. 
     Látka má svým tématem a zpracováním i zahraniční přesah. 
     Paradoxně vzhledem k výše zmíněné výtce k rezignaci na filmové řemeslo, by projekt  
mohl svým originálním stylem (mix filmařské anarchie a profesionality) přinést inovaci  
v rámci české a evropské tvorby.  
 
 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné, srozumitelné, neobsahují rozpory a umožňují  
správně posoudit žádost. Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet                     
a předloženou strategii, a plánovaný objem finančních prostředků odpovídá požadavku  
projektu. 
     Společnost GNOMON Production svou produkcí přesvědčuje, že si vybírá projekty blízké  
srdci, pečlivě a úspěšně je realizuje. Není důvod k pochybnostem o schopnostech  
zrealizovat tento projekt. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Jiříkovo vidění 

Evidenční číslo projektu 4224-2021 

Název žadatele GNOMON Production s.r.o.  

Název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Název výzvy 1. Vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kamenický 

Datum vyhotovení 22.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Svým tématem i plánovaným zpracováním je Jiříkovo vidění velice slibný projekt zaměřený na příběh otce a 
dcery vystupujícím vstříc boji proti globálnímu oteplování. Byť mediálně a společensky pro mnohé již 
otřepané téma, v tuzemském dokumentárním kontextu jde dosud o nepříliš frekventovanou látku, která tak 
čeká na své výrazné zpracování. Jiříkovo vidění tuto ambici má. Je autentickým příběhem donkichotského 
tažení brněnského vědce, který šíří ideu celosvětové uhlíkové daně. S energií, nadhledem a humorem je 
nám jeho vize představena díky dceři (režisérce), která otce v úsilí o záchranu světa aktivně podporuje a 
dík mnohoznačné roli „režisérky-dcery-spiklenkyně“ pohyb celého příběhu spoluurčuje.       
Projekt propojuje portrét vědce,  hluboký vztah otce a dcery, reflexi umění ve spojení s vědou, občansky 
angažované postoje a také globální problémy v jasně artikulovaném plánu na záchranu planety. Z žádosti je 
cítit velká motivace, osobní i profesní cíle, entuziasmus a chuť dílo zrealizovat tak, aby nestálo jen samo o 
sobě, ale bylo promyšleně distribuováno, cílilo na široké publikum a usilovalo o slušný společenský dopad.   

Jediným rizikem se zdá přílišná rozmáchlost v případě některých navazujících aktivit. I přesto, že se k filmu 

popsaný typ alternativní distribuce jednoznačně hodí a vytváří pro něj slušný manipulační prostor, v žádosti 

popsané další prostředky komunikace mohou paradoxně samotné filmové dílo částečně upozadit.  

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Ústřední myšlenka filmu je zpracována vskutku svérazným způsobem, který odráží také životní krédo obou 

hlavních postav. V přiložené režijní explikaci je jasně patrná osobní motivace ne-li přímo oddanost tématu 

stran režisérky. Cenná je snaha propojovat ve filmu rovinu osobní a veřejnou. Záměr je srozumitelný, velmi 

detailně popsaný. Některé ilustrované přílohy, včetně fotokomixu jsou vtipnými bonusy, které rozšiřují 

možnost ještě více nahlédnout do úvažování tvůrců.   

Esteticky je zatím projekt pojat jako esejovité domácí video (tvůrci označováno jako „home esej“), což je 

dáno tím, že limitovaný štáb tvoří často sama režisérka, která je jak zmíněno ve vícero rolích, mj. někdy 

stojí za kamerou i před ní. Situace vytvaří i v nich sama performuje. Nepochybně autentický vzhled díla by 

ovšem měl být s ohledem na nejspíše celovečerní stopáž ještě zvážen, aby jinak patrně silný obsah a 

neopakvatelné situace, které dcera s otcem zažívají, byli dostatečně vizuálně atraktivní a „ukoukatelné“.  

 

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

Tvůrčí tým je různorodým složením některých již etablovaných filmových profesionálů (dramaturg J. Gogola 

ml.), na poli dokumentu postupně rostoucími postavami (producent J. Bodnár a společnost GNOMON), a 

filmovou debutantkou – režisérkou M. Kovářovou, která je jinak výraznou muzikantkou a výtvarnou 

umělkyní. Společně s dalšími členy štábu mají tito potenciál vytvořit osvěžující a pro experimenty a hravost 

příznivé prostředí, které se již nyní v projektu výrazně promítá.    

 

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

Vybrané téma je zásadní, a ač můžou snahy vědce Svobody působit naivně, otevírá se tím celé spektrum 

dalších témat či podtémat o příležitostech a limitech aktivismu či obecně o podobách občanské společnosti 

u nás i v zahraničí. Látka má jednoznačný zahraniční přesah.  

V rámci české tvorby chybí na toto téma film, který by měl šanci obstát i u širšího publika. Jiříkovo vidění 

díky rodinné lince a neotřelosti svého pojetí jistě dokáže překročit horizont přesvědčování publika dávno 

přesvědčeného. 

 

 

 

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

znaků) 

Informace v žádosti jsou srozumitelné. I přes celkový delší rozsah příloh, jde o konstruktivní a podrobnou 

žádost, která navozuje atmosféru díla, vysvětluje jeho cíle a objasňuje většinu rovin příběhu.  

Lze předpokládat, že žadatel je schopen projekt úspěšně dokončit. Silná je motivace režisérky 

minimalizovat natáčecí štáb z ekonomických i ekologických důvodů. Plánována je účast tvůrců na 

renomovaných mezinárodních filmových workshopech, což jejich touhu film kvalitně zpracovat a vyslat do 

světa jednoznačně dokládá. Požadovaný objem finančních prostředků odpovídá do velké míry plánu 

projektu. Zvažována by tak či tak měla být také varianta budgetu pro chvíli, kdy nebude s ohledem na 

epidemiologickou situaci možné ještě nějakou část rok 2021 cestovat za hranice, případně bude práce na 

projektu podobně ztížena podmínkami v covidové Čechii. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Šťastné dny 

Evidenční číslo projektu 4225-2021 

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 16.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

     Producentka podává žádost o dotaci kompletního vývoje celovečerního dokumentárního filmu o 

významné a oblíbené české herečce Ivě Janžurové. Jde významem o záslužný dokument o jedné z 

předních osobnosti české kultury. Dokument může být pozoruhodný ve srovnání s obdobnými portrétními 

dokumenty .v tom, že zpověď herečky vznikne v důvěrném rozhovoru s její dcerou, která je zároveň 

režisérkou filmu. Iva Janžurová sice vždy vstřícně komunikovala s veřejností, ale jen zřídkakdy o svém 

soukromí a rovněž se téměř nevyjadřovala k aktuálnímu veřejnému dění. Přestože z treatmentu není zřejmé, 

jak daleko Janžurová odkryje svoje soukromí ,a nebude „jen skryta“ za svými postavami, je zřejmé, že díky 

tomu, že ji bude zpovídat vlastní dcera, má tato zpověď šanci přijít v dobrém slova smyslu (nikoliv 

bulvárním) s novými skutečnostmi o této významné umělkyni. 

     Z předloženého treatmentu, dramaturgické i režijní explikace je srozumitelný základní koncept projektu, 

ale konkrétní uvedené příklady ještě tento záměr zcela nevyjadřují; práce na rešerších a scénáři/treatmentu 

jsou jednou z hlavních náplní vývoje projektu. 

     Projekt je obsazený vhodně vybranými oborovými profesionály, není pochyb, že vznikne zcela 

profesionálně odvedené záslužné dílo v rámci českého (a slovenského) prostoru, který naše divácká obec 

ocení. V kontextu zahraniční produkce má tento dokument s ohledem na zejména tuzemskou znalost hlavní 

protagonistky jen menší šanci na sdílení. 

     Předložený rozpočet je transparentní, není nadsazený, všechny uvedené položky vychází z potřeb 

projektu. Finanční plán vývoje projektu je složen pouze z poměrně vysoké dotace ze strany SFK a věcného 

a finančního vkladu producentky. S ohledem na atraktivní téma a možnosti zafinancování by mohl být 

finanční plán sestaven jako více vícezdrojový. 

     Harmonogram projektu je s ohledem na téma dostačující.. 

     Marketingová i distribuční strategie je odpovídající povaze 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) 

     Po formální stránce je předložený projekt srozumitelně zpracován; úroveň vypracování předložených 

explikací je dostačující k tomu, aby bylo možné vytvořit si dobrou představu o chystaném projektu. Přes toto 

konstatování nebyl předložený treatment předložen jako finální. Je však jasné, že ke zpracování treatmentu 

u tohoto projektu jsou nutné rozsáhlé rešerše, a je rovněž pochopitelné, že osobní linku nechce autorka 

s ohledem na možnost úniku informací, zveřejňovat. Avizované LOI ze strany ČT a potvrzení o vlastním 

vkladu byly předloženy. 

V předložené smlouvě s autorkou scénáře je rozpor. Smlouva avizuje 3 splátky, ve skutečnosti jsou splátky 

dvě. Honorář pro autora je příliš nízký, neodpovídá ani zdaleka běžnému standardu. 

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

     Předložený aproximativní rozpočet vychází z potřeb projektu, není nadsazený. Rozpočet je 

transparentní, jednotlivé položky jsou opatřeny potřebným a srozumitelným komentářem. Nízká položka je 

uvedena za scénář, pouze 60.000,- Kč. Autorka tohoto posudku se domnívá, že producentka uzavřela 

smlouvu s autorkou projektu za tuto nízkou částku s ohledem na kumulaci funkcí autorky (je zároveň 

scenáristkou, režisérkou a v projektu vystupuje jako účinkující), přičemž za režii vývoje projektu je 

kalkulována částka 50.000,- Kč. Rozpočet však zahrnuje 10 natáčecích dní s hlavní protagonistkou, kde 

režisérka je nadto ve funkci účinkující, takže částka 50 tisíc za režii je adekvátní. Natočený materiál bude 

použit ve fázi výroby projektu a rovněž pro sestřih ukázky.. Z těchto důvodů se autorka tohoto posudku 

domnívá, že by částka za scénář pro autorku měla být více odpovídající standardu.. 

 

     Finanční plán je založen zejména na vysoké dotaci ze strany SFK ve výši 450.000,- Kč (tj. 78,26 % 

z celkového úhrnu rozpočtu) a vlastního věcného i finančního vstupu producentky ve výši 21,74%. Projekt 

nemá natolik nekomerční podobu, aby producentka i do vývoje projektu nemohla zahrnout i finanční vstupy 

ze soukromého sektoru nebo např. od slovenského koproducenta. Povaha projektu umožňuje, aby finanční 

plán mohl být i vícezdrojovější. Vstup České televize i dalších zmiňovaných finančních zdrojů ze soukromé 

sféry je reálně předpokladatelný (LOI ze strany programového ředitele ČT Jana Maxy je doložen), rovněž je 

reálná i koprodukční účast slovenské strany (jak fondu, tak televize). Požadovaná dotace ze strany SFK je 

tak s ohledem na možnosti zafinancování poměrně vysoká. 

 

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

     Předložená producentská strategie odpovídá povaze projektu, je detailně propracovaná, reálná.  

Zahrnuje potřebné rešeršní práce nutné pro vznik scénáře, včasnou spolupráci s Českou televizí (i 

s ohledem na archivy) a již rozpracované další možnosti partnerů pro zafinancování projektu, které je 

reálné. .Projekt je vhodně obsazen oborovými profesionály, kteří mají zkušenosti s natáčením obdobných 

portrétních projektů. 

 

    Předložený časový harmonogram, přestože má být vývoj ukončen již ke 30.4.2021, je s ohledem na stav 

rozpracovanosti vývoje, reálný. 
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     Předložená marketingová a distribuční strategie odpovídá charakteru projektu. 

     

 

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

    Společnost Cinepoint s.r.o. ve filmovém průmyslu působí již sedmadvacet let. Producentka Alice 

Zárubová Tabery se v této společnosti po dobu sedmi let věnuje produkci kreativních dokumentů a 

autorských hraných filmů. Předložený projekt  dobře zapadá do jejího profesního portfolia. Není pochyb o 

tom, že je schopná úspěšné realizace projektu a i případné následné exploatace projektu. Její kredit je 

vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastné dny  

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele CINEPOINT s.r.o.  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jitka Lanšperková  

Datum vyhotovení 14. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

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

Janžurové, která v letošním roce oslaví 80. narozeniny.  

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

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

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

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

dramaturgická explikace Ivana Arsenjeva.  

Druhou slabou stránkou je, dle mého, poněkud krátká doba vývoje, která i přes stejnou výtku z minulého 

posudku zůstala nezměněna. Žadatel si stanovil na dobu vývoje jenom 6,5 měsíce, což by vzhledem 

k množství existujícího archivního materiálu nemusela být doba dostatečná. Ano, dá se předpokládat, že 

vzhledem k rodinnému vztahu režisérka a scenáristka ví, o čem chce vyprávět, nicméně doba na vývoj zdá 

se mi podceněná a nemusí umožnit režisérce dostatečný odstup od tématu.  

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

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

podobě.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

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

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

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

z nositelů vyprávění.  

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

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

matku/protagonistku, o které chce vyprávět.  

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

domácí videa v kontrastu k observaci i inscenaci.  

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

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

v zahraničí (mimo Slovensko), s tím se producent pokusí vyrovnat v rámci prezentací pro zahraniční 

publikum na East Doc Platform. Další kritéria výzvy jsou naplněna beze zbytku. Projekt bude potřebovat 

intenzivní práci na vývoji (vzhledem k limitu 6,5 měsíce) spolu s dramaturgem – to se zřejmě děje, 

poněvadž nově předložená žádost obsahuje mnohem kratší, hutnější a zaostřenější treatment vycházející 

z prozatímních zjištění z rešerší archivů.  

 

 

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

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

Jakuba Hejny, který se podílel na několika portrétových filmech včetně Zkázy krásou. Stejně tak 

kameraman Jan Šípek má za sebou několik oceněných dokumentárních filmů.  

Producentka Alice Tabery vhodně zvolila produkční strategii, kdy se v rámci vývoje bude soustředit na 

dokončení projektového balíčku a přípravu na veřejné prezentace projektu. Vhodně zvolená je i 

festivalová distribuce, kdy vzhledem k hlavní protagonistce jsou MFF Karlovy Vary vhodnější než MFDF 

Ji.hlava zaměřující se na jiný typ dokumentárních filmů.  

Oproti původní žádosti nyní žadatel deklaruje spolupráci se zkušeným rešeršistou/dokumentaristou 

Jaroslavem Kratochvílem.  

Takto složený tvůrčí tým je zárukou pro zdárné dokončení projektu.  

 

 

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

Téma projektu je bezesporu významné pro českou, příp. slovenskou a středoevropskou kinematografii, 

avšak vzhledem k působnosti Ivy Janžurové především v ČR jde o látku spíše lokální bez výrazného 

zahraničního přesahu, čehož si je žadatel dobře vědom.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Žádost byla odevzdána úplná, bez protichůdných informací. Drobná rozpočtová chyba z předešlé výzvy 

byla odstraněna.  Rozpočet je nastavený úměrně potřebám zamýšleného filmu.  

Jako problematické se může jevit, že by celý vývoj měl financovat pouze SFK, přičemž producenti usilují i o 

sponzorství ve spolupráci s fundraiserkou Lenkou Bártovou, do rozpočtu či finančního plánu se však tato 

skutečnost nikterak nepromítá.  

Producentský záměr spolu s definicí cílové skupiny a distribuční strategie je vhodně nastavený a odpovídá 

zamýšlenému formátu filmu. Nicméně u cílové skupiny si dovedu představit rozšíření věkové kategorie i 

směrem ke starším ročníkům, klidně až k 80 letým seniorům, kteří se bez pochyby na film nadšeně podívají 

i v televizi.  

Společnost Cinepoint již vyprodukovala několik úspěšných dokumentárních filmů a je dlouhodobě schopná 

své projekty dokončovat a věřím, že Šťastné dny nebudou výjimkou. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastné dny 

Evidenční číslo projektu 4225 - 2021 

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 26.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Přihlašovaný projekt Šťastné dny má být portrétem herečky Ivy Janžurové (80), ikony 
české filmové a divadelní kultury. Komplexním pohledem na její profesní kariéru i 
osobní život. Ukáže její cestu k herectví, rodinné zázemí, první filmové a divadelní 
role, vztahy, dotkne se různých dějinných peripetií, s nimiž byl její život i kariéra 
svázány. Představí ji nejen jako herečku, ale i autorku divadelních her a v neposlední 
řadě jako milovanou matku. Uvidíme ji pohledem její mladší dcery, dokumentaristky 
Theodory Remundové, která jistě nabídne velmi blízký pohled i s událostmi a fakty, 
které by jiný režisér nemohl odkrýt. Blízký vztah autorky a protagonistky logicky 
vytěsní pouhý povrchní pohled na osobnost Janžurové tak jak ho můžeme vidět u 
většiny hereckých portrétů. Tím spíš, že paní Janžurová zůstává i ve svém 
pokročilém věku stále aktivní, režíruje vlastní divadelní představení, jde z role do role. 
V době pandemie se uchýlila na svou chalupu a obklopena plakáty filmů, v nichž 
hrála, divadelními texty a knihami bezesporu také rekapituluje svůj život. Režisérka 
chce její život glosovat citáty z Beckettovy hry Šťastné dny, „jejíž repliky jakoby 
odkrývaly také něco obecnějšího ze způsobu, jakým Iva Janžurová vnímá svět, ze 
struktury její silné a zároveň křehké osobnosti“. 
Není skoro co hodnotit - texty přiložené k žádosti jsou obsažné a nevykazují žádná 
slabá místa – autorský treatment jako by byl již bodovým scénářem – čtete jej a máte 
film před sebou. 

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) 

Nevybavuji si z poslední doby žádný film o Ivě Janžurové. Šťastné dny nenabízejí 
jen výčet jejích rolí v divadle a ve filmu doprovázený ukázkami, ale i životní reflexi, 
k níž ji povede zkušená dokumentaristka. Chce ukázat herečku a její postoje i 
v hraničních momentech nedávné české historie (rok 1968, Charta 77, listopad 1989, 
současná pandemie) a zkoumat, jak se její uvažování o světě otisklo do její tvorby.  
Blízký vztah obou žen zároveň slibuje velkou míru upřímnosti (není co skrývat před 
vlastní dcerou…), tím i otevřenost, autenticitu, pravdivost a jistou intimitu pohledu.  
Osobní postoj autorky „k látce“ je v tomto případě nabíledni.  
Vyprávět se bude prostřednictvím linky, zachycující probíhající situace a události 
(pobyt na chalupě, natáčení, divadelní představení, oslava osmdesátin…) spolu 
s rozhovorem s protagonistkou. Další linku budou tvořit filmové archivy, ukázky 
z divadelních představení, dopisy, setkání se spolužáky. 
Výsledkem může být neobvykle živý obraz výrazné osobnosti, která má ostatním 
lidem stále co nabídnout. 
 

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

Zdá se, že složení tvůrčího týmu nemůže být lepší – režisérka T.Remundová má za 
sebou řadu oceňovaných dokumentárních titulů, stejně tak jako kameraman Jan 
Šípek nebo střihač a režisér Jakub Hejna. A zkušený autor a dramaturg Ivo 
Arsenjev bude stoprocentně dbát na to, aby osobní vazby mezi matkou a dcerou 
nepřekročily únosnou hranici a nevytratila se přiměřená míra odstupu. 

 

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

Portrét velké české herečky nebude mít s velkou pravděpodobností nějaký úžasný 
„zahraniční přesah“, ale zato pro českého a slovenského diváka, který považuje Ivu 
Janžurovou, vzhledem k délce její kariéry za součást svého života, může být 
dokument Šťastné dny jedním ze šťastných okamžiků, které zažije při jeho 
sledování v kině nebo  na televizní obrazovce. A to není málo… 

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

znaků) 

Domnívám se, že v této fázi vývoje a příprav projektu jsou všechny informace 
přiložené k žádosti víc než dostatečné a umožňují ji zodpovědně posoudit. 

Produkční společnost Cinepoint s.r.o., reprezentovaná paní Alicí Tabery, navíc 
podniká další kroky k finančnímu zabezpečení projektu a  oslovuje různé instituce 
(např.  Českou televizi) i soukromé subjekty ( mecenáška Dadja Altenburg-Kohl a její 
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Nadace Drak). Její vlastní finanční vklad má umožnit plánované předtáčky. To vše 
svědčí o vůli a síle dovést projekt ke konečné realizaci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Děda Špión 

Evidenční číslo projektu 4226-2021 

Název žadatele Breathless Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Název výzvy 1. Vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kamenický 

Datum vyhotovení 22.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Děda Špión se soustředí na příběh manželů Knéblových, kteří byli v časech studené války 

československými špiony na Blízkém východě. Po jejich stopách se nyní vydává pátrat vnučka, která se ze 

vzpomínek rodninných příslušníku a z nalezených dopisů, fotografií a amatérských filmů, snaží 

rekonstruovat, kým její prarodiče skutečně byli. 

Z žádosti je patrná snaha tvůrců balancovat mezi konkrétními historickými reáliemi a intimním vhledem do 

paměti rodiny, která pro své potomky definuje trochu jiný příběh než „jak to opravdu bylo“. V díle se tak 

otevírá prostor pro fantazii a hru s různými verzemi událostí respektive zpochybněním jedné pravdy jako 

univerzální ideje. Zvolenou metodou je popsána jako dokumentární rekonstrukce s prvky magického 

realismu. Očekávatelné je ohledávání samotných možností vyprávění dokumentárního filmu a jeho 

případných hybridních forem. Již nyní mají tvůrci zajištěn dostupný rodinný archivní materiál, zážádáno je 

v archivech bezpečnostních složek (oba prarodiče byli spolupracovníky STB) a plánovány jsou rešerše 

dobových audiovizuálních materiálů s pomocí NFA.  

Projekt je dobře promyšlen a připraven k vývoji. Doporučuji jeho podporu 

 

 

 

 

 

 

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) 

Hlavní motivy filmu se točí okolo rodinné mytologie, pátrání po jejích dávných tajemstvích a na obecnější 

úrovni kolektivní paměti naší společnosti. Očekávaná je práce se soukromými archivními materiály, s 

atraktivním detektivním rámcem díla a nakonec také zkoumání (ne)možnosti rekonstruovat spolehlivě 

události minulé na základě vzpomínek členů rodiny Knéblových. Tvůrci tím získávají značný manipulační 

prostor pro metodu dokumentární rekonstrukce, ve které se ovšem hranice mezi reálným a imaginárním 

rozostřují. Projekt má slušný potenciál takovýto hybridní půdorys plně vytěžit, což je patrné z treatmentu i 

autorské explikace, které považuji ve vší jejich stručnosti za přehledné a srozumitelné. Slibně se jeví 

plánovaná výrazná stylizace některých scén, které mají tuzemské prostředí proměňovat v blízkovýchodní 

zvukovou stopou či obrazovými výjevy. Otestování jejich funkčnosti je přirozeně také součástí vývoje díla.  

Za zvážení stojí čitelnost ve využití velblouda a dalších symbolů, které mohou svádět ke stereotypně 

orientalistickým představám o blízkovýchodním světě. Obecně lze ale předpokládat, že prostupování 

magických výjevů, chtějí tvůrci do filmového vyprávění promyšleně integrovat a pracovat s ním napříč celým 

dílem.    

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

 

 

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

Skvělé je zapojení v případě tohoto projektu zřejmě té nejlépe povolané dramaturgyně Lucie Králové i 

plánované oslovení Lukáše Kokeše s Klárou Tasovskou pro další konzultace. V českém prostředí stále není 

podobné prolnutí dokumentárního a hraného dostatečně doceňováno a adekvátně přijímáno. Jde přitom o 

jeden z nejvýraznějších trendů na mezinárodní scéně a zapojení Kokeše s Tasovskou znamená právě 

spoluúčast jedněch z našich nejúspěšnějších a v zahraničí respektovaných tvůrců takového typu 

dokumentů. 

Režisér Lumír Košař je tématem rodinné paměti dlouhodobě zaujat a pracoval s ním také v předchozích 

projektech, což je patrné z doložených příloh žádosti. Nynější látka je tak uchopena autorem, který ví, co 

chce a má o výsledcích práce reálistické představy. Jako diváci tak můžeme dozajista očekávat mnohem 

více, než „jen“ špionážně laděný film. Pro mladé producenty Matěje Paclíka a Ondřeje Lukeše půjde jistě o 

profesní výzvu. Jejich dosavadní zkušenost spíše s hranými projekty může být pro film přínosem. 

 

 

 

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

Téma rodinné paměti, ohledávání skutečného průběhu událostí na základě odlišných perspektiv členů 

domácnost bývá v řadě dokumentárních filmů téměř filosofických rozjímání. Autor přemítá o tom, co vůbec 

naši paměť utváří, zda jde o spolehlivý zdroj informací a proč jsou vzpomínky tak tekuté v závislosti na 

kontextu doby a místa. Tento motiv byl mnohokrát prozkoumán ve většině národních kinematografií. Pro 

evropský kontext (a jako případná reference pro tvůrce Dědy-špiona), jsou z posledních let nejdůležitější 

dokumenty ze zemí bývalé Jugoslávie v duchu „dealing with the past“.  

Film o špiónech-prarodičích Knéblových je výjimečný v tom, že jde především o objevený poklad (dopisů, 

fotek a filmových materiálů), který nabízí nahlédnout do historického kontextu, o kterém víme velmi málo a 
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přitom tak zásadně ovlivňuje identitu nejen jedné konkrétní rodiny, ale v širší perspektivě celé české 

společnosti po roce 1989. 

 

 
 
 

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

znaků) 

Rozpočet je adekvátní typu projektu. Vyššími položkami jsou konzultace, honorář pro dramaturgy a pro 

výtvarníka, který se postará o stylizované stageované scény. Finanční plán je čitelný, s finančním vkladem 

na vývoj se počítá ze strany FAMU (100 000 Kč) a také ze strany produkční společnosti Breathless Films 

(50 000 Kč).  

Na projektu cenním již nyní jasně definované cíle premiérovat film na některém z renomovaných 

zahraničních festivalů (Lipsko / Nyon), pro jejichž selekci může být Děda Špión relevantním dílem. Jinak 

doporučuji ještě uvážit distribuční a marketingovou strategie, kde je podle přiložené žádosti uvedení filmu 

na VOD (Dafilms) až úplně posledním oknem. S ohledem na proměnu prostředí kvůli covidu (a například s 

rozšiřujícím se formátem day-and-date release) nemusí tato chronologie příliš reflektovat skutečnost. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Děda špión 

Evidenční číslo projektu 4226-2021 

Název žadatele Breathless Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 5. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hybridní projekt mladého, ale cennými zkušenostmi vybaveného tvůrčího štábu slibuje originální 
využití autentických historických pramenů. S pomocí množství unikátních nezpracovaných 
archivních materiálů by měl vyprávět nejen příběh manželů Knéblových, dokládající jeden 
z možných způsobů spolupodílení se na udržování komunistické moci, ale zároveň tematizovat 
samotné fungování osobní, rodinné a národní paměti, která vzpomínky neuchovává v jedné fixní 
verzi, ale neustále pozměňuje, mísí a přepisuje. Tuto fluidnost by měla odrážet i nekonvenční 
forma, zohledňující vedle samotného příběhu i neméně důležitý vyprávěcí rámec, který tento 
příběh utváří. Právě velkou (a nesamozřejmou) pozornost věnovanou formální a stylistické stránce 
na pečlivě zpracované žádosti oceňuji.  
 
Ambiciózní pojetí, blížící se vzhledem k využívání principů různých médií multimediálnímu 
experimentu, může být výzvou nejen pro tvůrce, ale také pro diváky, kteří by mohli tápat, bude-li 
jim takto neotřelou formou prezentován neznámý příběh, navíc z perspektivy někoho, kdo je do 
něj již částečně zasvěcen (vnučka). Za zvlášť důležitou proto považuji zejména promyšlenou 
expozici, která vymezí směr a styl vyprávění (prolínání fikce s fakty), představí postavy a vymezí 
hlavní témata, aby se publikum mělo čeho „chytnout“, aby nešlo pouze o vrstevnatou hru 
s motivem nespolehlivé paměti, jež bude neustále přepisovat skutečnost, aniž by stála na pevném 
základu.   
 
Způsob, jakým o projektu režisér, producent či dramaturgyně přemýšlejí, mě ale naplňuje nadějí, 
že film dokáží společně vyladit do podoby nejen formálně nápadité, ale také divácky srozumitelné 
a myšlenkově podnětné, která bude nadčasové a v tuzemských debatách o pozdně socialistické 
minulosti málo reflektované téma komunikovat nejen slovem, ale i adekvátně zvoleným filmovým 
jazykem.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Příběhů z období československého komunismu již bylo zpracováno mnoho. Velmi často ale 
formou přímočarého, neproblematického vyprávění s jasně rozdělenými stranami dobra a zla, 
kde je jeden z možných úhlů pohledů vydáván za něco definitivně platného. Děda špión slibuje 
zavedené kategorie pohodlně nepřejímat, nýbrž inspirativně problematizovat a vést diváky 
k zamyšlení nejen nad naší nedávnou minulostí, ale také nad tím, kým a jak je utvářena. 
Kolážovité magicko-realistické vyprávění by (snad) nemělo stvrzovat a ubezpečovat, jak jsme 
zvyklí z klasických velkých narativů, ale (postmoderně) znejišťovat, což považuji za přínosnější 
způsob, jak uchopit zvolenou dějinnou etapu. Zároveň věřím, že rámec osobního, jednou ze 
spoluautorek vedeného pátrání, pomůže vyprávění zpřehlednit a učinit autentickým natolik, aby 
nešlo jen o samoúčelné vyprávění o vyprávění, ale aby film srozumitelně a citlivě otevíral témata, 
s nimiž se vypořádává mnoho jiných rodin, potažmo celá česká společnost.  
 

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

Tvůrčí tým je poměrně, mladý tvořený převážně studenty a studentkami filmových škol. Jejich 
osobní vztah k tématu a dosavadní zkušenosti z různých médií (rozhlas, divadlo, televize) ale 
slibují, že budou k látce přistupovat jednak velmi zodpovědně, jednak nekonvenčně, nesvázáni 
požadavky na to, jak by měl vypadat úspěšný dokument. Zásluhou otevřenosti producenta, který 
si uvědomuje uměleckou výlučnost projektu, by zároveň měli mít dostatek tvůrčí volnosti. Jméno 
zkušené dramaturgyně Lucie Králové, která ve své explikaci nabízí přínosné postřehy, pak 
vnímám jako záruku, že se film nerozdrolí v důsledku přemíry nápadů, jak by u debutu mohlo 
jinak hrozit. 
 

 

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

Nesamozřejmé čtení národních dějin není národně specifické a projekt by díky němu mohl 
rezonovat také v dalších zemích, ne nutně jen postkomunistických. Konkrétně v českém prostředí 
by film mohl do diskuzí o spoluzodpovědnosti za komunismus vnést důležité problematizující 
aspekty, které jsou při preferovaném černobílém postkomunistickém čtení opomíjeny.  

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

znaků) 

Podklady jsou zpracovány velmi profesionálně, nechybí ani video ukázka s archivními rodinnými 
záběry. Pouze v profesním životopisu Michaely Knéblové je omylem zkopírován text životopisu 
Lumíra Košaře a v synopsi se dvakrát opakuje stejný odstavec. Poměrně důsledně je vzhledem 
k rané fázi vývoje promyšlen i finanční, potažmo (ko)produkční a distribuční plán, vč. mnoha 
partnerů a odborníků, které by bylo vhodné oslovit. Stanovený rozpočet se na film založený 
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z velké části na archivních materiálech jeví jako adekvátní, byť některé scény prolínání 
vzpomínek a skutečnosti (živý velbloud) by mohly náklady zvýšit. Natáčení by navíc kvůli nutnosti 
zachytit různá roční období mělo trvat minimálně rok, což je u hraných filmů, s jejichž prvky bude 
Děda špión pracovat, nadstandardní doba, o čemž je dobré uvažovat již během vývoje. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Dopamin 

Evidenční číslo projektu 4227-2021 

Název žadatele Punk film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 18.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žádost na vývoj celovečerního dokumentu Dopamin od producentské společnosti Punk film má v tématu 

podobně silné a společensky závažné téma jako loňský dokumentární block-buster „V sítí“. Dokument o 

rizicích závislosti na sociálních sítích a jejich společenských dopadech vychází z autentické a doslova 

autobiografické zkušenosti Adama Janaty, autora a debutujícího režiséra projektu. 

 

Adam si prošel vlastní zkušeností, pojmenovává svůj problém a zároveň chce na riziko technologií důrazně 

upozornit. Volí formu osobních příběhů čtyř různých lidí od 13 do 45 let a hledá způsoby, jak jejich problém 

ukázat i obrazově zachytit (experimenty s absencí telefonu, odpojení se od sítí atd). 

 

Projekt připravuje producentská společnost Punk film, producenty jsou Martin Hůlovec a Jakub Pinkava. 

Ve fázi vývoje žadatelé předpokládají oslovit vedle ČT a neziskových organizací i velké firmy (Avast, mobilní 

operátor 02). 

 

Pro fázi vývoje žadatel předpokládá kombinaci vlastního vkladu a podpory Fondu (75%), jedinou chybou 

v předloženém rozpočtu je překročení povolených hranic na maximální výši režijních nákladů a production 

fee. 

 

Projekt má v této fázi velmi dobře promyšlený a propracovaný záměr realizace i budoucí struktury a má i 

silný potenciál pro budoucí dofinancování. 

 

 Jako takový jej i s ohledem na společenskou závažnost tématu 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 srozumitelně a přehledně, má promyšlenou strategii nastávajícího developmentu i 

budoucího financování. Pouze předložená opční smlouva (z 1.11.2020) je na dobu 2 let uzavřena bezplatně 

a teprve v případě prodloužení poskytuje možnost finančního ohodnocení. 

 

Projekt plánuje účast na programu Ex-Oriente Film, který by měl probíhat od června do března 

následujícího roku – jak předpokládá i nastíněný harmonogram do března 2022. 

V projektu je vedle obou producentů zapojena zkušená dramaturgyně Věra Krincvajová a druhým 

producentem spolupracujícím od roku 2019 s Punk filmem je Jakub Pinkava. 

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

Finanční plán je nastaven na celkovou částku 593 tisíc a měl by být složen ze 75 % z finanční podpory 

Fondu a finančního vstupu žadatele. Rozpočet je nastaven velmi střídmě, nejvyšší částku představuje 

casting, který je v rozpočtu násoben 2x paušální částkou 25.000, -. Účastnický poplatek Ex-oriente je 

2.100, - EUR na účast producenta i režiséra na 3 workshopech. 

     Jedinou chybou v předloženém rozpočtu jsou částky na režijní náklady i na production fee, které v obou 

případech překračují maximální povolenou výši. 

 

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

Projekt má velmi dobře promyšlenou strategii budoucího financování (soukromé subjekty v kombinaci 

s ČT a potenciálně i se zahraničním koproducentem). Záměrem je zúčastnit se dokumentárního 

workshopu Ex-oriente, včetně možného hledání zahraničních koproducentů. Přes aktuálnost a globální 

problém tématu je zahraniční koprodukce částečně komplikována faktem lokálního castingu a zároveň 

bude vzhledem k tématu vždy poměřováno v konkurenčním globálním kontentu, se kterým bude film 

srovnáván (The Social Dilemma, The Hater, The American Meme aj). 

Harmonogram vývoje počítá s vývojem do března 2022, vzhledem k zapojení Věry Krincvajové 

předpokládám poměrně snadné budoucí zapojení ČT. 

 

 

 

 

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

     Společnost Punk film má za sebou velmi reprezentativní škálu celovečerních dokumentů od dokumentu 

o Karlu Zemanovi (2015 - Tomáš Hodan), přes graffiti ženský dokument Girl Power, až po dokumenty o 

Alfonsu Muchovi nebo Antoninu Kratochvílovi nebo nově připravovaný dokument Šťastně až na věky 

Jany Počtové. V neposlední řadě je třeba připomenout povedenou a divácky úspěšnou filmovou 

pohádku Marka Najbrta Čertí brko (2018) nebo připravovaný film Tomáše Hodana Poslední závod 

(2022). 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu DOPAMIN 

Evidenční číslo projektu 4227-2021 

Název žadatele Punk Film s. r. o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Komplexní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková 

Datum vyhotovení 12. ledna 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Kdy jsou sociální sítě ještě platformou pro komunikaci a kdy už hrozbou               
a nebezpečím? Observační dokumentární film zkoumá tento relativně nový druh 
závislosti prostřednictvím několika vybraných postižených respondentů a odborníků.   
 

1. Hlavní silné stránky projektu: 
2.      Atraktivní téma. 
3.      Osobní zkušenost autora. 
4.      Plánovaná generační rozkročenost respondentů. 
5.  
6. Hlavní slabé stránky projektu: 
7.      Snaha o „atraktivní“ formu. 
8.       
9.  
Konečné hodnocení: 
         Projekt Dopamin je k vývoji připaven víc než dobře. Žadatelé jsou si vědomi 
     dalších nutných kroků (pečlivý casting atd.), stejně tak jako nutnosti hledání vhodné           

a.i. filmové (tedy nikoliv televizní) formy.  
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

     Po celovečerním dokumentárním filmu V síti zjevuje se další velmi závažné téma, 
které je spojeno se sociálními sítěmi, a sice závislost na telefonu, na užívání 
nejrůznějších aplikací, na nutnosti být online.  
     Osobní zkušenost autora s touto závislostí je jistě v mnoha směrech přínosná, 
nicméně občas může být i kontraproduktivní. Autorovy texty jsou popisem svých 
zkušeností příliš rozvláčné, někdy mohou působit až naivně a banálně (ve smyslu 
objevování Ameriky), chybí jim přesah, zobecnění. Na druhou stranu jsou si toho 
evidentně vědomi i producenti (viz příloha B.1) a snaží se z autora sejmout břímě 
vedlejších aktivit kolem projektu (nejrůznějš weby a portály atd.), aby se mohl 
koncentrovat pouze na tvorbu samotnou. 
     Ve smyslu zmiňovaného zobecnění, přesahu, mohl by zafungovat např. motiv, 
který je v materiálech zmíněn jen naokraj jako závěrečná poznámka – „Film by měl 
končit podáním žádosti na ministerstvo zdravotnictví, aby se netolismus (online 
závislost) v ČR uznal oficiálně jako závislost a bylo tak více specializovaných center 
a odborné pomoci“. Možná, že paralelní sledování „příběhu této žádosti“, dodalo by 
filmu další rozměr. 
 
     Casting – je možné zvážit přesnější generační rozložení, bijí se středoškolačka 
s vysokoškolačkou (18 a 23 let není až takový věkový rozdíl), dospělé zastupuje 
pouze jedna žena (45), chybí třicátníci. 
  
     Ač je autorem často zmiňován důraz na atraktivní formu, mají předkládané 
materiály (včetně solidní ukázky) občas tendenci k televiznímu projektu. Toto 
může být jeden z hlavních cílů vývoje – najít cestu k filmovému dílu pro kina, 
nesklouznout k televizní publicistice. 
 
 

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

     V žádosti je poměrně často akcentováno debutanství autora a potřeba na něj  
„dohlížet“. Musíme tedy doufat, že zkušenější kolegové (kameraman, dramaturg)  
autora nepřeválcují, ale podrží. I v tomto směru mohou dobře fungovat silní  
producenti. 
 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Téma filmu je významné pro současnou českou, ale i evropskou, potažmo  
světovou kinematografii.  
     Látka má přesah.  
     Zda přinese projekt i nějakou inovaci (ve stylu atd.) v rámci české a evropské 
tvorby napoví právě vývoj.  

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné a umožňují správně  
posoudit žádost. 
     Producenti předpokládají rok intenzivní práce na projektu, honoráře pro tvůrce  
(zejména pro autora) tomu však neodpovídají.  
     Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli, žadatel je zkušený 
producent (producenti) a je schopen projekt zrealizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dopamin 

Evidenční číslo projektu 4227-2021 

Název žadatele Punk film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 19.1.2021 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt vývoje dokumentárního filmu Dopamin se věnuje problematice závislosti na sociálních 

sítích a internetu. Je určen primárně mladším divákům, i když v současnosti trpí závilostí na sociálních sítích 

velká část populace nehledě na věk, jelikož ostatní formy sociální komunikace jsou již téměř rok omezené 

probíhající pandemií. Proto považuji tematicky projekt za aktuální a potřebný. Jedná se tedy o typ 

dokumentárního filmu, který chce pomáhat a poukazovat na špatné a nebezpečné jevy. Zde také leží 

největší potenciální slabiny - jak poukazovat a jak varovat, aby film zároveň nepůsobil jako čítanková 

osvěta… Mladý začínající autor je riziko pro snímek, jelikož se není možné opřít o zkušenosti a metody, 

které by zkušený dokumentarista znal, na druhou stranu osobní zkušenost a schopnost ji předat 

vrstevníkům nebo divákům, kteří nejsou až tak věkově vzdáleni tvůrcům je důležitým pozitivem. 

Projekt je kvalitně připraven a předložen zkušeným žadatelem a má potenciál zajímavého snímku 

překračujícího rámec současné tvorby, proto jej 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) 

Dopamin je zajímavý projekt na zajímavé téma. Rozhodně aktuální, společensky přínosné. Samo o sobě by 

to stačilo na kvalitní televizní dokument. Proto je třeba si položit otázku zda a jak může projekt tuto úroveň 

přesáhnout. Z předložených materiálů vychází, že autor i producenti chtějí natočit dokumentární film 

sledující čtyři hlavní protagonisty a podrobovat je během natáčení experimentům, které více odhalí jejich 

závislost na internetu a sociálních sítích. Jak budou tyto experimenty vypadat a jak velká část filmu jim 

bude věnována je podle mne zásadní. 

Oceňuji, že je projekt předložen k podpoře ve vývoji, protože vývoj je pro tento snímek a jeho úspěch 

zásadní, pokud jde žadateli o vytvoření originálního díla, které snese i kinodistribuci. 

Zásadní pro mne je zda a jak se v dokumentu objeví osobní postoj autora k látce. Pokud má hovořit k 

mladým lidem a o tématu závislosti, tak jeho vlastní osobní zkušenosti by měly být ve filmu předány a 

zobrazeny. Bez toho může film působit jen poučně, karatelsky, a nebude mít kýžený dopad. 

Doporučuji projekt k podpoře v této fázi, protože tvůrci potřebují čas a prostor projekt důkladně k výrobě 

připravit, najít jazyk a styl jakým budou natáčet a jak budou ke svým “postavám” přistupovat. 

 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy, myšlenka je originální a celkově je projekt srozumitelný, soudržný a 

má potenciál. 

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

Mladý začínající režisér je vždy nejistota, ale vzhledem k danému tématu a osobnímu vztahu režiséra k 

němu považuji jeho obsazení za odpovídající a vhodné. Producenti a další členové týmu mají zkušenosti a 

schopnosti projekt zdárně vytvořit. Další profese, respondenti a odborný poradci budou doplněni během 

vývoje, v této oblasti považuji připravenost projektu za více než dostačující. 

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

 Jedná se o zajímavé, aktuální téma, které se týká velké části naší společnosti. Projekt může být přínosný 

jak pro českou tak evropskou kinematografii. Téma není u nás zpracované a tento projekt nabízí naději, 

že zpracování bude originální a přínosné. 

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

znaků) 

Předložená žádost je srozumitelná, úplná a dodané informace umožňují žádost správně posoudit. Projekt 

je realizovatelný  s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Rozpočet je adekvátní byť nevyvážený, 

protože téměř polovina jde reálně producentům, ocenila bych trochu jinak rozložit, ale není to zásadní. 

Společnosti má dostatečný kredit, abych mohli vcelku jistě předpokládat, že projekt dovede bez problémů k 

zvolenému cíli. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Sky walker 

Evidenční číslo projektu 4228-2021 

Název žadatele OLDRICH COMPANY, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 16.01.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Dokumentárny film SKY WALKER je adrenalínom nabitý osobný príbeh Dannyho Menšíka, slacklinera, ktorý 

chodí po lane (či "lajne") v extrémnych podmienkach, ako sú horské vrchy alebo kaňony. Film je 

celovečerným dokumentárnym debutom Tomáša Kouckého a producenta Víta Haška. Hoci ide o 

celovečerný debut, v rámci žánru sú obaja menovaní zabehnutými profesionálmi, ktorí preukázali svoje 

schopnosti dlhodobou spoluprácou na rade (nielen) športových dokumentárnych krátkometrážnych filmov a 

seriálov. Žiadosť je výnimočne dobre pripravená po obsahovej aj producentskej stránke. Najmä vďaka účasti 

na prestížnych industry podujatiach v zahraničí si autorský tím zabezpečil záujem silných potencionálnych 

koprodukčných partnerov a zároveň prepracoval tému filmu do hĺbky, čím sa už beztak lákavý námet 

obohatil o ľudský rozmer s presahom do širšej spoločenskej reflexie o súčasnej generácii mladých ľudí, ich 

snoch a schopnosti ich realizovať. Projekt už v tomto skorom štádiu sľubuje potenciál kvalitného filmového 

zážitku s medzinárodným potenciálom a odporúčam snaženie autorsko-realizačného tímu na tomto projekte 

podporiť. 

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) 

Žiadosť je po formálnej stránke kompletná a veľmi kvalitne pripravená. Obrazová ukážka je mimoriadne 

kvalitná a spolu s jasnou autorskou explikáciou a vypracovaným treatmentom jasne vypovedajú o projekte 

aj umeleckom zámere. Žiadosť obsahuje všetky dôležité informácie, s príslušnými dokladmi a môže byť 

správne posúdená. 

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentný. Autorsko-producentský tím zvolil stratégiu nastaviť rozpočet čo najnižšie a 

prakticky sa vzdal vlastných honorárov, aby umožnil projektu vzniknúť. Je to pochopiteľné z pohľadu 

začínajúcej filmovej spoločnosti, ktorá cíti, že ešte musí presvedčiť realizovanými dielami. V skutočnosti je 

však tento projekt výnimočne kvalitne pripravený a navyše sľubuje aj kvalitný, filmový, aj obsahový zážitok. 

Bude v poriadku, keď vo fáze produkcie autori nastavia rozpočet realisticky, aby film vznikol za férových 

podmienok pre všetkých zúčastnených. Rozpočet by mal byť realistickou informáciou o skutočnej hodnote 

prác, nie umelo znížený ako je tomu v tejto žiadosti. Vlastný vklad autorov a producenta, či dokonca fakt, že 

sa vzdávajú honorárov, môže byť uvedený vo finančnom pláne, ale hodnota práce v rozpočte by mala byť 

jasná. 

 

– Je představa o financování realistická? 

Financovanie je kombináciou žiadosti SFKMG (48%), plánovaných zdrojov koproducentov (HBO, 

francúzsky koproducent), sponzorskej/donorskej investície a vlastných vkladov autorov. Táto predstava je 

realistická, a priložené LOI napovedajú, že o spoluprácu na projekte bude záujem. V skutočnosti je kapacita 

spomínaných koprodukčných subjektov vyššia ako je uvedené. Ak nie vo vývoji, bezpochyby v produkcii. 

 

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

Výška požadovanej sumy (190.000 Kč) patrí medzi tie nižšie, v porovnaní s inými žiadosťami. Naopak 

kvalita projektu patrí medzi tie vyššie. Podiel na celkových nákladoch (49%) je obhájiteľný.  

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt vďaka účasti na prestížnych workshopoch a industry podujatiach vzbudil záujem zahraničných aj 

domácich koproducentov a nie je pochýb o jeho potenciály k zaisteniu viaczdrojového financovania nie len 

vo vývoji, ale aj neskôr v produkcii. 

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 javí veľmi správne zvolená. V prvom rade účasťou na medzinárodných 

podujatiach, kde si film spravil nie len výborné meno, ale bol aj dôsledne vyvíjaný a obsahovo sa obohatil. 

Prípravné práce režiséra s hlavnou postavou filmu sú veľmi správne nastavené. Projekt má zabezpečeného 

od počiatočného štádia dramaturga. Priložené LOI svedčia o kvalitnej strategickej práci producenta pri 

zaisťovaní budúcich partnerov, vďaka ktorým je tu potenciál, že vznikne film presahujúci lokálne hranice, s 

potenciálom širokej, až celosvetovej distribúcie. 

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Žiadateľ správne identifikuje cieľovú skupinu aj spôsoby šírenia diela. Navyše režisérsko-producentský 

tandem má s podobným žánrom (dokumentárny film z vysokohorského prostredia, extrémne športy) už 

predošlú skúsenosť, čiže aj skúsenosť s marketingom a distribúciou tohto typu obsahu. Plán využiť aj 

transmediálny spôsob propagácie diela (spomína sa VR), je originálny, aktuálny, a vhodne zvolený 

vzhľadom na obsah aj cieľovú skupinu. 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Žiadateľ si dal za cieľ dokončiť fázu vývoja do 30.05.2021, čo sa zdá zbytočne "šibeničné" a odporučil by 

som pri prezentácii tento harmonogram upraviť s cieľom mať väčšiu rezervu. Na druhej strane je projekt už 

veľmi kvalitne pripravený a za jeden rok toho stihli autori veľmi veľa. Ale aj podľa slov dramaturga bude 

cesta ešte dlhá a autori by si mali dať viac času. 

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

Spoločnosť žiadateľa je síce relatívne mladá, ale už má predošlú skúsenosť s podobným žánrom aj typom 

nakrúcania, kde producent aj režisér preukázali svoje kvality. Spoločnosť aj autorsko-producentský tím sú 

preto zjavne pripravení takýto projekt realizovať. Dokonca sa zdá, že sú na to ideálne stavaní. Projekt je 

nastavený finančne nenáročne a navyše je priestor pre väčšie vstupy silných partnerov, ktorí prejavili o 

projekt záujem (ako napr. HBO). Zvolený cieľ je preto pre žiadateľa dosiahnuteľný. 

S projektom žiadateľ dosiahol už vo vývoji výnimočné úspechy (workshop Masterschool, výber Biennale 

College Cinema, LOI HBO), ktoré naznačujú potenciál úspešnej kariéry filmu po dokončení. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sky Walker 

Evidenční číslo projektu 4228-2021 

Název žadatele OLDRICH COMPANY, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kazík 

Datum vyhotovení 19. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Sky Walker je portrétem mladého a úspěšného českého slacklinera. Vizuálně atraktivní téma 

highliningu je tvůrci představeno skrze hlavní postavu Dannyho Menšíka, který se chce pokusit přejít 

vzdálenost 700 metrů mezi alpskými vrcholy ve francouzském Chamonix. Autoři navíc chtějí celovečerní 

snímek rozšířit o transmediální přístup a projekt doplnit o VR film. 

Hlavní silné stránky projektu  

 realizovaná i plánovaná účast na zahraničních workshopech a training programech 

 zkušenosti tvůrců s natáčením v extrémních podmínkách 

 přislíbena možnost vícezdrojového finančního zajištění 

Hlavní slabé stránky projektu 

 náročnost natáčení v extrémním prostředí 

 poměrně striktní harmonogram realizace projektu vývoje (6 měsíců) 

 transmediální přístup zatím není v treatmentu blíže specifikován 

 nutná bližší specifikace autorského přístupu ke stylovému zpracování tématu 

 

Předložený projekt je adekvátně připraven k realizaci vývoje. Pro jeho mezinárodní přesah a aktuální a 

divácky atraktivní téma jej doporučuji k udělení podpory. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt může rozšířit žánr portrétních outdoorových dokumentů o výrazný profil mladého a talentovaného 

sportovce. Autoři se chtějí vymezit proti dynamickým audiovizuálním akcím observujícím aktivity sportovců. 

Na základě dosavadních přípravných prací přichází s důrazem na vnitřní prožívání postavy. V předloženém 

projektu tvůrci načrtávají profil sportovce, který je rámován pokusem o výjimečný přechod v Alpách 

s osobním a především vnitřním životem hlavní postavy slacklinera Dannyho Menšíka. Vůči konvencím 

outdoorových filmů se režisér vymezuje důrazem na meditativní aspekt slackliningu, který vyžaduje 

koncentraci a soustředění. Vizuální styl dokumentu však, až na vyjmenování možností současné kamerové 

techniky, není zcela vyjasněn – je zde patrná ambice o co nejpůsobivější vizuální styl podobný fikčnímu 

filmu – jakému? Bude stačit záznam Dannyho v běžných sociálních interakcích pro ilustraci jeho vnitřního 

života a motivací? Současná podoba treatmentu otevírá několik důležitých otázek, které by měl další vývoj 

projektu vyjasnit. Velkým pozitivem je transmediální rozšíření filmu o VR vyprávění, které může zatraktivnit 

distribuci a přesah filmu pro zpřítomnění pohledu a prožívání hlavní postavy.  

 

 

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

Sky Walker je ambiciózní projekt především nároky, které klade na štáb a tvůrce. Tvůrčí tým je 

v současném stavu projektu poměrně úzký. Režisér a hlavní kameraman v jedné osobě má k tématu blízko 

a má řadu tvůrčích zkušeností v daném žánru. Ač se tedy jedná o celovečerní debut, s natáčením 

v extrémním a náročném prostředí bude mít značnou zkušenost. Důležité bude také zapojení dalších členů, 

například zvukaře. Právě zvuk prostředí by měl dle autorské explikace důrazně dokreslovat atmosféru. 

Výhodou je zapojení dramaturga Petra Horkého a odborné poradkyně Lucie Výborné, jejíž role však není 

detailněji specifikována. Dvojice producenta a režiséra zároveň již absolvovala několik odborných industry 

aktivit, kde mohli projekt představit a blíže rozvinout.  

 

 

 

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

Téma má zcela konkrétní mezinárodní přesah jak svým tématem, tak přístupem k natáčení. Tvůrci již 

absolvovali pitching fórum v roce 2019 a dále training a pitching v rámci Documentary Campus Master 

School v Německu. Projekt má dále přislíbenou účast na VR workshopu v rámci benátského Biennale. O 

snímek, dle žádosti, jeví zájem zahraniční distribuční a sales společnosti.  

Důrazem na osobní příběh a motivaci postavy může jistě rozšířit portrétní dokument osobnosti o 

audiovizuálně atraktivní dílo s mezinárodním přesahem. Celovečerní snímek o významném českém 

sportovci nové generace osloví i širší okruh diváků. 

 

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

znaků) 
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V příloze B1 není uvedeno zdůvodnění, proč je předložený projekt komplexním dílem. Doporučuji tvůrcům 

dodat toto zdůvodnění. Harmonogram je poměrně striktní (dokončení vývoje koncem května 2021). 

Předložený projekt staví na velmi intenzivní fázi příprav, obsahuje všechny informace a je srozumitelně 

zpracován. Rozpočet je vzhledem k zahraničním cestám nastaven adekvátně. Úspěšná účast projektu na 

zahraničních workshopech a festivalech ukazuje, že je společnost připravena na vývoj celovečerního filmu 

a bude schopna předložený projekt realizovat. Další vývoj by měl pak blíže specifikovat další personální 

složení štábu a především autorský přístup k vizuálnímu zpracování projektu, tak aby odpovídal vyprávění a 

záměru tvůrců.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sky Walker 

Evidenční číslo projektu 4228-2021 

Název žadatele OLDRICH COMPANY, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 26. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá Fondu projekt vývoje celovečerního dokumentárního filmu, který sleduje českého 

slacklinera (chodce po laně) a horolezce Danny Menšíka a přejít v rámci tzv. Projektu X po 700 metrů 

dlouhém laně propast mezi vrcholy Mont Mallet a Mont du Geánt. 

 

Tvůrci neusilují o PR dokument věnovaný dalšímu „adrenalinovému závislákovi“. Slacklining vnímají naopak 

jako činnost, kdy se v extrémních podmínkách člověk ztiší a dosahuje meditativního stavu. Spíše než fixace 

na špičkový sportovní výkon má tak Sky Walker být komplexním portrétem mileniála, pro kterého je extrémní 

výzva něčím víc než jen návalem adrenalinu.  

 

Samotné téma a motiv chůze po laně mezi vrcholy má vizuální, ale i symbolickou atraktivitu, protože vedle 

spektakulárních záběrů slouží i jako reflexe určitého civilizačního momentu. Je otázka, zda tvůrci navržená 

podoba použití Dannyho voice overu a kladení někdy až příliš doslovných otázek nevyzní ploše, 

každopádně struktura treatmentu a motivická skladba filmu slibují silný, nevšední zážitek. Pozitivně 

hodnotím i záměr krátkého VR filmu. Virtuální realita se stává stále pevnější součástí i zavedených filmových 

festivalů.  

 

Žádosti bych vytkl nedostatečně rozpracování alespoň hrubé distribuční a marketingové strategie. Otázkou 

je i realističnost velmi nízkého rozpočtu vývoje, jehož výsledkem má být ukázka.  

 

Po všech dalších stránkách jde však o pozoruhodný projekt na pomezí sportovního a psychologického 

dokumentu.  

 

 

 

 

 

 

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) 

Pro svoje vyprávění si tvůrci zvolili rámcovou strukturu – páteří filmu má být samotný záznam pokusu 

překonat v rámci Projektu X světový rekord ve slackliningu. Tato rovina má prvky klasického sportovního 

dokumentu, kdy je divák seznamován s technickou stránkou sportu a film zároveň může využít současné 

možnosti snímání v extrémních podmínkách pro vytvoření atraktivní podívané.  

Vedle této „adrenalinové“ linie ale běží paralelně linie více psychologizující, která zachycuje Dannyho 

v jeho osobním životě a vytváří pro jeho pokus hlubší motivaci, zároveň diváka seznamuje s filozofií 

sportu, kterému se Danny věnuje. To je vzhledem k jeho okrajové povaze velmi důležité i pro oslovení 

publika, které není plně zasvěcené do této oblasti.  

Treatment slibuje živou a funkční strukturu, v níž trochu zarazí jen poněkud velikášská voice overová 

tázání. Nejsou v projektu, který chce být v jádru drsný a veristický až příliš doslovná a patetická? Nemají 

vyplynout z obrazů a rutiny hlavního hrdiny? 

Spojení atraktivní ústřední postavy a prostředí hor (ale i prostředí nového cirkusu a kurzů pro horské 

vůdce) slibuje být dostatečně silnou konstelací, aby dokument na pomezí sportu, psychologie a 

nevšedního audiovizuálního zážitku jako celek obstál.    

 

 

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

Mladý a z hlediska celovečerní tvorby nepříliš zkušený není s ohledem na povahu vyvíjeného dokumentu 

na překážku. Naopak, jistá forma kreativního „mladistvého“ entuziasmu, vcítění se a především fyzických 

schopností potřebných pro natočení podobného filmu je u podobně laděného projektu potřebná.   

 

 

 

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

Dokumenty o zdolávání vrcholů jsou i díky oscarovému triumfu předkládanému dokumentu lehce 

příbuzného filmu Free Solo velmi žádaným a vyhledávaným obsahem, který pokrývá teritorium kin i 

televizního vysílání.  

Jedná se navíc o srozumitelnou a široce přístupnou látku, která se dotýká současné potřeby po nalezení 

klidného, vyrovnaného stavu mysli a úniku z civilizačního automatonu. Film tak má předpoklad obstát jak 

na poli komerčním, tak uměleckém.   

 

 

 

 

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

znaků) 

Žadatel vytváří zejména kratší, ale divácký atraktivní obsah pro televize a internetové portály. Vzhledem 

k tomu, jaký typ dokumentu hodlá vyvíjet, to však nepokládám za vážný deficit. Žádost je vypracována 

důkladně, přesto v producentské části postrádám přesnější vymezení distribuční a marketingové 

strategie, alespoň základních bodů pro další postup prací. Pozitivně naopak hodnotím práci s projektem 
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v rámci workshopů, mezinárodní ohlas a uzavření předběžné smlouvy o zájmu s HBO. Poněkud zarazí 

velmi nízký rozpočet pro vývoj takto náročného projektu, nabízí se otázka, zda je realistický s ohledem na 

záměr vyrobit reprezentativní ukázku.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Koridor ztracených 

Evidenční číslo projektu 4229-2021 

Název žadatele Breathless Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kazík 

Datum vyhotovení 18. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložená žádost projektu Koridor ztracených představuje slibný projekt krátkometrážního (45 min.) 

dokufikčního filmu. Projekt má observační formou sledovat život mediálně známého českého páru 

osvobozených politických vězňů tureckého režimu. Zaměřuje se na humanitární a aktivistickou činnost 

dvojice, která se dále pohybuje na hranici rizika věznění. Příběh páru, jež je zcela oddán svým cílům, klade 

otázky o hledání rodiny a domova v cizím a nebezpečném prostředí a je autory zpracováván promyšleně a 

originálně. Dokumentární observace života páru má být doplněna o fikční dějovou linku, která poslouží jako 

ilustrace skutečných zážitků dvojice, která aktivně pomáhá kurdským uprchlíkům napříč Evropou. 

     Hlavní silné stránky projektu  

 originální a aktuální téma 

 slibný zamýšlený dokufikční přístup 

 mezinárodní přesah a potenciál zahraniční distribuce 
Hlavní slabé stránky projektu 

 žádaná podpora Fondu představuje téměř 60% rozpočtu  

 problematické hlavní charaktery postav mohou zkomplikovat vývoj projektu 
 

Projekt debutujících tvůrců je slibný a originální, svým tématem může oslovit zahraniční distribuci a přispět 
k rozšíření formálních a stylových přístupů k dokumentárnímu filmu.  
Projekt je adekvátně připraven k vývoji 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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Projekt Koridor ztracených přistupuje k tématu svého námětu originálně a citlivě. Pro téma uprchlictví, 

humanitární pomoci a aktivismu je projekt velmi aktuální a společensky přínosný. Zároveň téma nutně 

problematizuje a ukazuje v jeho propojenosti s životy jednotlivců, osobní historií i atraktivní dynamikou 

aktivismu na hranici zákona. Zvolený přístup tvůrců, který reportážně-observační přístup kombinuje 

s originální a stylizovanou fikční pasáží úzce souvisí s ambivalentní rolí protagonistů. Nejasně působící 

ústřední pár je tak nahlížen kritickou, ale zároveň chápavou optikou. Bude záležet na pečlivém přístupu 

tvůrců a jejich vlastní reflexivity v procesu natáčení.  

Projekt zcela jasně tematicky a žánrově zkoumá hranice dokumentárního a fikčního filmu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o projekt současných studentů FAMU je slibná i hlubší spolupráce tvůrců, včetně 

konzultací a dramaturgicko-pedagogického vedení.  

Problematické charaktery Markéty Všelichové a Miroslava Farkase úzce souvisí s uměleckým pojetím a 

promyšleným přístupem tvůrců.  

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

Za projektem stojí tým začínajících tvůrců, kteří jsou studenty různých kateder FAMU. Spolupráce režisérky 

Širín Nafariehové  a režiséra Michala Jiřince může pomoci jasnému uchopení složitého tématu. Jistou 

nevýhodou je, že spolu autoři dosud blíže nespolupracovali. Z žádosti není zcela patrné zapojení 

kameramana, střihače a zvukaře a právě této oblasti by se měl další vývoj projektu podrobněji věnovat. 

Dramaturgická účast Rudofla Adlera odpovídá i jeho pedagogické roli. Přes menší zkušenost tvůrců je znát 

odvážný a originální přístup se srozumitelnou představou dalšího vývoje. 

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

Krátkometrážní dokufikce znamená čerstvý a originální přínos pro českou kinematografii. Mezinárodní 

přesah děje pak značně pomáhá možné zahraniční distribuci. Žadatel zároveň promyslel účast na 

mezinárodních trainingových programech a koprodukčních fórech na mezinárodních festivalech, v žádosti 

zatím není účast projektu na fórech potvrzena, ale je jasně patrná budoucí strategie a postup práce. 

Dokufikční zpracování zcela jistě odpovídá mezinárodní látce a má potenciál oslovit zahraniční diváky.   

Žádost obsahuje i srozumitelně formulovanou distribuční strategii festivalových premiér a snahu o oslovení 

mezinárodní distribuční společnosti. 

 

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

znaků) 

Předložený projekt obsahuje srozumitelné a všechny potřebné informace. Finanční rozpočet je nastaven a 

odůvodněn adekvátně potřebám a harmonogramu projektu. Žadatelem je začínající produkční společnost, 

která se podílela na několika úspěšných studentských projektech. Vývoj tohoto projektu bude pro tvůrce 

jistě značnou výzvou, z žádosti je patrné, že však může vést k jejich dalšímu tvůrčímu rozvoji a úspěšnému 

dokončení projektu. Přes menší zkušenost tvůrců bych projekt doporučil k podpoře je adekvátně připraven 

k vývoji.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Koridor ztracených 

Evidenční číslo projektu 4229-2021 

Název žadatele Breathless Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 7. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Středometrážní dokufikce by měla přiblížit životy Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, kteří byli 

zatčeni v Turecku a obviněni ze špionáže a terorismu, a zároveň zřejmě vypovědět o situaci Kurdů v 

Turecku. V případě ústředního páru nicméně vyvstává pochybnost, zda jejich osud již nebyl dostatečně 

medializován, zda jde o téma důležité a nosné, nebo jenom mediálně atraktivní a diskutované. 

 

V případě dění na Blízkého východu se zase nabízí otázka, zda k němu přistupovat právě skrze osoby 

Všelichové a Farkase, zda oni dva dokážou nabídnout neotřelou nebo něčím přínosnou perspektivu.  

 

Observační část by například měla být doplněna fikčním příběhem propašování mladé kurdské 

uprchlice. O něm autoři slyšeli od aktérů natáčení, které ale zároveň označují za nepříliš spolehlivé 

vypravěče. Jejich nespolehlivost ale film patrně nebude tematizovat. Rekonstruované segmenty by 

naopak měly být maximálně autentické, k nerozlišení od těch dokumentárních.  

 

Kombinace fikčního příběhu a dokumentárních částí se navíc vzhledem ke kratší stopáži jeví jako příliš 

ambiciózní na to, abychom ve výsledku mohli do větší hloubky porozumět všem tématům, o nichž 

chtějí autoři vypovědět.  

 

Pokud jsou protagonisté natolik vděčnými postavami, nabízí se omezit záběr vyprávění pouze na ně, 

zůstat u pozorné observace. Zde ale tvůrci podle svých slov narážejí na nedůvěru a podezřívavost ze 

strany Všelichové a Farkase, kteří před kamerou zatím nejsou autentičtí, a lze tedy jen spekulovat o 

míře jejich ochoty stát se objekty filmování. Zvlášť, mají-li být jednotlivé záběry pečlivě komponované, 

což vyžaduje delší přípravu a výraznější zásahy do reality, kterou sociální herci obývají.  

 

Tyto nejisté faktory mě vedou k pochybnostem jak nad zamýšlenou formou vyprávění, tak nad 

tématem, a jakkoli by se projekt mohl dotknout mj. důležitého a citlivého tématu českého pohledu na 

Blízký východ, podpoření jeho vývoj v aktuálně zamýšlené podobě bohužel doporučit nemohu.  

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Popis projektu se z velké části zaměřuje na aktéry vyprávění, ale méně prostoru již věnuje 

zamýšlenému formálnímu a stylistickému pojetí. Fikční příběh by měl tvořit osu vyprávění, zajišťovat 

přísun napínavých situací a propojovat výjevy ze života páru. Není ale zřejmé, jak bude zaručeno 

sjednocení obou linií, kdy ta druhá se může ubírat směry, které s vymyšlenou zápletkou nemusejí 

korespondovat. Obě linie by od sebe přitom neměly být odděleny, ale naopak splývat, vytvářet dojem, 

že jsou stejně pravdivé. Není ovšem zřejmé, zda toto bude divákům prozrazeno, nebo jim bude celý 

film prezentován jako autentický, neinscenovaný materiál. Hrané pasáže by navíc vyžadovaly 

přesvědčivé výkony nejen od (ne)herečky v roli Miriam, ale také od Všelichové a Farkase, kteří se 

přitom před kamerou údajně necítí zcela ve své kůži. Kompozice dokumentárních záběrů mají být na 

druhou stranu promyšlené a nejspíš se blížit hrané tvorbě, což představu o plánovaném uchopení 

tématu ještě víc znejasňuje.  

 

 

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

Personální zajištění projektu odpovídá náročnosti, nákladům i zamýšlené délce projektu. Výhodou je 

předchozí zkušenost Širín Nafarieh s tématy, jichž by se Koridor ztracených měl také dotýkat. 

Režírování hraných scén, pravděpodobně rekonstruujících akční a napínavé situace odehrávající se v 

cizině, ale možná přeci jen vyžaduje koordinaci většího štábu, než s jakým měli tvůrci dosud možnost 

pracovat. Také z toho důvodu se mi jeví vhodnější hrané pasáže vynechat a víc se soustředit na 

časosběrné poznávání Všelichové s Farkasem.  

 

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

Projekt se dotýká aktuální, napříč světem řešené problematiky uprchlictví, přistěhovalectví nebo 

humanitární pomoci. Nicméně s pomocí sociálních herců, jejichž osud možná lépe vypovídá o jiných, 

více regionálních nebo globálních tématech (práce médií a politiků, reakce české veřejnosti apod.). 

Nejsem si tedy jist, zda je vyprávění vzhledem k vybraným aktérům zacílené směrem, který povede 

k něčemu objevnému a podnětnému.   

 
 
 

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

znaků) 

Treatment s různými citacemi a screenshoty kombinuje dohromady příliš mnoho prvků a je poněkud 

matoucí. Jinak je žádost zpracována kvalitně, obsahuje všechny náležitosti a dokládá poměrně 

realistickou představu autorů o finanční náročnosti projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Kickboxer 

Evidenční číslo projektu 4230-2021 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 2.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Dobře připravená (a graficky mimořádně zdařilá!) žádost o podporu se týká vývoje 
dokumentárního celovečerního autorského filmu Evy Tomanové (dle žadatele 
„dokumentárního blockbusteru“) o stopáži 75 až 80 min. 
 
Předložený rozpočet fáze vývoje dosahuje mimořádně vysoké částky (2 494 700 Kč) při 
požadované podpoře Fondu ve výši 800 000 Kč. Aproximativ celkových nákladů kompletního 
projektu (výroby českého kinematografického díla) žadatel neuvádí (ani jako velmi hrubý 
odhad). 
 
Žadatel si je vědom mimořádně rozmáchlé kalkulace, v Producentské explikaci uvedl některá 
zdůvodnění, avšak i při jejich pochopení lze fázi vývoje zvládnout i s nižšími výdaji. 
 
Udělení podpory tudíž lze doporučit, avšak oproti žádosti v upraveném objemu. 
 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Producent píše o dlouhodobém časosběrném natáčení („s jasným stylistickým klíčem“),  
avšak bez dalších bližších podrobností. 
 
Ostatní mírné (!) výhrady ke srozumitelnosti jsou uváděny průběžně v textu expertízy – viz 
níže. 
 
Formálně/graficky sjednocenou podobu všech příloh žádosti je nutno znovu vyzvednout. 
 
Data uvedená v Realizačním harmonogramu vývoje jsou totožná s údaji uvedenými ve  
formuláři Žádosti. Přípravné práce započaly 29.11.2020, dokončení vývoje je shodně  
udáváno na 31.12.2022 
 

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

 
Jak již bylo konstatováno v Obecném hodnocení projektu, předložený rozpočet fáze vývoje je  
pro development filmu zvoleného žánru a obsahu nezvykle vysoký. 
 
Podle žadatele „rozpočet zohledňuje zvýšené nároky, kterou příprava natáčení bude klást na  
režisérku, štáb i samotnou rodinu“, ty by však bylo třeba pečlivěji popsat. 
 
Kupříkladu náklady na trailer jsou enormní – s jediným komentářem producenta: „hlavním  
cílem vývoje je natočit teaser, který představí hlavní postavy a předestře styl, kterým  
režisérka bude jejich příběh vyprávět; tento materiál bude následně využitý při žádostech o  
podporu výroby na domácím i mezinárodním poli“. Ale proč za víc než půl milionu Kč? (jen  
součet pol. 02-11, 02-12, 02-13 činí 515 000 Kč, k čemuž je třeba přičíst částečně i honorář  
kameramana, z pol. 02-14 podíl z 50 000 Kč, z pol. 02-15 casting podíl z 15 000 Kč, z pol.  
02-21 ubytování v ČR podíl z 72 000 Kč atd.). Pol. 02-23 (trhy, workshopy) 100 000 Kč je  
pak do jisté míry objasněna velkorysým plánem účastí na těchto akcích v Producentské  
explikaci.  
 
Několik jiných položek rozpočtu je vysvětleno detailněji (pol. 02-25 i pol. 02-18), pol. 02-10  
storyboard, grafické návrhy za 60 000 Kč povrchněji (jaký balíček služeb? snad v něm byl i  
pochválený grafický design předložené žádosti…). Zdůvodnění další spolupráce s reklamní  
agenturou Matbold s.r.o. specializovanou na firemní brand-identity se má týkat až vlastní  
realizace – viz „vizuální koncept celého projektu“. 
 
V oblasti zdrojů (Finanční plán) žadatel projevuje snahu o diverzifikaci, byť pol. 2.1 Creative 
Europe (pochopitelně) i pol. 3.2 koproducent Filmpark a pol. 4.1 též koproducent Filmpark 
nejsou doloženy ani formou LOI. Má se vůbec na mysli bratislavská Filmpark Production 
s.r.o.? A v případě pol. 3.2 Filmpark s.r.o. z Hloubětína? 
 
Objemově nejnižší zůstává vstup žadatele s 9 % podílu plnění na nákladech fáze vývoje. 
 
Ocenit je třeba získání LOI z České televize, která – žadatelem férově – není uvedena (na  
rozdíl od běžné praxe mnohých jiných producentů) mezi zdroji Finančního plánu. 
 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Žadatel uvádí zájem o účast na několika prestižních workshopech (včetně časově i finančně 
náročných akcí francouzského Eurodoc) s vědomím blížících se rozličných termínů pro 
přihlášky. 
 
Každopádně je nutno ocenit volbu vynikajících dramaturgů, jak prof. Zuzany Gindl- 
Tatárové tak doc. Martina Marečka. 
 
Jako další výstup fáze vývoje (kromě „hlavního“ důvodu, tedy traileru) žadatel uvádí „grafický 
a marketingový koncept, zpřesněný a dramaturgicky ošetřený treatment“. S tím lze jen 
souhlasit, zlé by bylo, kdyby na konci fáze vývoje treatment fixován nebyl.  
 
Jako cílovou skupinu žadatel označuje divácký interval 35 až 44 let s vysokoškolským 
vzděláním a převahou zastoupení žen. Další cílovou skupinu se mají stát zájemci o 
vrcholový sport a zejména o „bojové“ sporty.  
 
Žadatel standardně chystá premiéru na jednom z renomovaných evropských festivalů  
dokumentární tvorby, českou pak – zdrženlivě – budˇ na MFDF Ji.hlava či v rámci Jednoho  
světa. Pro klasickou kinodistribuci plánuje především artkina, ale i nasazení v multiplexech  
s nadějí – vzhledem k tématu, hlavnímu hrdinovi a jeho momentální popularitě – na větší  
divácký zásah (odhaduje až 50 000 diváků). 
 
Co se týče marketingové strategie, žadatel sází – v tomto případě racionálně – spíše na  
konzervativní odzkoušené formy.  
  

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

  
Pod názvem Artcam Films s.r.o. funguje firma od roku 2017, předtím se nazývala FILM  
DISTRIBUTION ARTCAM s.r.o. (což napovídá kompetenci žadatele ve věci distribuce –  
aktivního od roku 2000), ale v předchozím období se věnovala i vývoji a výrobě originálních  
projektů; její filmografie ke dnešku je úctyhodná. 
 
Vít Schmarc (žadatel) převzal firmu v červnu roku 2020 po smrti jejího dlouholetého 
charismatického šéfa Philippe Oliviera Luca Benkemouna (aka Artemio Benki).  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kickboxer 

Evidenční číslo projektu 4230-2021 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 15.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Nejsem vyznavačem bojových sportů, zejména MMA s celou jejich upadlou kontextuální estetikou 

duchovních mudrců a silikonových krasavic považuji za nefalšovaný výraz mentálního úpadku přesycené a 

rozmařilé západní civilizace posledních tří desetiletí.  A když si v žádosti přečtu v podpůrném dopise jednoho 

z expertů, „povoláním bojovníka“, že je také „zápasníkem Lethwei, kterému se často říká nejbrutálnější sport 

na světě“, a že „v boji bez rukavic vítězí ten, který dokáže stát jako poslední na nohou“, připadá mi, že se tu 

vracíme k adoraci těch nejprimitivnějších lidských instinktů. 

 

Oponenti by mi jistě namítli, že bojové sporty mají své kořeny už ve starověku, že skutečně mají i svou 

nespornou dimenzi duchovního růstu a že jsou také váženou součástí dnes neustále vzývaného růstu 

ekonomického. Obávám se ale,  že právě ochota nechat se mrzačit či rovnou zabít pro peníze, je právě tím 

nejpřitažlivějším prvkem celé věci jak pro samotné aktéry, tak pro dychtivé diváky. 

 

Předložený námět se nicméně podobnými úvahami nezabývá, bere soudobou existenci bojových sportů jako 

samozřejmou věc a naopak je chce vykreslit jako maják na cestě životem pro romského outsidera, který by 

jinak nevěděl, co sám se sebou. „Ideální bodový scénář“, který k jeho příběhu hypoteticky přikládá, vyznívá 

zatím sice jako dost kýčovité melodrama, ale jak dobře ukazuje dramaturgická explikace, skrývá v sobě 

dráha kickboxera z ostravského romského ghetta víc potencí, než je jen vítězná cesta na vrchol. Beru tedy 

látku zatím jako vícevýznamovou, kde bude záležet jednak na tom, jak se bude osud samotného protagonisty 

odvíjet v reálu, jednak na autorčitě zorném úhlu, na akcentech jejího vidění a na žánrovém ukotvení. Já 

osobně bych dal přednost objektivnímu pozorování, beze snahy vymáčknout z látky jakákoli přeběžná 

ponaučení. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Eva Tomanová proslula jako autorka filmů o skrytých nebo obcházených psychologicko-společenských 

problémech, z jakéhosi „pološera“ existencí, které ale může vycházet také třeba jen z alternativního způsobu 

života a menšinových osobních ambicí. Přitom je v jejích látkách obsažen i prvek jisté mediální exkluzivity a 

senzace, jak je patrné právě i z projektu představeného žádostí. Talent jedenadvacetiletého Václava Siváka, 

který Tomanová objevila uprostřed romského společenství Ostravy, je ve svém oboru asi nesporný, filozofie, 

kterou se podle otcovského vzoru tento talent řídí, je ale v běžném životě dost sporná: „před ránou nikdy 

nezavřít oči. Skutečná síla spočívá v tom, předat ji dál.“  

 

V boji to „dál“ znamená vrátit ránu protivníkovi a pokud možno jej eliminovat. Přeneseno do všedních dnů, 

není to zrovna nejlepší návod k soužití s ostatními, což projekt dává do souvislosti s vůlí kickboxera Siváka 

emancipovat se od jinak dost truchlivých osudů vrstevníků i od přehlíživosti bílé většiny. Za tou vůlí stojí 

matčina starostlivost a otcův dril, právě u něho zatím ale tak docela neznáme jeho přesné příčiny. Léčí si 

otec na synovi své vlastní komplexy, nebo ho připravuje na lepší osud, než je jeho vlastní?  

 

Jeden z expertů i režijní explikace pokládají za neuralgický bod Sivákovy kariéry to, že „neumí prohrávat“ a 

že první prohra by ho mohla zlomit, dokonce to dávají do souvislosti s jeho „romskou genetikou“. To je 

překvapivě křehký moment látky, mluví se tu i o protagonistově studiu, je tu tedy ve hře ještě mnoho 

neznámých, i když jistě právě tím budících divákův zájem a pozornost. Režisérka má také dost určitou 

představu o vizuální stránce díla, korespondující s jejím obsahem. Nejen v tomto smyslu, ale také zatímním 

složením týmu vývoje odpovídá projekt cílům výzvy. 

 

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

 

Režisérka si podle producentského záměru dokázala už teď získat důvěru rodiny Sivákových, která je 

základním předpokladem vzniku tak intimního rodinného portrétu. Kameraman není zatím určen, protože ale 

půjde o dlouhodobější časosběrné natáčení, vystřídá se jich zřejmě víc, včetně vlogů samotných členů 

rodiny. V této chvíli je důležitý ustavený kruh poradců a dramaturgů: ti první by měli zaručit odborný vhled do 

disciplíny, kterou protagonista provozuje, ti druzí zajistit, aby právě tento vhled nepřevážil nad obecně 

lidskými aspekty portrétu, kterým asi víc odpovídá název původního námětu Cesta z gheta. Alespoň já si tak 

i z hlediska autorčiny dosavadní tvorby ideu filmu vysvětluji, bez nich by pro mě jako dokument o kickboxu 

valnou přitažlivost neměl. 
 

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

 

Pokud protagonista ve svém oboru dosáhne úspěchů, které mu věští jeho trenéři a odborní konzultanti, 

stane se světově známou hvězdou, jehož příběh bude budit zájem u nás i ve světě. Možná jich nedosáhne, 

ale ani pak nebude film bez stejných šancí, protože cesta překonávání překážek, které člověku nastavěl 

osud do cesty, je vždycky přitažlivá, i když třeba nakonec končí prohrou. Na rozdíl od bulvárem už široce 

exploatovaných eskapád nejrůznějších bijců MMA je zřejmě Václav Sivák stále ještě čistá duše, tabula rasa, 

na které může film zblízka i z dálky, staticky i dynamicky zkoumat proměny těla i duše. 

 

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

znaků) 

 

Po nedávné smrti zakladatele Artcam Films Artemia Benkiho jako by právě tento projekt tak trochu 

pokračoval v Benkiho odkazu, kterým se stal jeho film Sólo (2019). Také Kickboxer je film o překonávání 

hendikepů, a to jak psychických, tak sociálních, také on nemusí skončit nikterak triumfálně a nemusí 

prodlévat jen na bojových scénách v ringu, a přesto může diváka něčím povznést a k něčemu ho 

myšlenkově dovést. Žadatel oprávněně akcentuje víceznačný divácký potenciál látky a tudíž i velkorysejší 

vizuál, než je u podobných dokumentů pravidlem. Žádost je zformulována z hlediska záměru jasně i když 

diskutabilně, částka na vyvoj se mi jeví značně vysoká, ačkoli asi odpovídá ambicím projektu. Žadatel je 

nepochybně projekt schopen realizovat na avizované úrovni. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kickboxer 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele ArtCam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jitka Lanšperková  

Datum vyhotovení 12. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kickboxer vypráví o mladém romském muži Vaškovi, který vyrostl v ostravském ghettu a stal se mistrem 

světa v amatérském kickboxu. Důležitou (ne-li hlavní) roli tu však hraje jeho rodina, především otec, který si 

skrze syna realizuje své vlastní ambice. Díky soudržnosti rodiny a pokoře je Vašek schopný vymanit se 

z běžného stereotypního života v sociálně vyloučené lokalitě. Předložený projekt usiluje o psychologicky 

laděný portrét sportovce a jeho rodiny.  

Hlavními silnými stránkami projektu je jeho atraktivní téma sportu, který si získává v ČR na oblibě, hlavní 

protagonista, který by mohl jít příkladem mnoha jeho vrstevníkům svoji disciplínou, odhodláním a 

cílevědomostí. Z hlediska připravenosti projektu k vývoji je dobře rozpracována i prvotní verze bodového 

scénáře, jež vzbuzuje napětí a zároveň si neklade za cíl gradovat k primitivně grandioznímu finále v podobě 

vítězství v ringu. Dále je to mnohovsrtevnatost sociálních témat, které daná rodina nabízí – minulost otce, 

širší rodina, pozice matky, vztah sourozenců apod – a z předešlé tvorby režisérky víme, že je schopná 

dostat se ke svým protagonistům poměrně blízko.    

Slabou stránkou mohou být protiepedimediologická opatření týkající se sportu, to však nelze nijak speciálně 

ovlivnit.  

 

Projekt je důkladně připraven včetně producentské explikace a finančního zajištění – v době podání projektu 

žadatel deklaruje nadpoloviční finanční zajištění.  

 

Projekt doporučuji k podpoře.  

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Nejedná se o zcela originální námět, obdobným filmem je např. Koza Ivana Ostrochovského, kde hlavní 

protagonista je taktéž boxer žijící v ghettu. Kickboxer však nabízí i další rozměr a to sondu do života romské 

rodiny, která odporuje všem „romským“ stereotypům – pracují, studují, jdou ostatním příkladem apod – a do 

života mladého sportovce, který se připravuje na přechod ze světa amatérského sportu do toho 

profesionálního, hledá svoji životní cestu a učí se čelit především sám sobě.  Navíc, jak naznačuje sama 

režisérka, by se mohlo jednat o ryze pozitivní film a to je něco, co nyní jako společnost potřebujeme.  

Děj je pomocí bodového scénáře srozumitelně podaný a jednotlivé charaktery postav mají jasně definované 

své vlastní role v příběhu.  

Vzhledem k tomu, že se v projektu počítá s určitou mírou inscenovanosti, nelze zde předpokládat příliš 

očividné vyjadřování postoje autora – Tomanová je typ režiséra, který zůstává spíše za kamerou.  

Žadatel míří k natočení vizuálně oslnivého dokumentu balancujícího na hraně hraného filmu s důrazem na 

práci se světlem, což odpovídá současným evropským trendům.  

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy beze zbytku.  

 

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

Personální zajištění projektu je na vysoké úrovní, oba producenti tak režisérka jsou zkušenými ve své 

profesi. Režisérka se dlouhodobě věnuje sociologickým sondám v oblastech různým způsobem sociálně 

vyloučených lokalit.  

Dramaturgické explikace Gindl-Tatárové je zřejmě, že bude pro režisérku především rovnocennou 

partnerkou, prozatím nemá zcela ucelenou představu, kudy by se film měl vydávat a rozhodnutí bude 

(zřejmě) nechávat zcela na režisérce.  

Martin Mareček se jeví jako velmi dobrá volba pro externí konzultace, díky jeho zkušenostem zejména 

z nového filmu Dálava, kde taktéž hraje prim vztah otce a syna.  

Personální zajištění je dostatečným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu.  

 

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

Chystaný projekt je už jen svým tématem a optimistickým laděním (sledování úspěšného kickboxera, který 

se zvedne i z pomyslného dna) velmi přínosný pro českou a evropskou kinematografii. Jako společnost 

nyní potřebujeme pozitivní filmy víc než kdy v nedávné minulosti. Další témata jako „jiní“ Romové, 

rodinná soudržnost, cílevědomost a sportovní kariéra jsou společensky důležitými tématy.  

Látka má také potenciál rezonovat i v zahraničí – romská problematika a sportovní témata jsou univerzální 

po celé Evropě a pro další diváky poměrně lehce komunikovatelné. Což potvrzuje i zájem ze strany 

dánského koproducenta.  

 
 

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

znaků) 

Žádost je přehledná a kompletní. Informace jsou úplné a srozumitelné.  

Projekt je s ohledem na ambicióznost poněkud dražší, což však vysvětluje producent – zvolili strategii, kdy 

je marketingová agentura zapojena už v průběhu filmu a už nyní je možné film komunikovat veřejnosti.  
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ArtCam Films je původem distribuční firma a na poli produkce se objevuje cca od roku 2015 a zatím 

dokončila svůj první film Sólo a dva koprodukční projekty. Nyní se podílí na vývoji další dvou filmů, z níž 

jeden je taktéž dílem Evy Tomanové.  

Díky dlouholeté praxi s distribucí „artových“ filmů a několika zkušenostem s produkcí se žadatel jeví jako 

adekvátní pro projekt s ambicemi nadprůměrné sledovanosti. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Ivan 

Evidenční číslo projektu 4231-2021 

Název žadatele FenomART s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 18.1.2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Předložená žádost na vývoj projektu Ivan je observační metodou, která ukazuje život ukrajinského dělníka 
v ČR, který zde pracuje jako mnoho jeho krajanů nelegálně na místní stavbě. Téma filmu je a bude 
společensky přínosné nejen v ČR a SR, ale i v jiných zemích Evropy, kam podobní sezónní dělníci jezdí na 
ony „zarobitky“. Ukrajinský původ režisérky má pro film přidanou hodnotu, která bude mít vliv na autentičnost 
a také pochopení a porozumění si s protagonisty dokumentu (jako krajance jí budou věřit více) a taktéž její 
novinářské pozadí ji přináší lehkou výhodu – v tomto ale pozor, u observačního dokumentu je někdy lepší 
nechat věci plynout, než je tlačit, aby se vešly do dvou plánovaných návštěv Ukrajiny. Někdy se plánují cesty 
2, ale v průběhu se věci dějí, mění a na konci se stane, že změníte protagonistu a do cílové destinace 
dojede třeba 10x. I to je kouzlo nechtěného, kouzlo dokumentu. 
 
Materiály dodané k žádosti považuji za velmi zdařilé, nenacházím v nich žádné protichůdné informace. 
Naopak jsou velmi důkladné, poctivě napsané a je vidět, že i přes svoji počáteční neznalost filmového 
průmyslu a jeho mezinárodního fungování, si žadatel a režisérka udělali rozsáhlé rešerše a našli 
spolupracujícího producenta, který s nimi projekt konzultuje a mentoruje.  
 
Do slyšení doporučuji objasnit nejasnost ve scénáristické smlouvě a dodat dobrozdání o vlastním vkladu, 
které chybí.  
 
Projekt doporučuji k podpoře 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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložená žádost je obsáhlá a považuji ji za velmi zdařilou a jasně napsanou. Díky dodaným materiálům  
mám jasnou představu o směřování projektu. Jsou přiloženy všechny povinné přílohy, schází mi jen 
dobrozdání producenta o vlastním vkladu do projektu. Doporučuji ke slyšení doplnit.  
Obecně mi žádost velmi konvenovala jak tematicky, tak producentskou snahou o jeho exploitaci. Až na  
nejasnost ve scénáristické smlouvě v ní nenacházím kontradikce a nejasnosti.  
Téma je společensky přínosné a obohatí českou kinematografii. Přirovnala bych jej k filmu Hranice práce,  
který měl výrazný socio-kulturní dopad nejen v ČR, ale i zahraničí.  
Žadatel by projekt měl řádně konzultovat s právníkem nejen kvůli tomu, že protagonista Ivan je momentálně  
v ČR nelegálně a režisérka to veřejně přiznává – i když dodává, že Ivan zrovna žádá o pracovní vízum.  
V žádosti uvádí právní služby Ivana Davida, tedy věřím, že Ivanova budoucnost není ohrožena.  

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

Celkový rozpočet je 806 500.- Žádost od SFKMG je na 405 500.-, tedy 50%. Zbytek pokrývá žadatel 
z vlastních zdrojů – 260tis v honoráři producenta, scénáristky a vedoucího vývoje (to ale vychází na 250tis),  
zbylých 141tis v hotovosti. Dobrozdání o vlastním vkladu producent nedokládá. Finanční plán je tedy dvou  
zdrojový.  
Ve smlouvě na scénář je uvedena částka 1.000.- splatných do 90 dní od podepsání smlouvy. Podle  
producentské strategie má být ale honorář 40tis ve formě odložené platby. Tato částka a ani případná  
odložená platba se ve scénáristické smlouvě nevyskytuje – otázka tedy je, zda o tom scénáristka ví a  
souhlasí s tím.  
Rozpočet považuji za správně odhadnutý, v realistické rovině realizace. Částky jsou odpovídající a 
obhajitelné. Rozpočet koresponduje s předloženým projektem. 

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

Producentská strategie je velmi zdařilá a podrobná. Je vidět, že producent projekt konzultoval a režisérka 
svoje téma zná a ví, jak s ním nakládat, což je vidět i na detailním popisu cílového diváka i kanálů, jak jej 
oslovit, což se u žádostí málokdy vidí i u zkušených producentů.  
Velmi oceňuji propracovanou exploitační strategii – opravdu je vidět, že si žadatel dal práci a vyhledal si 
svoje potenciální zacílení.  
Všechny kroky, které producent plánuje jsou obhajitelné a souvisí s vývojem tohoto konkrétního projektu. 
Nejedná je sej o slepý výčet aktivit.  
Je vidět, že svoji neznalost z filmového průmyslu dohání svým nadšením a snahou se učit od jiných, 
zkušenějších producentů, a to je na žádosti vidět.  
Byla bych jen opatrná s těmi dvěma plánovanými cestami. Chápu, jedná se o vývoj, ale někdy dvě 
znamenají 10.  
V rámci výroby producent plánuje koprodukovat s Ukrajinou, ale zde bych byla velmi opatrná, na Ukrajině 
jsou filmové minority prakticky neexistující. Jednalo by se pravděpodobně o jeden z mála filmů takto 
koprodukovaných (na Ukrajině nejsou samostatné minority, a tedy minority soutěží se všemi projekty, jako 
jsou filmy Vitalije Manského…tedy i pro původem Ukrajinku to bude velmi složité) – proto bych s tím 
nepočítala a hledala jiného koproducenta. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Produkční firma FenomART byla založená v roce 2020. Dle přiloženého profilu společnosti nemá doposud 
vyprodukované žádné kinematografické dílo. Producent taktéž na svém kontě nemá ani krátký film. 
Vystudoval účetnictví a finanční služby, tedy nemá zázemí filmové školy. Tento nedostatek kompenzuje 
externím producentem-konzultantem v osobě Martina Jůzy ze společnosti Krutart. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ivan 

Evidenční číslo projektu 4231-2021 

Název žadatele FenomART s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 
 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 15.01.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Autorka námetu a režisérka Oksana Moiseniuk má zámer vytvoriť časozberný observačný dokument o 
ukrajinských emigrantoch a gastarbeiteroch v Českej republike, pričom sa bude sústreďovať hlavne na 
hlavnú postavu Ivana, jeho životné sny a ich ťažkú cestu k ich naplneniu. Príbeh hlavnej postavy budú 
doplňať príbehy postáv vedľajších, tiež Ukrajincov s podobnými osudmi. Okrem citlivého portrétu o 
mladom človeku a jeho snoch, láske k budúcej žene i k domovine je dokument i o pracovnej drine, či 
novodobom vykorisťovaní a dotkne sa společenských neduhov a úskalí týkajúcich sa migračnej 
politiky. Autorka sa projektu venuje už od roku 2018 a z priloženého treatmentu je jasné, že má projekt 
dosť podrobne vypracovaný a predpripravený. V budúcom ďaľšom vývoji, ktorý trvá do 11.2021 sa 
spolu s dramaturgičkou chcú venovať vyhľadávaniu a vývoju momentov, ktoré by im pomohli vyjadriť 
všetky naplánované témy. Projekt predkladá produkčná spoločnosť FenomART s.r.o., ktorá je len 
nedávno založená a teda bez skúseností výroby celovečerných filmov. Okrem režisérky je jednateľom 
finančník Elisey Mashchenskiy, čo vnímam ako pozitívny fakt. Film bude celovečerným 
dokumentárnym debutom O.Moiseniuk, ktorá sa doteraz profesne uplatnila ako novinárka a pracovala 
v TV a komerčnej výrobe. Filmový štáb je doplnený českými filmovými profesionálmi. Projekt sa 
predkladá ako kultúrne náročné kinematografické dielo, nie som si však týmto tvrdením istá. 
Producentský zámer i vízia ďaľšieho vývoja autorky sú precízne a v mojich očiach dobre vypracované, 
projekt má potenciál vytvoriť zaujímavý a aktuálny dokument v medzinárodnej koprodukcii. Hoci 
produkčná spoločnosť, tak ako aj režisérka sú debutantami, dávam im benefit of the doubt. 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

 
Autorka sa venuje projektu už dlhšie a má i natočený materiál, kterého ukážka je pripojená k projektu. 
Sleduje hlavnú postavu svojho projektu, Ivana, ktorý prišiel ilegálne, na poľské víza, do ČR kde chce 
zarobiť peniaze na veľkú svadbu so svojou snúbenicou, ktorá ho čaká v rodnej Zakarpatskej Ukrajine. 
Ale nielen vďaka svojej ilegalite žije Ivan v sťažených podmienkach – dnešná doba praje novodobým 
vykorisťovateľom a nezrozumiteľným, komplexným migračným zákonom. Okrem hlavnej postavy chce 
svoje rozpávanie obohatiť príbehmi niekoľkých vedľajších postáv. Sledovať ich bude tak v ČR, pri 
práci a živote tu, ako aj v Zakarpatskej Ukrajine, Kosivskej Poljane odkiaľ Ivan a jeho rodina 
pochádzajú. Dokument bude točený časozbernou metódou a predstaví aj zložitú socio-ekonomickú 
situáciu doma, ale zároveň i krásy Ivanovho domova. Autorka má tiež zámer nezasahovať do 
dokumentu, ale točiť ho observačnou metódou. Podľa slov dramaturgičky má cit pre rytmus filmu a 
zmysel pre uchopenie najzaujímavejších a relevantných tém, ako aj společenských problémov. Projekt 
plní požadavky výzvy a kdeže samotná autorka pochádza z tejto oblasti, verím tomu, že látku vie 
dobre precítiť a môže vytvoriť citlivý a príťažlivý dokument jedného fenoménu našej doby. Zároveň má 
ambíciu priblížiť ukrajinských gasterbeitrov českým divákom a svojim krajanom predstaviť ich situáciu 
v zahraničí. Napriek tomu, že je autorka debutantka, projekt sa mi javí ako pomerne dobre vyvinutý, aj 
čo sa týka jeho budúcej vizuálnej stránky, bude záležať aj od kameramana, či sa film priblíži ku 
kreatívnemu dokumentu, alebo skôr k tv tvorbe... 

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

Hoci je produkčná spoločnosť mladá, založená v roku 2020 a autorka bude debutantkou  
celovečerného filmu, projekt je dobre vypracovaný. Vízia možného ukrajinského spolufinancovania,  
kde štát podporuje projekty na 100 % je veľmi realistická, ako aj podpora súkromých subjektov a in  
kind. Autorka látku cíti do hĺbky a filmový štáb zahŕňa aj českých profesionálov. Cítiť i symbiózu medzi  
ňou a dramaturgičkou filmu Alexandrou Škampovou. Konzultujúcim producentom je Martin Juza a asi  
aj vďaka tomuto faktu je ďaľšia producentská stratégia precízne a trefne vypracovaná, vrátane 
workshopov, koprodukcií, ďaľšieho financovania, možných sales agentov, festivalovej premiéry  
a cieľových divákov. Projekt vnímam ako dostatočne vypracovaný a verím tomu, že dôjde k jeho  
ďaľšiemu úspešnému vývoju. 

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

Projekt sa zaoberá závažnou a pálčivou problematikou, menovite emigráciou ľudí zo slabších 
ekonomických regiónov na zárobky do regiónov bohatších a zároveň chce upozorniť na aspekt 
novodobého moderného vykorisťovania, ktoré existuje aj vo vyvinutých krajinách Európskej Únie. Tak 
ako naši starí rodičia odchádzali za prácou a zárobkami do Západnej Európy, či Ameriky, tak teraz do 
EU prichádzajú pracovať ľudia z Východu, hranica sa posunula. História sa opakuje. To sa týka nielen 
ČR, ale i mnohých ďaľších krajín. Preto je to téma večne originálna a zaujímavá. Film nám môže 
umožniť pohľad do vnútra systémov a na ľudskú stránku a dopad na život tisícok ľudí v podobnej 
situácii. Dokument reflektuje na existujúcu situáciu v ČR a môže byť zaujímavý tak pre českých, ako aj 
ukrajinských divákov a obohatiť tak českú, ako aj európsku kinematografiu.  
 

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

Ako som už uviedla, projekt sa mi vidí dobre vypracovaný, obsahuje nezbytné informácie a má logicky 
vypracovaný ďaľšiu stratégiu financovania a výroby. Podľa mňa až prekvapivo dobre na debutantov. 
Verím tomu, že sa projekt podarí v budúcnosti zafinancovať aj so zahraničnými koproducentami a že 
je typ takéhoto aktuálneho dokumentu reflektujúceho na javy v našej súčasnej Európe záujem. 
Celkový rozpočet filmu je odhandutý na 3.300.000 CZK. Rozpočet na vývoj je 806.500 CZK z čoho 
49,72 % predstavujú vlastné zdroje producenta. Od SFK sa žiada  50,28 %, čo je určené pre kultúrne 



 
 

Strana 3 
 
 

náročné projekty a o tom mám pochybnosti. Predložený projekt ako kultúrne náročný projekt 
nevnímam. Očakávala by som už teraz aj LOI od budúcich ukrajinských partnerov, pretože som 
presvedčená, že záujem z ich strany bude a autorka i producentka v jednej osobe to naznačuje. Pre 
tento projekt tiež vidím spolufinancovanie z ukrajinskej strany ako vitálne. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Ivan 

Evidenční číslo projektu 4231-2021 

Název žadatele FenomART s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 16. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt přináší společensky důležité téma ukrajinských dělníků v ČR, a to na portrétu jednoho z nich, 

Ivana, mladého muže ze Zakarpatské Rusi. Díky němu dostává tento fenomén konkrétní lidskou tvář a 

umožňuje českým divákům nahlédnout na důvody, kvůli kterým podobní „Ivanové“ masově opouštějí 

své vesnice a rodiny a nechají se v ČR najímat a často i zneužívat různými sprostředkovateli, protože 

sami nejsou schopni vyřídit si legální pracovní povolení. Projekt by mohl umožnit českým divákům 

pochopit nelehký úděl těchto lidí a případně i ovlivnit postoje k nim, které jsou často negativní až 

xenofobní. Z tohoto hlediska je jeho společenský význam vysoký. Zároveň má i silný emotivní aspekt, 

vycházející z osobních zkušeností režisérky. I když je zpracování stylem observačního dokumentu 

poměrně klasické, samotné téma je v domácím kontextu inovativní a zvolená forma dokumentu je pro 

něj velmi vhodná. Látka má silný zahraniční přesah: údělu ukrajinských dělníků porozumí i diváci 

přinejmenším v zemích Višegrádské čtyřky. Téma migrujících dělníků, mužů, ale i žen, je navíc 

celosvětový fenomén. Projekt může najít uplatnění na festivalech zaměřených na lidská práva, kterých 

je dnes na světě celá řada. 

Fakt, že se jedná o debut jak pro autorku a režisérku, tak i pro producenta je pozitivní, jistým 

problémem jsou ale jejich malé zkušenosti a track record. Samotné téma jakož i osobní 

zaangažovanost režisérky ovšem nad těmito negativy převažují.  

 

 

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 přináší téma, které je pro českou společnost důležité a které u nás není zatím ve filmu příliš 

reflektováno. Pojednává o ukrajinských gastarbeiterech, a to na portrétu jednoho z nich, Ivana, 

mladého muže ze Zakarpatské Rusi. Díky němu dostává tento fenomén konkrétní lidskou tvář a 

umožňuje českým divákům nahlédnout na důvody, kvůli kterým podobní „Ivanové“ masově opouštějí 

své vesnice a rodiny a nechají se v ČR najímat a často i zneužívat různými sprostředkovateli, protože 

sami nejsou schopni vyřídit si legální pracovní povolení. Projekt by mohl umožnit českým divákům 

pochopit nelehký úděl těchto lidí a případně i ovlivnit postoje k nim, které jsou často negativní až 

xenofobní. Z tohoto hlediska je jeho společenský význam vysoký. Zároveň má i silný emotivní aspekt. 

Autorka / režisérka dobře zná prostředí, ze kterého Ivan pochází (vyrůstala ve stejném regionu), a 

zároveň díky důkladnému sběru materiálu zná i prostředí, ve kterém žijí ukrajinští dělníci v ČR.    

Přiložený natočený materiál je přesvědčivý a demonstruje dobrou znalost obou prostředí – na Ukrajině 

i v ČR. Jedná se o klasický observační dokument s otevřeným koncem. Režisérka by chtěla během 

celého procesu i s legalizací jeho pobytu v ČR a získáním pracovního povolení. To vytváří předpoklad, 

že se hlavní protagonista účinkování ve filmu nezalekne a bude spolupracovat až do konce. 

 

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

Autorka, režisérka a spoluproducentka projektu Oksana Moiseniuk je absolventkou audiovizuální 

žurnalistiky na univerzitě ve Lvově a scenáristických kurzů v Kyjevě. 11 let žije v ČR, kde pracovala 

jako novinářka a televizní redaktorka. Projekt by měl být jejím celovečerním debutem. K látce má silný 

osobní vztah, pochází ze stejné oblasti jako hlavní protagonista a má podobnou životní zkušenost, i 

když na jiné úrovni. Kameramanem má být dokumentarista Filip Stoček, absolvent střední školy 

reklamní tvorby, jenž má ve svém protfoliu jak kameramanskou, tak režijní práci. Střihačem je již 

zkušený Šimon Špidla. Dramaturgyně Alexandra Škampová, absolventka FAMU, pracuje v České 

televizi v koordinaci vysílání jako režisérka dne. Její analýza rozebírá pozitiva látky, neupozorňuje 

ovšem na žádná úskalí a nevytyčuje konkrétní kroky další práce. 

 

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

znaků) 

Téma je vysoce přínosné pro českou společnost a také pro domácí kinematografii, která se mu zatím 

příliš nevěnuje. I když je jeho zpracování stylem observačního dokumentu poměrně klasické, samotné 

téma je v domácím kontextu inovativní a forma observačního dokumentu je pro něj velmi vhodná. 

Látka má silný zahraniční přesah: Údělu ukrajinských dělníků porozumí i diváci přinejmenším 

v zemích Višegrádské čtyřky. Téma migrujících dělníků, mužů ale i žen, je navíc celosvětový fenomén. 

Projekt může najít uplatnění na festivalech zaměřených na lidská práva, kterých je dnes po celém 

světě bezpočet. 
 

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

1000 znaků) 
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Žadatelem je společnost FenomART, kterou založili teprve v roce 2020 režisérka Oksana Moiseniuk a 
finančník Elisey Mashchenskiy. Společnost zatím nemá žádný zrealizovaný projekt, Oksana 
Moiseniuk ale režírovala pro různé televize menší reportáže a tvrdí, že byla schopna je ošetřit i po 
produkční stránce. Elisey Mashchenskiy je absolventem VŠE, oboru Účetnictví a finanční řízení 
podniku a s filmovou výrobou se seznamoval na různých industry iniciativách. Při svém debutu chtějí 
producenti spolupracovat ze zkušenějším producentem Martinem Jůzou, jenž má na svém kontě 
například dokument Švéd v žigulíku. Žadatel předložil vcelku jasnou distribuční strategii s pečlivě 
odhadnutými potenciálními diváckými skupinami, možnými sales agenty nebo vytipovanými festivaly. 
Má také představu o příští koprodukci (jeden partner z Ukrajiny je potvrzen) a možnostech jak 
financovat výrobu s rozpočtem hrubě odhadnutým na 3,3 mil. Poměrně vysoký rozpočet na vývoj 
(806 500) je ale financován pouze z vkladu samotného žadatele a příspěvku SFK (50,28%). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dva, tři, čtyři 

Evidenční číslo projektu 4232-2021 

Název žadatele D1film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 17.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt „Dva, tři, čtyři“ je koncipován jako výpověď o mnohovrstevnatosti lidského 
chápání sama sebe.  
Dějová linka předloženého projektu je vedena prostřednictvím pětice partnerských 
vztahů. V nich lidé řeší krizi tradičního partnerství snahou o pravdivost, velkorysost a 
přijetím těch druhých.  
Jedna z protagonistek cestuje v karavanu a tam žije svůj život. Má dva partnery, které 
navštěvuje v rámci svých sezónních prací.  
Jiná protagonistka navazuje vztahy s muži i s ženami a má dítě s mužem, který chtěl 
být ženou.  
Ženatý protagonista žije se svojí ženou i s přítelkyní, kterou si manžel našel. 
Jiný manželský pár si od samého začátku známosti povolil další vztahy. 
 Další protagonista žije v eko-komunitě a má vztahy s mnoha ženami, i když některé 
jen v rovině platonické.  
Záměrem tvůrců je vtáhnout diváka do běžných životních situací, ve kterých se 
protagonisté ocitají. Prostřednictvím těchto pohledů by divák měl mít možnost 
nahlédnout do vztahů, jež se vymykají většinové normě. Zároveň ukázat přirozenost 
sdílené pravdy bez přetvářky a pocitů viny. 
  
Silnou stránkou projektu je znalost autorů prostředí i protagonistů, které chtějí 
mapovat a prezentovat divákům.  
Slabou stránkou je rozmáchlost v tématu, široce rozkročené příběhy, kde se jen 
obtížně hledají styčné body. Ony tam jsou, ale v projektu nejsou nijak upřesněny.  
  
  
 

 
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Již v 60.letech minulého století vznikaly komunity, ve kterých žili muži i ženy pohromadě, 
nikdo se netvářil jako manžel či manželka, všichni patřili všem. V našem prostředí se tyto 
komunity vynořovaly hlavně mezi intelektuály, spisovatelé o svých komunitách hojně psali. 
Vždycky to bylo odůvodněno paradigmatem svobody rozhodování, svobody obecně.  
Minulý čas, který používám, vypovídá o tom, že tyto mezilidské vztahy skončily jako slepá 

ulička, ze které účastníky vyvedlo buď úmrtí, nebo ztráta chutě pokračovat v životě 
v nevázané komunitě dál.  

Předložený projekt je pouze posunem téhož ztvárnění teze o krizi tradičního manželství ze 
60.let minulého století do dnešního dne. Dokonce i mezi husity (15.století) byly komunity, 
ve kterých „všichni žili se všemi“.   

Nemyslím si, že předložený projekt by byl založen na takto jednoduchých základech. Autoři 
se snaží hledat svobodu vlastního způsobu života v komunitách lidí, kteří už vědí co chtějí. 
V tom je záludnost projektu. Nedá se vstoupit do cizího vztahu od samého začátku a 
sledovat kam se všechno posune. Pro filmaře by to mohla být také konečná, protože by 
k rozvinutí vztahu, který je očekáván, nemuselo dojít. Autoři proto musí vstoupit do již 
rozvinutého vztahu a hledat tam kořeny a snažit se je najít. Pak je tady velké nebezpečí 
manipulace. Ta je už naznačena v samotném projektu, cituji z treatmentu:  

„Tomáš vysvětluje Radce a Honzovi, co od nich v této scéně očekávají a jak se mají bavit, 

aby to vypadalo přirozeně, nenuceně a zároveň zábavně. 

Vše je připraveno a Jan začíná točit.“ 

Podobných scén, ve kterých jsou protagonisté nabádáni říct to, co potřebuje režisér pro svůj 

film, je více. Skoro to vypadá, že byť je to treatment, přesto už autoři vědí, co jim budou 

aktéři odpovídat a co autoři z jejich života ukážou. A to všechno ještě před natáčením. Pro 

tvorbu hraného filmu by to bylo záslužné. Pro dokumentární film, pakliže se zaštiťuje 

hledáním pravdivosti v životě, je to zhouba. Navíc – naznačené příběhy jsou ve skutečnosti - 

mají-li být také filozofujícími, dějově hutné a proto také dlouhé. Podle mého mínění by jich 

mělo být méně, ale měly by být lépe propracované v tom, odkud kam protagonisté směřují, 

bez ohledu na to, jak budou ve skutečnosti odpovídat před kamerou.  

V rámci boje proti většinové normě, by mělo být někde, nějak, jakkoliv formulováno 

(obrazově a v rámci děje a ne jen proklamativně) sdělení, co to je ta většinová norma. To 

v projektu chybí. Tak by lépe vynikla ona „jinakost“ vztahů, o které se autoři opírají a které 

postupem času získávají status „nic neobvyklého“. Proklamace, vytvářející dojem, že jen 

vztahy, naznačené v projektu jsou ty jedině pravdivé a skutečné, že jenom tam je životní 

pravda, nemá nic společného s hledáním. Autoři jsou dopředu rozhodnuti dokázat něco, co už 

dnešní společnost nebere jako výjimku. Pak se naskýtá otázka, co chtějí autoři svým 

projektem říct? Ono to „hledání“ je dost málo, když to není podpořeno jasným cílem. Bylo by 

záhodno, aby svým výsledným dílem pohnuli od současných oblíbených popisných děl 

různých autorů, k většímu filozofickému a dramaticky významnému posunu v rámci tématu. 

Nabourat současnou klidnou hladinu vyprávění a postavit nový dramatický tvar, který by 

zasáhl větší část publika, než se dosud děje. Přehršel otázek, usazených v závěru autorské 

explikace dává naději, že autoři budou hledat cestu nekonformní a tím také novátorskou. 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autory námětu jsou Magdalena Šipka a Tomáš Tožička. Podle slov dramaturgyně Terezy 
Reichové nejsou oba autoři vystudovanými filmovými tvůrci. Podle mého názoru to nevadí, 
protože oba velice dobře znají prostředí, o kterém chtějí realizovat svůj film a mají 
prostudovány i osudy mnohých lidí, jež je inspirovaly k vytvoření tohoto projektu. 
Dramaturgyně ve své explikaci zatím nerozvíjí projekt někam dál, ale pečlivě hlídá to, co je 
v námětu důležité a snaží se to uchovat do konečné verze v rámci projektu.  

 
 Dramaturgyně ve své explikaci uvádí: 
Cit.: „Již během předtáček, které zkoumaly, zda jsou vybrané postavy dobrou volbou pro práci 

na vývoji, se vyjevily před kamerou situace, které přinesly nové otázky a syrový 
dokumentaristický materiál.“ Konec citace. 

 

Dovoluji si připomenout jednu z důležitých podmínek Výzvy SFK: 
 

Výzva č. 2021-1-2-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

 

Cíle podpory kinematografie 1. podporovat žánrovou, tematickou a stylovou diverzitu námětů  

 

2. podporovat vývoj českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora na námětu, na 

promyšlené obsahové a vizuální koncepci a struktuře dokumentu před natáčením, konzultacích s 

odpovědným dramaturgem a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování … 

 

Motivační účinek 

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti o podporu kinematografie, a 

to z důvodu dodržení podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti o 

podporu kinematografie je možné provádět pouze přípravné práce. 

 
Nechávám na rozhodnutí Rady SFK, zdali podmínka motivačního účinku nebyla v tomto 
případě porušena. Předtáčky, výběr postav před natáčením, syrový dokumentaristický 
materiál. Asi by bylo dobré přesně určit hranici, kde ještě tato podmínka není porušena a kdy 
porušena je. Aby se nestalo, že v některých případech je porušení motivačního účinku bráno 
jako diskvalifikace a v jiném, podobném případě, není projekt diskvalifikován.   

 
 
 
 

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

Téma je v současné době hojně prezentováno na všech úrovních dramatické tvorby a to nejen 
u nás, ale po celém světě. Hledání pravdy v mezilidských vztazích se stalo „žádanou 
komoditou“. Tak, jak je v předloženém projektu téma zpracováno, není ničím výjimečným 
ve smyslu dramatické tvorby. Zajímavé by mohlo být výběrem protagonistů, což je dost pro 
slušný dokumentární film, ale málo pro inovaci v rámci české nebo evropské 
kinematografie.  
 

  

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a dávají možnost žádost posoudit.  
Projekt je v rámci společnosti realizovatelný, žadatel je schopen dovést dílo do zdárného 

konce.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Dva, tři, čtyři 

Evidenční číslo projektu 4232-2021 

Název žadatele D1film s.r.o 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 31.12.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
 

Zajímavý projekt - v podstatě sociologická sonda vztahů současné společnosti spojené s vývojem nových či 

nově pojmenovaných mezilidských polyamorických vztahů. Jistě potřebný projekt v současné době. 

 

Pokud se týká ekonomické části jisté pochybnosti ve vztahu k rozpočtu a rozpočtu k autorským smlouvám 

existují. Taktéž drobné připomínky k harmonogramu. Vše popsáno v podrobné části analýzy a doporučuji 

Žadateli dovysvětlit při Slyšení.  

 

Projekt 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 a srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace - drobné připomínky 

vysvětlitelné při Slyšení níže. 

– Žádost lze správně posoudit. 

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

– Rozpočet je předložen v pdf /dokončený/ a xls /nedokončený/ - nevím však, zda to není pouze špatným 

transferem dat. Ovšem např. Řádek 02-29 má u obou verzí evidentně špatný součin. Taktéž honorář 

za scénář ve smlouvě a za licenci je evidentně uveden na špatném řádku. Současně nesedí s 

autorskou  smlouvou p.Tožičky - resp. bylo by vhodé dovysvětlit - jak to bylo myšleno. V jádru však při 

troše snahy je transparentní a  výše nákladů je zdůvodnitelná. 

 

– Představa o financování je realistická, zde srovnání Finanční plán 3.3.1 Kopr. soukr. vnitrostátní s 

autorskými smlouvami si opět žádá vysvětlení - jak to bylo myšleno. 

 

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

 

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování spíše však  z vnitrostátních zdrojů. 

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 cílové skupině i marketingové strategii. 

 

– Časový harmonogram je jistě zvládnutelný. 

Řádky 2 + 5 podivně vyplněny - opět může jít o chybný transfer, u Žádosti správně. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

– Zkušená společnost na poli produkce dokumentárních filmů, ocenění a úspěchy žadatele viz předložená 

příloha. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dva, tři, čtyři 

Evidenční číslo projektu 4232-2021 

Název žadatele D1film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 26. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt vývoje dokumentu, který se zaobírá částečně tabuizovaným, ale velmi aktuálním 

tématem polyamorie, tedy vztahů s více partnery. Zároveň výrazně přesahuje do kategorie problematiky 

genderové identity, tranzice a narušení „tradičního“ rozdělení rolí v rodině.  

 

Jde o výsostně intimní dokument, do nějž vstupuje dvojice filmařsky nepříliš zkušených autorů z pozice 

osobní zkušenosti a potřeby její reflexe na rozsáhlejším vzorku protagonistů. Vyvíjený dokument je 

postavený na intimním sledováním několika postav, které žijí v polyamorických vztazích. Nejde o bulvarizaci 

tématu, ale snahu postihnout niterné procesy aktérů tohoto specifického modelu citového soužití.  

 

Z předloženého treatmentu mohou vyvstat určité obavy z koherence celku, tj. aby dokument nebyl jen sérií 

disparátních pozorování různých postav a problémů. Dvanáctiminutový teaser ale dává jistou představu, že 

pozorovatelská metoda přináší zajímavé výsledky – i díky osobě zkušeného kameramana.   

 

Přes určitou nezkušenost režijního dua a některé dílčí pochyby plynoucí z treatmentu se jedná o velmi živé, 

fascinující a provokativní téma, které si bezesporu zaslouží detabuizaci a hlubší rozpracování.  

 

 

 

 

 

 

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) 

 Předložený treatment je víceméně velice popisný a situační, když mapuje jednotlivé aktéry a jejich osobní 

příběhy, aniž by dával příliš představu o nějakém kompaktním tvaru – krom toho, že se někteří 

protagonisté mohou potkat na stejném setkání. Jedná se tedy o jakousi antologii pozorování, jejíž finální 

tvar vyplyne ze samotného jednání postav před kamerou.  

 Na jednu stranu chápu prostor, který je potřebný pro spontánní rozvoj jednotlivých témat a vztahů, na 

druhou stranu vzniká otázka, jak kompaktní a sdílný může finální tvar být z hlediska obecnějších témat, 

které si tvůrci stanovují.  

 Samotná metoda „zachytit vztahy“ bedlivým pozorováním, se jeví pro daný materiál zajímavá, i proto, že 

dokument vyvazuje z potřeby morálního hodnocení (podobně tomu bylo např. u Danielova světa). Nabízí 

se samozřejmě i v treatmentu nevyslovená problematika reakcí okolí, pragmatických okolností 

polyamorie ve společnosti, která má nastavená určitá kritéria posuzování normálnosti vztahů. 

 V tomto ohledu vnímám projekt jako zatím (přiznaně) syrový, což ovšem může v důsledku být jeho 

deficitem.   

 Materiál předložený v rámci dvanáctiminutého teaseru ukazuje, že autoři dokážou vytvořit před kamerou 

dostatečně otevřenou atmosféru, přimět svoje aktéry k osobní zpovědi, zároveň je zajímavě zachytit 

v intimních situacích. Určitá míra „strojenosti“ je cítit zejména v některých dialozích – zejména u Veroniky 

a Honzy se rozhovor jeví spíše jako vztahový úvod pro diváka než skutečný dialog. Většina předloženého 

materiálu však funguje a má schopnost vtáhnout.       

 

 

 

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

 Za dokumentem stojí filmařsky nezkušená dvojice autorů, kteří mají k tématu velmi osobní vztah. Ačkoli 

jejich zkušenost se samotnou dokumentární tvorbou není dostatečná (T. Tožička je sice „protřelý 

protagonista“, ale to je samozřejmě spíše druhotné), vzhledem k povaze projektu, kde je podstatná 

empatie, schopnost získat si důvěru a vytvořit alespoň zdání všednosti pro jednotlivé aktéry, se nemusí 

nutně jednat o deficit. Obzvlášť, je-li součástí štábu i zkušenější kameraman.  

 

 

 

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

 Dokumenty detabuizující různé podoby sexuality a proměnlivé modely rodinného soužití mají v současné 

festivalové kinematografii své místo (viz např. experimentální esej Touch Me Not). V kontextu české 

tvorby jde o ojedinělé, ale podstatné sondy do vytlačovaných oblastí – např. Danielův svět Veroniky 

Liškové či dokumenty Dagmar Smržové a Evy Tomanové. Podobný typ filmu, který demytizuje 

pozorováním je v současném společenském naladění, které se často radikálně přiklání ke 

konzervativním hodnotám, velmi relevantní.   
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 Žádost je podána úplně a srozumitelně, obsahuje dostatek informací pro posouzení projektu. 

V producentské explikaci postrádám trochu konkrétnější vymezení cílového publika (obzvlášť u tématu, 

které se dotýká u nás tak výbušného tématu transgender lidí) a naznačení marketingové strategie. 

V ostatních ohledech je žádost dostatečně konkrétně formulovaná. Kredit žadatele je pro daný typ 

autorského dokumentu vysoký.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Průvodce plastičností 

Evidenční číslo projektu 4233-2021 

Název žadatele Československý filmový klub dam, z.s. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 18.1.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatelka předkládá svůj autorský projekt o vnímání podstaty sochařství, což je rozhodně originální námět a 
pokud vznikne i finální film, může být přínosem do debaty o smyslu umění a jeho směřování. Nicméně, jak 
sama žadatelka uvádí, nemá moc producentských zkušeností, což projekt reálně snižuje. 
 
Silné stránky: 

- Originální námět 
- Promyšlená realizace 
- Dobře vytipované postavy a přístup 
- Myšlenkové zakotvení 
- Pokud se prokáže, tak vícezdrojové financování 

 
Slabé stránky: 

- Absence marketingové strategie 
- Chabý pokus o distribuční strategii 
- Neznalost základních producentských postupů 
- Riziko nedokončení projektu kvůli výše zmíněným skutečnostem 

 
Celkově je projekt zajímavý, z autorského hlediska velmi dobře připraven. Jenže velké nedostatky 
v producentské přípravě mohou celý projekt uškrtit. Doporučuji tedy projekt k podpoře, ale jen za podmínky, 
že žadatelka jasně prokáže závaznou spolupráci se zkušeným producentem. Projekt je dobrý, ale 
producentská neznalost a nezkušenost můžou žadatelce přinést velmi nepříjemní komplikace při 
administraci grantu. 

Udělení podpory Doporučuji s podmínkou 
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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 bohužel nekompletní a měla být vrácena k doplnění – chybí smlouva se scénáristkou. Tato 
příloha je nahrazena čestným prohlášením, ale to lze použít jen v případě, kdy je žadatelem fyzická 
osoba – to není tento případ. Dále některé přílohy obsahují formální nedodělky (je požádáno o 
komplexitu projektu, ale není nikterak vysvětleno proč, není vyplněno umístění projektu, 
v harmonogramu se některé položky překrývají). Jinak mi ale přílohy umožnily se rozhodnout 
kvalifikovaně.  

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

Rozpočet: 
Obecně je velikost rozpočtu v pořádku. Deklarované aktivity odpovídají charakteru projektu a ceny jsou 

zvoleny v pořádku. 
 
Finanční plán: 
Je úctyhodné, že filmařky dokázaly sehnat na tento projekt další zdroje do vývoje. Zároveň však jejich 

vlastní vklad a ani vklad jiných zdrojů není potvrzen, ačkoli se to v žádosti tvrdí – poprosil bych o 
nápravu alespoň ve formě LOI od nadačního fondu a čestné prohlášení o vkladu od producentky. 

 
Výše dotace je obhajitelná vůči povaze projektu. 

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

Žadatelka míchá žádost na vývoj s žádostí na výrobu v několika aspektech. Nicméně co se týká vývoje, má 
jasnou představu o tom, co by se mělo stát a proč. To sedí k charakteru projektu. 

 
Časový harmonogram je délkou zvolen správně, jen nesedí přípravy a začátek projektu. Obvykle projekt 

začne až po přípravách a ne před nimi.  
 
Distribuční strategie filmu je naprosto zoufalá, stejně jako marketingová, která prakticky chybí úplně. Na této 
části je jasné, že žadatelka nemá s distribucí a marketingem zkušenost. Zároveň to ale sama přiznává. Jak 
je již napsáno na vícero místech této analýzy, je nezbytné, aby žadatelka začala spolupracovat 
s profesionálním producentem. Jinak může kvalitní látka přijít vniveč, a to by byla škoda. 
 
Téma i zpracování projektu ale slibuje zajímavý snímek, který může přispět do aktuální diskuze o povaze 

umění. 

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

Společnost (spolek) je nově založená entita dokumentaristkami mimo hlavní proud. Autorsky mají členky za 
sebou dost projektů, ale producentsky žádný. Proto akutně potřebují s nějakým producentem 
spolupracovat. Samy to přiznávají v žádosti a zároveň je to ze samotné žádosti hodně cítit. Moje 



 
 

Strana 3 
 
 

doporučení/podmínka pro přidělení dotace je, aby do týmu přibrali alespoň externího garanta, který jim 
pomůže s administrativními, legálními a finančními aspekty, protože strašně snadno lze porušit (i 
nechtěně) článek v rozhodnutí SFKMG, a to končí oznámením na finančním úřadě, který má 10 let na 
prošetření. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Průvodce plastičností prostřednictvím akademického 

sochaře Michala Blažka a manuálního filozofa Petra 

Rezka. 

Evidenční číslo projektu 4233-2021 

Název žadatele Československý filmový klub dam,s.z. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj celeovečerního dokumnetu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 10.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Esej o současném sochařství  rozlišuje  dva principy tvorby. Ten,jehož zastáncem je  sochař a významný 

restaurátor  Michal Blažek,vychází z přesvědčení, že  figura je základem  sochařovy umělecké představy a 

že  na ní musí být vidět „ životnost, jak se dere skrze tělo zevnitř ven.“ V tom případě hovoříme o 

plastičnosti. Tradice, která je pro Blažka směrodatná, začíná antikou(bez níž není na čem stát) a  v moderní 

době pokračuje  tvůrci jako Bílek, Zoubek, Kaplický ,Gebauer a pozdní Giacometti. Druhá větev téhož směru 

jsou Májovci 57(vycházejí z kubismu ,Kubišta, Gutfreund, Štursa,Kremlička) 

S touto generací tvůrců končí pomalu  epocha vyjádření  duchovního stavu figur,a pole ovládl objekt. 

Objekt je neživý tvar a v takovémto případě, říká Blažek,hovoříme o plasticidě. Filozof Petr Rezek se zabývá 

sochařstvím v obecnějších souvislostech  filozofie a  celospolečenského pohybu .Krédem,které doplňuje 

Blažkovy teze, je,že dílo nemůže být součástí skutečnosti, musí být od ní odděleno nějak formálně 

odděleno,,neboť jinak nemá žádný řád, představuje vlastně jen náhodný projev libovůle,jako jsou třeba 

artefakty   rozsypané v galerii na podlaze.  Cesta k tvorbě objektů místo soch vede  ke ztrátě duchovních 

hodnot. 

O tom se povede široká diskuse  mezi výtvarníky, kurátory,galeristy a kritiky,Michal Blažek je pověstný svým 

nevybíravým sarkasmem.Vede spory s kde kým.Je to exentrik,ale jeho názory  jsou určitě mnoha lidem 

blízké(např. mně). 

Dialog,který bude v dokumentu zachycen,osvětlí mnohé principy moderního umění. 

 

 

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 dokumentu je jedinečný a odvážný,protože diskusi s M.Blažkem podstoupí jen ti stateční.Zároveň 

půjde o průřez současným sochařstvím, navštíme  mnohé ateliéry a tvůrce.Téma dislkuse je velmi výbušné, 

protože v současnosti se láme chleba-jestli se  ovšem nezlomil už dávno. Debata o malířství a nových 

médiích je obdobná. Jsem přesvědčená, že dokument bude  napínavý  svými názory, zábavný díky ostré 

výměně názorů, a také zásadně poučný. Vhled do problematiky výtvarného umění bude suplovat  

estetickou výchovu  v tom nejlepším, nepopisném  slova smyslu. Autorka a zároveň režisérka projektu 

Helena Všetečková  je díky své odborné erudici a osobním kontaktům  s výtvarníky schopna  diskusi uřídit, 

vybrat atraktivní prostředí v dílnách tvůrců a doložit jednotlivé  názory  příklady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Českolosvenský filmový klub dam vznikl loni v létě ,a to proto, aby režisérky   (každá už jednoho celovečerního 
dokumentu)  sdružily své producentské síly. Spojují je stejné názory a obdobná studijní léta.Jsou to  dámy 
Veronika Janečková,Zuzana Puissi,Daniela Matějková ,Helena Papírníková a autorka tohoto projektu,Helena 
Všetečková. Chtějí tímto filmem odstartovat sérii  děl  filmového ženského spolku  a  myslím si, že je to  zcela 
v jejich možnostech.   

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

 Téma je významné pro současnou českou kinematografii i kulturu obecně. Je to sice svou povahou téma 

lokální, ale evropská  veřejnost jistě zdařilý dokument  o umění vděčně přijme. Myslím, že  má dokument  

naději na festivalové  uvedení, zejména  na   vstřícné přijetí na festivalu v Jihlavě.   

  

  

  

  

  

  

   
 
 
 
 



 

 

Strana 3 

 

 

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

znaků) 

 Informace v materiálech jsou  jednoznačné a srozumitelné a mohla jsem se na jejich základě pro  kladný 

posudek odpovědně rozhodnout.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Průvodce plastičností 

Evidenční číslo projektu 4233-2021 

Název žadatele Československý filmový klub dam, z.s. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Kulhánková 

Datum vyhotovení 17.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný dokumentární film Průvodce plastičností prostřednictvím akademického sochaře Michala 

Blažka a manuálního filozofa Petra Rezka by měl být především o tématu sochařství v současnosti a jak 

sochu vnímají různé české osobnosti, od samotných sochařů, přes profesory na uměleckých školách až po 

kurátory v galeriích a kunsthistoriky. Celý děj by měl být vystaven jako dialogy o sporech, které kolem pojetí 

sochařství jsou. Centrem těchto sporů je osobnost sochaře Michala Blažka, který se velmi distancuje od 

pojímání sochy v současnosti, kdy jsou za sochy spíš považovány objekty nebo koncept. 

 

Mezi silné stránky projektu patří velké osobní zaujetí autorky námětu a režisérky Heleny Všetečková, která o 

hlavní postavě Michalu Blažkovi a o sochařství ví mnoho.  

 

Mezi slabé stránky projektu řadím neobsazenou pozici produkce, projekt je tedy předložen bez marketingové 

a distribuční strategie a jakýchkoliv snad zaujmout i zahraniční publikum. Zároveň si myslím, že v této fázi 

neprobíhá dostatečná komunikace mezi režisérkou a dramaturgem, který dokázal možný obsah filmu 

zjednodušit a přidat k němu potřebný kontext a nesoustředil se pouze na avizované spory. 

 

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) 

Připravovaný dokumentární film Průvodce plastičností prostřednictvím akademického sochaře Michala 

Blažka a manuálního filozofa Petra Rezka by měl být především o tématu sochařství v současnosti a jak 

sochu vnímají různé české osobnosti, od samotných sochařů, přes profesory na uměleckých školách až po 

kurátory v galeriích a kunsthistoriky. Celý děj by měl být vystaven jako dialogy, a především dialogy o 

sporech, které kolem pojetí sochařství jsou. Centrem těchto sporů je právě osobnost sochaře Michala 

Blažka, který je podle přiložených materiálů ve sporu s kdekým a zároveň se velmi distancuje od pojímání 

sochy v současnosti, kdy jsou za sochy spíš považovány objekty nebo koncept. 

 

Z přiložené žádosti je zjevné, že autorka námětu a režisérka Helena Všetečková sochaře Blažka velmi 

dobře zná a o tématu sochařství toho mnoho ví. Na druhou stranu mi přišlo, že toto mnoho je na škodu 

pochopení, o čem má film vlastně být a jak ho udělat atraktivní pro publikum (například i publikum, co 

sochaře Blažka přímo nezná, ale o současné umění se zajímá). Prostě nají odstup a snažit se selektovat a 

promýšlet zajímavý děj. Režisérka sepsala velmi rozsáhlou režijní explikaci, kde nabízela mnoho možností, 

kdo všechno z osobností a kde všude se může natáčet. Osobně mi vadilo, že celý film chce vystavět hlavně 

na tématu sporu, nebo že očekává, že s vybranými osobnostmi bude pan Blažek vždy ve sporu (například, 

protože má horlivou povahu anebo mu ta či ona osoba ukřivdila nebo neuznává jeho tvorbu). Musím 

přiznat, že jsem z těchto materiálů nepochopila, jestli je sochař Blažek významným umělcem, který ale 

zůstal zcela nepochopen anebo zapšklým a konfliktním umělcem, který nedokáže vnímat, že svět se mění a 

s ním často i vnímání kultury nebo kulturních artefaktů. Současně jako by z obsahu filmu vypadla osobnost 

Petra Rezka, filozofa a teoretika umění, jehož jméno je v názvu filmu a jehož teorie se sochařem Blažkem 

rezonují.  

 

O to víc mě pak překvapilo, když jsem pročetla dramaturgickou koncepci dramaturga Martina Kohouta, 

který dovedl ten detailní materiál (popsaný v jiných přílohách) velmi stručně a pochopitelně popsat a 

navrhnout s jakými typy postav/figur vést dialog, aby byl film srozumitelný a zajímavější. Především důraz 

na kontext Blažkovy tvorby, na co navazuje, problémy, které měl během studia z politických důvodů atd. je 

důležitý pro zarámování sochařovy současné práce. Bohužel to na mě působilo jakoby režisérka a 

dramaturg před podáním žádosti dostatečně tyto možnosti výběru/zjednodušení neprobírali. I samotné 

popsané plány v rámci vývoje naznačují, že se chce režisérka soustředit pouze na scény, kde půjde o spory 

a to proto, aby si věřila, do jak moc velkých konfrontací dokážou vystupující/figury ale i štáb zajít. Podle mě 

by se spíš spolu s dramaturgem ale i kameramanem měli soustředit na celkové pojetí filmu a jak celému 

tématu současného sochařství dodat lepší a efektivnější kontext.  

 

Důležitou vizuální složkou budou ve filmu hrát samotné sochy, zatím ale není jasné, jakým způsobem se 

budou sochy snímat. Režisérka má také přístup k archívním materiálům o sochaři Blažkovi a sochařství 

všeobecně a také k filmům, které Blažek sám točil. Prozatím není jisté, jestli některé z těchto dalších 

materiálů se ve filmu použijí.  

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

Předložený projekt nemá nikoho na produkční pozici. Žádost je podávána nově vzniklým spolkem  

Československý filmový klub dam, do něhož kromě autorky námětu a režisérky tohoto projektu Heleny  

Všetečkové patří také Veronika Janečková, Zuzana Piussi, Daniela Matějková, Helena Papírníková. 

Impulsem k založení spolku bylo „spojení filmařek, které se dlouho znají, jejichž filmy jsou si blízké, ale  

které nemají sílu samostatně působit (s výjimkou Zuzany Piussi)“. Osobně nastavení takovéhoto typu  
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spolupráce velmi podporuji, ale bohužel v přiložené žádosti není vysvětleno, jakým způsobem se budou  

ostatní členky na projektu podílet a jestli vůbec, kromě jedné zmínky, že půjde o „kolektivní dramaturgii“.  

Zároveň úplně nerozumím, co znamená, že se spolek pokusí „odstartovat tak sérii ženských filmů, které ze  

spolku budou vycházet,“ kromě faktu, že film je natočen ženou-režisérkou, zbytek štábu jsou muži a  

současně naprostá většina postav/figur, které mají ve filmu vystupovat jsou také muži. V projektu není  

žádná zmínka o tom, že by mohlo být i podtéma - absence žen v sochařství (tedy aspoň těch, které jsou  

vidět a slyšet) a nebo, že by režisérka přistupovala k tématu nějak více z „ženského“ pohledu. 

 

Největší nedostatky ve složení týmu vidím právě v chybějící produkci, tedy v člověku, který by měl přehled o 

dalších možnostech financování, uměl by navrhnout marketingovou a distribuční strategii atd. anebo  

k tomu oslovit zkušené osoby. Režisérka sice oslovila na pomoc s hledáním produkční/produkčního 

Radima Procházku, ale i v této fázi vývoje projektu je osoba produkční/produkčního důležitá, aby dokázala  

vše posoudit ze strany praktické udržitelnosti. 

 

Dramaturg Martin Kohout má ve svém portfoliu filmy, které se zabývají společensko-politickými tématy a jak 

jsem již uvedla výše, dokázal i tento projekt dramaturgicky uchopit velmi dobře.  

 

Kameraman Jan Březina má zkušenosti spíše s televizními pořady a cykly.  

 

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

Projekt ve fázi, ve které je popsán, nemá žádné ambice oslovovat zahraniční publikum. Myslím, že to je ale 

především tím, že v týmu chybí produkční, tedy osoba, která by se na téma dívala ze širšího pohledu, tedy 

jak film nejlépe prodat nebo dostat k co největšímu publiku. Hlavní postava sochař Blažek navazuje na 

kubismus, který je světově proslulý, tak by se film mohl otevřít i pro zahraniční publikum, které by mohlo 

zajímat, jak vypadá žijící „kubista,“ který musel trpět osobně i umělecky během normalizace a nedokázal se 

(nebo nechtěl se) přizpůsobit svobodnému světu po sametové revoluci a vývoji ve svém uměleckého oboru. 

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

znaků) 

Žádost byla podána kompletní. 

Projekt má menší celkový rozpočet na vývoj, celkem 618 000,- Kč, v Fondu kinematografie je požadováno 

435 000,- Kč, především na pokrytí honorářů pro tvůrčí tým, který se bude na vývoji podílet. 

Vývoj by měl být ukončen v březnu 2022, dává to tedy štábu dostatek času i s ohledem na současnou 

pandemii Covid-19, který velmi omezuje setkávání lidí, a tedy i natáčení. 

 

Žádost podal spolek Československý filmový klub dam, který vznikl v červnu 2020 a je to jeho první podaný 

projekt. Součástí spolku jsou filmařky Veronika Janečková, Zuzana Piussi, Daniela Matějková, Helena 

Papírníková a Helena Všetečková a všechny spojuje to, že točí podobné filmy a nechtějí už tvořit 

samostatně. Bohužel z přiložených materiálů nevyplívá, jak se na projektu budou podílet ostatní filmařky, 

kromě režisérky Všetečkové. Součástí spolku není nikdo, kdo by mohl převzít produkční stránku přípravy 

tohoto projektu, a proto se obávám, že bude velmi komplikované, aby film vznikl. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Zrcadlo moře 

Evidenční číslo projektu 4250-2021 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 10.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Zajímavé téma a velmi zajímavě uchopené, ale postrádám to zásadní, proč výsledkem autorčiny tvorby má 

být film a ne literatura, případně rozhlasové dílo. Film je jedno z nejdražších umění a ne jen proto je potřeba 

pečlivě zvažovat, který umělecký záměr má být realizován tímto způsobem. Filmem má být zejména to, co 

bez obrazu postrádá smysl. U tohoto projektu zatím vnímám obrazovou složku jako nadbytečnou nebo 

přímo rušivou. 

Omlouvám se za tu osobní poznámku, která možná nepatří do ekonomické analýzy. Nebo naopak patří, 

protože poměrně malá investice do vývoje tohoto projektu dá tvůrcům šanci ověřit si jejich záměr a případně 

dotáhnout ho do stavu, který přesvědčí i nevěřící. 

Projekt původně byl ve Výzvě na výrobu, ale na doporučení členů rady byl přesunut na Výzvu na vývoj a 

tento přesun má svoji logiku. 

Mezi silné stránky projektu jistě patří samotné téma, minimalistický rozpočet předložený producentem a 

dosavadní tvorba režisérky Anny Kryvenko. 

Za slabou stránku projektu je možné považovat zvolenou stopáž (20 až 30 minut), která nachází velmi těžko 

cestu k divákovi.  

Projekt doporučuji k poskytnutí podpory, protože jsem přesvědčen, že právě v tomto případě je vrchovatě 

naplněn smysl podpory na vývoj projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost obsahuje vše, co fond zajímá, v podstatě je srozumitelná a umožňuje kvalifikovaně posoudit záměr 

a požadavky tvůrců projektu. 

Žádost je doplněna třemi LOI, které dokreslují jednak práci producenta, ale také zájem o připravovaný film. 

 

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

Základní charakteristiku rozpočtu jsem již uvedl, tak jenom pár poznámek.  

10.000,- na hlasový casting – zkušený rozhlasový režisér by to možná zvládl za míň. 

Desetitisícové honoráře za vývoj krátkého dvacetiminutového filmu mohou na lakomé účetní působit jako 

nadhodnocené, ale pokud by producent uvedl nulové honoráře a v kolonce výroba ukázky kalkuloval místo 

nuly 36.000,-, tak si myslím, že budou všichni spokojeni. 

Producent ve svém komentáři k rozpočtu zapomněl zdůraznit, že 26.000,- pro lokačního jsou peníze pro 

umělce, rodilého Tenerifana Nebrise M. Mosfiho 

 

Finanční plán je vzhledem k minimalistickému rozpočtu jednoduchý. Skládá se ze dvou položek: 51.000,- 

vlastní investice producenta a 170.000,- požadovaná podpora od fondu. 

Malá poznámka: producent ve svém záměru zmiňuje poskytnutí vlastní kamerové techniky, to by se mělo 

objevit ve věcném plnění ze strany producenta. 

 

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

Z žádosti je patrné, že celý štáb na tomto projektu pracuje již delší dobu a na víc má s podobnou tvorbou 

dostatečné zkušenosti. 

Producent si je vědom možností, které má podobný projekt při hledání uplatnění. 

LOI obsažené v žádosti jsou důkazem schopnosti producenta a současně i jistého renomé celého štábu. 

Distribuce je profesionálně připravována s dlouhodobým předstihem. 

 

 

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

Seznam filmů, které již vznikly, nebo jsou v přípravě ve společnosti Analog Vision s.r.o. o této společnosti a 

jejich směřování hodně vypovídá. S výjimkou jedné koprodukce jsou to všechno filmy, které míří více 

k náročnějšímu divákovi a které pomáhají vytvářet dobré jméno české kinematografie v zahraničí. 

(Můj neznámý vojín, David, Kiruna – překrásný nový svět) 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 

 

Název projektu Zrcadlo moře 

Evidenční číslo projektu 4250-2021 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 12. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt krátkometrážního snímku je originálním formálním pokusem se silným univerzálním tématem. 

Inspirací se pro autorku stala ruská válečná korespondence. Doba i místo odchodu do války, čekání a 

psaní dopisů se může měnit, ale příběh zůstává stále stejný. Vychází z něho i předložený projekt, 

originální, poetické audiovizuální dílo na hraně dokumentu a experimentálního filmu. Projekt má 

detailně promyšlenou koncepci a silnou vizuální stránku, kterou dokazuje přesvědčivý moodboard.   

Autorka se snaží hledat ztracené jednotlivé lidské příběhy, které jsou součástí větší, kolektivní, 

historické paměti lidstva, zajímá ji fragmentace času a paměti. Projekt je značně inovativní a díky 

svému univerzálnímu tématu a specifickému formálnímu zpracování překračuje hranice a má silný 

zahraniční přesah a vysoký mezinárodní potenciál.  

Autorka a režisérka Anna Kryvenko pochází z Ukrajiny, vystudovala FAMU a upozornila na sebe 

několika oceněnými experimentálními filmy, a především celovečerním koprodukčním snímkem Můj 

neznámý vojín. Tvůrčí tým je částečně mezinárodní, což odpovídá charakteru projektu.  

Žadatelem je společnost Analog Vision, která se orientuje na náročnější projekty s mezinárodními 

ambicemi, projekt tudíž do profilu společnosti dobře zapadá. Producent Michal Kráčmer s režisérkou 

spolupracoval už na jejím mezinárodně úspěšném snímku Můj neznámý vojín. Rozpočet vývoje je spíš 

skromný, financován má být ovšem pouze z vkladu žadatele a příspěvku SFK, jenž tvoří 77% rozpočtu. 

Žadatel má jasnou představu o distribuční a marketingové strategii s přesně vymezenými cílovými 

skupinami. Pro alternativní distribuci je už potvrzena platforma Kinedok, slovenský distributor a také 

mezinárodní sales agent. Ambiciózní festivalová vize není vzhledem k mezinárodní reputaci režisérky a 

charakteru filmu nereálná.  

 

 

 

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) 

 

Mladý muž jde do války, jeho dívka na něho čeká doma. Jediné spojení představují milostné dopisy. 

Doba i místo se může měnit, ale tento příběh zůstává stále stejný.  Stal se inspirací také pro 

předložený projekt, poetické audiovizuální dílo, jakousi koláž na hraně dokumentu a experimentálního 

filmu. Projekt má detailně promyšlenou koncepci a silnou vizuální stránku, kterou dokazuje 

přesvědčivý moodboard. Zároveň má všeplatné, univerzální téma. Dotýká se odloučení, komunikace 

mezi lidmi, ztráty, štěstí, dospívání, reflexe války a „velkých“ dějin a jejich vlivu na osudy jednotlivců. 

Inspirací se pro autorku stala ruská válečná korespondence. Díky tomu má výsledný tvar osobnější, 

konkrétnější rozměr a není pouze abstraktní spekulací. Ve výsledné audiovizuální básni se autorka 

snaží hledat ztracené jednotlivé lidské příběhy, které jsou součástí větší, kolektivní, historické paměti 

lidstva, zajímá ji fragmentace času a paměti. Z historie se film dostává až do budoucnosti, do utopie: 

sjednocující linku bude vizuálně zobrazovat stavba papírového utopického města, který chtěl mladý 

muž - architekt postavit pro svoji milou. Časem divák pochopí, že oba protagonisté se vlastně nikdy 

nepotkali a že žili v různých dobách. Formou a strukturou se tento krátkometrážní film blíží spíše 

experimentu než dokumentu. Drsnost, konkrétnost a autenticita konkrétních dopisů se snoubí se 

symbolismem a poetismem. Spojení těchto kontrastních rovin vytváří zajímavé napětí. Z uměleckého 

hlediska je projekt odvážným a originálním formálním pokusem se silným univerzálním tématem.  

  

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

 

Autorka a režisérka Anna Kryvenko pochází z Ukrajiny, vystudovala FAMU a upozornila na sebe 

několika oceněnými experimentálními filmy, a především celovečerním koprodukčním snímkem Můj 

neznámý vojín, jenž se dostal i do distribuce. Tvůrčí tým je částečně mezinárodní, což odpovídá 

charakteru projektu. Se střihačkou Darjou Chernyak, také absolventkou FAMU, už režisérka 

spolupracovala. Dramaturgem je zkušený filmař Ivo Trajkov. Při natáčení na Tenerife bude režisérka 

spolupracovat se španělským výtvarníkem.  

 

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

znaků) 

  

Projekt je značně inovativní a díky svému univerzálnímu tématu a specifickému formálnímu 

zpracování překračuje hranice a má silný zahraniční přesah. Jedná se o krátkometrážní snímek, jehož 

vysoký mezinárodní potenciál se týká především festivalového uvedení.  

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

1000 znaků) 
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Projekt se ucházel o podporu už ve výzvě pro experimentální filmy, kde nakonec kvůli nedostatku 

prostředku podpořen nebyl, a žadateli bylo doporučeno předložit žádost v této výzvě pro vývoj 

dokumentů.  

Žadatelem je společnost Analog Vision, která se orientuje na náročnější projekty s mezinárodními 

ambicemi. Producent Michal Kráčmer s režisérkou spolupracoval už na jejím předešlém mezinárodně 

úspěšném snímku Můj neznámý vojín. Projekt do profilu společnosti dobře zapadá. 

Jedná se sice o krátký částečně experimentální film, vzhledem k natáčení k cizině jsou ale náklady na 

výrobu přiměřené (1,3 mil Kč). Rozpočet vývoje je spíš skromný – 221 000 Kč, financován má být 

ovšem pouze z vkladu žadatele a příspěvku SFK, jenž tvoří 77% rozpočtu.  

Žadatel má jasnou představu o distribuční a marketingové strategii s přesně vymezenými cílovými 

skupinami. Pro alternativní distribuci je už potvrzena platforma Kinedok, slovenský distributor a také 

mezinárodní sales agent. Ambiciózní festivalová vize není vzhledem k mezinárodní reputaci režisérky 

a charakteru filmu nereálná.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zrcadlo moře 

Evidenční číslo projektu 4250-2021 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 2021-1-2-6 

Číslo výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 18.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je krátkometrážní film Zrcadlo moře, který bude režírovat ukrajinská filmařka Anna 

Kryvenko. 

 

Experimentální filmová báseň vypráví o dvou lidech, kteří se ztratili v čase a ve válce. Muž odešel bojovat, 

žena na něj čeká doma. Oba píší tomu druhému dopisy, postupně se ale ukáže, že žijí v různých dobách a 

že se nikdy nepotkali. 

 

Projekt se předkládá opakovaně, nicméně poprvé na vývoj. Původně byl podán na výrobu experimentálního 

filmu, Rada SFK podle vyjádření žadatele však doporučila, aby byl projekt podán v rámci jiné Výzvy. 

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Umělecky náročný experimentální projekt s mezinárodními ambicemi 

o Neobvyklý pohled na válečné konflikty, jež se odehrávají napříč 20. stoletím 

o Ve filmu budou využity autentické válečné dopisy a deníky  

o Režisérka má detailně promyšlenou vizuální i zvukovou koncepci  

o Projekt připravuje již několika společnými filmy prověřený tvůrčí tým 

o Tři domácí i zahraniční distributoři svůj zájem o projekt stvrzují LOI  

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Symbolický příběh je naplněn tolika asociacemi, že potenciálně hrozí jeho nesrozumitelnost 

o Projekt je finančně zajištěn z vlastních zdrojů jen z 23 %, zbytek je předmětem této žádosti 

 

Projekt se zdá být velice dobře připraven a autorka má konkrétní představu o jeho podobě. Navzdory tomu, 

že projekt v této fázi vývoje nepočítá s vícezdrojovým financováním a požaduje od SFK procentuálně velmi 

vysoké pokrytí nákladů, jako potenciálně umělecky náročné dílo jej k podpoře doporučuji. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Experimentální film „o mužích, kteří píší z války a o ženách, které jim z domova odpovídají“, bude výzvou 

pro jeho autorku a zřejmě i pro diváky. 

 

Ústřední myšlenka námětu je originální – impulsem pro vznik projektu byla ruská válečná korespondence – 

a vzhledem k mozaikovitosti a cykličnosti příběhu, který se odehrává se v odlišných časových rovinách, je 

zpracovaná velmi osobitým způsobem. Hlavní symbolické postavy mají různou národnost, žijí v různých 

dobách (on šel bojovat do první světové války, ona žije v blízké budoucnosti), spojuje je ovšem univerzální 

válečná zkušenost mnoha mužů a žen. 

 

„Filmová báseň v dopisech“ je postavena na principu koláže, ve které se budou střídat prostředí i jazyky, 

jimiž postavy hovoří. (Ve filmu budou dokonce využity autentické dopisy a deníkové zápisy různých lidí v 

různých jazycích.)  

 

Proto bude klíčové, aby navzdory zvolené formě příběh neztrácel na soudržnosti a srozumitelnosti, tj. aby 

se ve všech zajímavých asociacích a symbolech diváci nezačali ztrácet. Treatment není koncipován jako 

„scénosled“, spíše jako podrobný výklad režisérčina záměru, doplněný ukázkami z válečné korespondence. 

 

Režisérka má již v této fázi vývoje velmi podrobně promyšlenou vizuální i zvukovou koncepci svého filmu – 

a o tom nesvědčí jen přiložený moodboard. V autorské explikaci i v treatmentu podrobně rozepisuje, jakou 

symbolickou roli budou mít v příběhu klíčové vizuální prvky: modernistický maják i model papírového města 

budoucnosti. Představu má i o funkci zvuku a ruchů či o způsobu snímání (využívat se chystá různá média: 

od 8mm kamery až po mobilní telefon). 

 

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

Režisérkou je kyjevská rodačka Anna Kryvenko. Filmová režisérka, střihačka a fotografka absolvovala na 

pražské FAMU Centrum audiovizuálních studií. Její krátkometrážní experimentální filmy získaly několik cen: 

snímek Poslechnout horizont na MFDF Jihlava a její zatím poslední snímek, celovečerní dokument Můj 

neznámý vojín zaujal poroty na festivalech ZagrebDOX 2019 nebo Cronograf 2019. 

 

Na projektu se bude podílet také střihačka a kameramanka Daria Chernyak, s níž režisérka spolupracovala 

již v minulosti, dramaturgem bude makedonský režisér, scenárista a producent Ivo Trajkov. 

 

Složení tvůrčího týmu se zdá dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Experimentální film, kolážovitě propojující řadu různých osudů, má v kontextu české kinematografie určitý 

potenciál vnést inovační přístup k filmovému příběhu. Svým tématem a zpracováním má zahraniční přesah.  

 

Projekt má mezinárodní ambice, záměrem žadatele je soustředit se především na festivalovou distribuci. 

Několik potenciálních zahraničních distribučních partnerů o něj již projevilo předběžný zájem stvrzený LOI. 

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. Autorská explikace o treatment jsou velmi podrobné. 

. 

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. Profil společnosti zvolenému cíli odpovídá. 

 

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba pilotu, která zahrnuje i obhlídky na Tenerife. Kvůli 

využití tamějšího jedinečného „futuristického“ majáku v příběhu jsou cestovní náklady s obhlídkami spojené 

dostatečně odůvodněné. Honorář na vývoj scénáře je spíše symbolický (10 000 Kč, včetně licence).   

 

Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 23,08 % (vlastní vklad žadatele), zbytek je 

předmětem této žádosti (170 000 Kč). V této fázi vývoje je tedy další osud projektu na podpoře SFK do 

velké míry závislý.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Nejkrásnější město na světě 

Evidenční číslo projektu 4251-2021 

Název žadatele Background Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 19. 1. 2021 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

 
Připravovaný film Nejkrásnější město volně navazuje na studentský film Matouše Bičáka Ne-normální život 
z roku 2019, který natáčel v Českém Krumlově, o ojedinělém projektu Kateřiny Šedé UNES-CO, který 
zachytil mimo jiné ČK přeplněný turisty.  
Situace v ČK však poskytuje ještě jiné téma než konflikt turisté kontra krumlováci: obraz samotných obyvatel 
ČK, kteří se nejsou schopni domluvit, hledat a nacházet kompromisy mezi svými zájmy, řešit problémy ku 
prospěchy rezidentů. Tato situace je obrazem i širší společnosti – krizí, (ne)schopnosti komunikace a 
hledání konsensu. A do toho nastal přepad do druhého extrému – historická centra měst jsou nyní prázdná, 
mnoho místních ztratilo obživu, tak i v ČK. Přiměje tato nová situace obyvatele ČK ke společnému hledání 
řešení? 
V novém dokumentu budou autoři sledovat schopnost či neschopnost se ve 13-ti tisícovém městě domluvit 
na restartu města a nastavení snesitelných podmínek života pro většinu. 
Stejně jako turisty po ČK provázejí průvodkyně, diváka bude filmem provázet průvodkyně, která bude 
procházet chodbou kdysi propojující českokrumlovský zámek s městem – bohužel v městské části je dnes 
na mnoha místech zazděná.  
Marketingová a distribuční strategie je zatím jen v hrubých rysech. Rozpočet je přiměřený rozsahu vývoje 8-
12ND, střih pilotu filmu.  
Výhodou autorů je, že nezačínají od nuly - mají kontakty jak na radnici, tak mezi místními z předchozího 
natáčení. Ve filmu chtějí zachovat nadhled a humor.  
 
Úskalí, která autory čekají, dobře formulovat dramaturg filmu Jan Gogola ml. Observační metodou natáčení 
navazují na natáčení z roku 2018. Bude důležité vytipovat témata, kterými se budou chtít v nadcházejícím 
projektu věnovat a k nim vybrat materiál z roku 2018. Být připraveni na nové podněty, které se při natáčení 
objeví. Netočit bez rozmyslu vše, ale dokázat se držet domluvené koncepce. 
Projekt má potenciál vzniku zajímavého nadčasového dokumentu.  
 
 

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  

 
Žádost má všechny požadované přílohy, jejich obsah si navzájem neodporuje. Producent uzavřel s FAMU 

smlouvu o poskytnutí bakalářského filmu Ne-normální život. Autoři a producent jasně formulují kroky, 
které chtějí v rámci vývoje uskutečnit – pohotově zachytit současnou situaci, sledovat ji nadále a 
střihnout pilot filmu, prezentovat projekt v zahraničí, hledat finance pro jeho výrobu.  

Z poskytnuté ukázky je patrné, jak chtějí pracovat se starším a nově natočeným materiálem, s motivem 
průhledů z propojovací chodby a voiceover průvodkyně.  

2. Rozpočet a finanční plán  

 
Rozpočet počítá s 8-12ND pro vznik pilotu filmu. Náklady na vývoj scénáře jsou v nižší rozpočtové relaci. 

Jednotlivé položky pro výrobu pilotu jsou v obvyklé výši. Nejdražší je položka ubytování, na které by se 
měl podílet partner projektu Egon Schiele Art Centrum – doloženo LOI. Žadatel se bude podílet 8,8% 
nákladů (cash a věcné plnění). Vzhledem k celkovým nákladům na vývoj je žádaná podpora 
opodstatněná.  

Producent projekt již s úspěchem prezentoval na workshopu dok.incubator a na Sarajevo Docu Talents 
from the East, vzbudil zájem případných koproducentů a sales agentů. Dá se předpokládat pozdější 
vstup koproducenta. Během vývoje zahájí jednání o koprodukci s Českou televizí. 

 

3. Realizační strategie  

 
Vzhledem k tématům – jak lokálním, tak globálním – odpovědnosti jedince za komunitu, ve které žije, 
umělecký aspekt – Kateřina Šedá a atraktivnost místa natáčení, které většina Čechů zná, předpokládá 
produkce širší divácký zájem.  
Marketingová a distribuční strategie zatím v této fázi není příliš rozpracovaná. Předpokládá spolupráci 
tuzemského distributora a podporu různých subjektů ve městě ČK a po dokončení standardně napřed 
uvedení na zahraničních festivalech poté v ČR. 
Podle harmonogramu bude realizace projektu probíhat do 11/21, ale ukončení vývoje projektu je 31/12/23. 
Co se bude dít v letech 22 a 23? 
 

4. Kredit žadatele  

Společnost Background Film se zabývá autorskou hranou a dokumentární tvorbou. Je producentem 
několika debutů. Má zkušenosti se zahraničními koprodukcemi. Její filmy byly uvedeny na 
mezinárodních filmových festivalech – Cesta do Říma, Zákon Helena... 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nejkrásnější město na světě 

Evidenční číslo projektu 4251-2021 

Název žadatele Background Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 30.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný dokumentární snímek bude věnován Českému Krumlovu – „nejkrásnějšímu“ městu s velice 

problematickou identitou. Město, ze kterého se postupně stala atrakce, pozbylo svůj vlastní charakter a do 

značné míry ztratilo svoji „duši“. V pojetí autorů se však nejedná o zneužití tohoto jednoduchého pohybu, 

který známe z mnoha jiných měst (a v rámci tohoto snímku bude ukázána i paralela s Benátkami), ani o 

předpokládanou kritiku turismu, ale pokoušejí se o mnohem komplexnější výpověď. Spíše se zaměřují na 

globální jevy současného vyprázdněného života (jednotlivců), neschopnost komunikace, skutečného sdílení 

a soužití, které vedou k mizení společného centra, jež může být snadno zaplněno komerčními aktivitami. 

Turismus tak není vnímán jako příčina, ale důsledek, jako odraz naší společnosti. Český Krumlov se tak 

stává „případovou studií“, která dovoluje mnohé další přesahy – film tak nebude ve výsledku vypovídat ani 

tak o malebném „skanzenu“ pro turisty, ale spíše o obecných otázkách politických, společenských, 

kulturních; o tom, jakým způsobem se chováme k tradici, kulturnímu bohatství i sobě samým; o „narušení 

kontinuity, disfunkčnosti a individualismu“. Autoři velice aktuálně chtějí zapracovat i to, jak situaci proměnila 

pandemická situace, která turistické město zbavila turistů. I proto se mi zdá snímek velice cenný a 

ambiciózní zároveň a ráda bych podpořila jeho vznik. 

Námět inicioval projekt Kateřiny Šedé UNES-CO na pomezí umělecké performance a sociologického 

experimentu. Šedá do Krumlova nastěhovala několik rodin s úkolem, aby zde začali žít jako doma. Projekt – 

jako i ostatní akce Kateřiny Šedé – byl velice kontroverzní a započal debatu o možnostech života 

v turistickém centru. Nejednotně přijímaný pokus je pro dokumentární snímek velmi dobrým východiskem.  

Tvůrci se rozhodli pro observační dokument, s použitím stylizovaných vstupů a archivních materiálů. Pro 

dokument vznikne i mnoho rozhovorů. Hlavním těžištěm bude město o sobě – proto bude důležitou součástí 

filmu jeho prohlídka s průvodkyní. Nejproblematičtějším bodem celého projektu může být stylizovaný 

voiceover, nicméně není třeba se obávat, že by si tvůrčí tým, spolu s dramaturgem s touto linií neporadili. 

Dalším úskalím může být to, že celý projekt bude výrazně ovlivněn pandemickou situací a tím, zda se do 

města turismus vrátí či nikoli. Tak či tak může vést k silné výpovědi.   

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) 

Snímek je iniciován umělecko-sociologickým projektem Kateřiny Šedé a zároveň jeho středobodem je jedno 

z našich „nejkrásnějších“ měst – už to je dobrým základem pro umělecký přesah observačního dokumentu. 

Režisérská a dramaturgická explikace napovídají, že dokument bude mít více rovin, které se mohou velice 

dobře doplňovat – výpověď tak může být vícevrstvnatá a komplexní. Stylové prostředky jsou již ve fázi 

vývoje naznačeny, ač budou i dále rozvíjeny. 

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

Tým je složen z mladých tvůrců, přesto je oproti mnoha žádostem již pečlivě promyšlen a jsou obsazené 

hlavní tvůrčí pozice. Byť se jedná o tvůrce začínající, všichni za sebou mají osobité projekty (a někdy i 

společnou práci). Režisérka má na svém kontě mimořádně náročný kafkovský snímek Apparatgeist, což 

přispívá k mé víře v její talent a citlivost k materiálu. Velice rozumné je i rozhodnutí zahrnout do týmu 

zkušeného dramaturga. Není důvod se obávat, že by tento tým nebyl funkční a věřím v úspěšné dotažení 

projektu. 

 

 

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

Předkládaný projekt má velký potenciál – slibuje, že dokumentární hodnota snímku bude obohacena o 

rozměr umělecký, politický a společenský. Jeho přesahy různými směry jednak podtrhují problémy 

mezinárodně populárního města Český Krumlov, jednak dosahují na obecné otázky spojené s masovou 

turistikou, péčí o kulturní bohatství apod. Snímek tak bude jistě podstatný pro české publikum, věřím 

však, že se uplatní v mezinárodní prostředí, zejména na filmových festivalech.  
 
 

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

znaků) 

Předkládaný projekt je již v této fázi promyšlený, propracovaný a poctivě připravený. Žádost je 

srozumitelná a komplexní. Rovněž finanční náklady jsou přiměřené.  

Společnost Background Films je sympatická svým jasným zacílení, a to na snímky s uměleckou ambicí a 

mezinárodním přesahem. Hlavní záběr se společnosti daří plnit; její filmografie není až tak rozsáhlá, ale 

velice kvalitní. Není důvodu se obávat, že by projekt nebyl dokončen, ani netřeba zpochybňovat jeho 

úroveň. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nejkrásnější město na světě 

Evidenční číslo projektu 4251-2021 

Název žadatele Background  Films s.r.o 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 5.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Já si pamatuji Český Krumlov z doby, kdy byly upravené fasády  do náměstí, ale z druhé strany těchže  

domů bylo město vyhlodané chudobou a naprosto zanedbané. Byla to strašná ostuda. Dokument  

Nejkrásnější město na světě líčí opačný, dnešní extrém.Dva mladí filmaři (společnou rukou autoři scénáře a 

režiséři) ukazují město, které se zaprodalo na sto procent turismu ,své obyvatele vystěhovalo do okrajových 

sídlišť a to,co zbylo ,jsou zase jen kulisy-ovšem opravené a turisticky atraktivní. S globální turistikou má 

potíže více měst( např. Benátky, které si s Krumlovem předávají zkušenosti). Krumlov je příkladem 
místa, kde si davy turistů vynutily   drastické změny, kdy si majitelé nemovitostí dělají , co chtějí 
,úctu k historii města necítí. Zajímavé je , že místní památkáři, tedy vlastně město samo, 
nedokázalo zabránit majitelům zprivatizovaných domů  ve stavební libovůli :např. zazděná  
chodba(štola) která městem procházela. V noci je město vydáno na pospas  jak zpovykaným 
turistům, tak vodákům.Dokument popisuje všechny egyptské rány ,které se na město snesly, 
zpovídá jak městské úředníky ,tak řadové občany a s těmi osvícenějšími hledá cestu z toho 
marasmu ven. Podstatnou roli  tu   hrají  i návrhy  Kateřiny Šedé, umělkyně, která má určitou vizi a 
zkouší ji poměřit s krumlovskou realitou. V Krumlově jde  o významný civilizační globální  problém, 
jehož důsledky jsou otřesné  a dokument si jich po zásluze všímá. 
 

 

 

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) 

Jak  k tomu došlo, že se památková ochrana jednoho z nejkrásnějších měst na světě  úplně zhroutila,? íTo 

je jedinečné téma  tohoto projektu. Jeho obrazová část těží z jednoznačné malebnosti města a v druhém 

,resp hlavním plánu ,provázen komentářem průvodkyně památkovou rezervací, se divák dozvídá, co 

s Krumlovem stalo. Na počátku byla divoká privatizace domů ,jejichž vlastníci dostali do rukou  zlaté doly 

neomezené ničí vůlí a  žádnými pravidly. Z města se stal turistický Klondike, na který  městské orgány 

nestačí. V dokumentu vystupují obyvatelé Krumlova:,  jejich postoje vytvářejí  kontrast s obecně evidentní  

skutečností,  a co postava, to charakter. S průvodkyní procházíme městem  a vidíme např., že už to právě 

kvůli „stavebním „ úpravám majitelů  domů  ani nejde. Tón dokumentu je lehký, počítá s humorem a 

bizarními situacemi, mezi něž patří i výsledky  experimentu Kateřiny Šedé. Divák postupně začíná problému 

rozumět a  pochopí, že v jádru nejde ani tak o  jedno město, jako o  odvěkou lidskou nedostatkovou 

vlastnost, což je schopnost domluvit se mezi sebou. Tím  dokument nabývá  povahy eseje, je  v hloubce 

problému napínavý a pestrý a jistě plní  kritéria SFK. A myslím, že navíc bude  divácký. 

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

 Marie Magdalena Kochová a Matouš Bičák jsou ještě studenti magisterského studia na FAMU na katedře 

dokumentu. Svůj   projekt o Krumlově připravují už dlouho  a  zamýšlejí ho v podstatě jako  rozpravu  o 

lidských vlastnostech. M.M. Kochová  úspěšně  debutovala na MMF  Jihlava 2017 filmem Bude si svět 

pamatovat tvoje jméno  a v r. 2019 její dokument Apparatgeist  získal zvl. uznání  studentské poroty  

České radosti a nominaci na cenu Pavla Koutenského  i ANdreje Stankoviče. Byl zařazen do kolekce 

česko-německých filmů Feinkošt 2020.  

 Matouš Bičák   natočil celovečerní dokument Toman Brod:Praha-Terezín-Birkenau-Marzbachtie-

Praha.,Dále Filmové toulky Terezínem a podílí se na  projektu Terezínská štafeta, který navazuje na 

tvorbu terezínské válečné  generace mladých lidí..  

 

 

 

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

Téma je rozhodně významné  pro současnou českou i evropskou kinematografii. Jednak  problém 

s globální turistikou řeší i jiná města v Evropě, jednak  je Krumlov krásný a  v neposlední řadě, film  se 

zamýšlí i nad obecnějšími otázkami lidského chování   Nejde o lokální téma ani lokální  destinaci,Krumlov 

je zařazen na  seznam UNESCA a navštěvují ho lidé z celého světa. Ledaže se po shlédnutí filmu 

návštěvnost ještě zvýší. 

Nedomnívám se, že by  dokument přinesl nějakou zvláštní  inovaci, nicméně  je to nebo bude to 

podstatný a zajímavý  projekt.  

 
 
 

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

znaků) 

Materiály žádosti o grant SFK jsou srozumitelné  a mohla jsem se podle nich adekvátně rozhodnout.  
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 Jsou informace obsažené v žádosti úplné a srozumitelné? Neobsahují rozpory či protichůdné informace?  

 Umožňují správně posoudit žádost?  

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

objem finančních prostředků požadavku projektu? 

 Odpovídá profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli?  

 Zohledněte dosavadní činnost, úspěchy a ocenění žadatele a zhodnoťte, jestli je žadatel vůbec schopen 

takový projekt zrealizovat. 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Nikola Mucha 
Evidenční číslo projektu 4252-2021
Název žadatele Analog Vision s.r.o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2021-1-2-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 17.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Mladá ambiciozní společnost (zal. 2016) předkládá Radě Fondu žádost o podporu vývoje filmu začínající 
autorky Markéty Sehnalové. Jedná se o časosběrný dokumentární film o punkové zpěvačce Nikole 
Muchové. 

Hlavní silnou stránkou žádosti je nepochybně originalita protagonistky, která, ač se stala velmi populární 
zejména svými vulgárně anarchistickými popěvky, zůstává stále svobodomyslnou a morálně pevnou divou.

Slabou stránkou je pak rozpočet a nepochopitelný harmonogram prací.

Konečné rozhodnutí je samozřejmě na Radě Fondu. Celá žádost je spíše koncipována jako žádost na 
výrobu klasického TV portrétu, který pouze zatím nemá potvrzený vstup TV partnera.

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
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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 není úplně srozumitelná a to zejména v harmonogramu. Je evidentní, že autorka protagonistku již 
nějakou dobu sleduje a žadatel sám uvádí, že hlavní natáčení má začít již v létě tohoto roku. Přesto v 
harmonogramu má vývoj trvat celý rok 2021. Současně producent uvádí, že bude žádat v tomto roce na 
výrobu filmu a také, že nehodlá navštívit žádný workshop, aby debutantka zůstala prostá zbytečného 
nadhledu. Nabízí se tedy otázka na co tedy potřebuje požadovaných 425 000 Kč, když ve smlouvě s 
autorkou je celková odměna 30 000 Kč (samozřejmě podmíněných přidělením dotace).

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

- Rozpočet je nepochopitelný. Autorka dostane zmíněných 30 000 Kč, ale na překlady pro neplánované
koproducenty a kopírování půjde 10 000 Kč. Workshopy, které producent sice neplánuje a ani nejspíš 
už nestihne, ale stojí dalších 10 000 Kč. Kameraman potřebuje na ukázku sběrného dokumentu 40 000
Kč? Je evidentní, že jde o součást výroby výsledného filmu a proto by měl projekt žádat v jiné výzvě.

– Finanční plán je zatím extrémně jednoduchý. Žadatel do projektu „vloží“ 110 000 Kč (patrně honorář 
producenta a povolené náklady pod čarou) a „zbytek“ 425 000 Kč má zaplatit Fond.

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

– Producentská strategie vývoje je opět velmi prostá. Film hodlá žadatel vyrobit s ČT Brno v tvůrčí skupině
producenta Mulíčka a následně se pokusit o alternativní distribuci opírající se o fanouškovskou 
základnu protagonistky. Workshopy považuje v tomto případě za kontraproduktví a spoléhá na 
dramaturgické vedení zkušeného Ivo Trajkova. Osobně vidím poměrně velký potenciál ve zmíněné 
crowdfundingové kampani, která by naopak mohla být součástí vývojového rozpočtu.

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

– Kredit žadatele je na podobný dokument dostatečný. Horší je to s debutující autorkou, jejíž texty bohužel
již nyní vykazují menší zkušenost, nicméně Ivo Trajkov riziko opravdu významně snižuje.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nikola Mucha 

Evidenční číslo projektu 4252-2021 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 17. 1. 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní dokument Nikola Mucha, jehož režisérkou je v rámci celovečerního 

filmu debutující filmařka Markéta Sehnalová. 

 

Brněnská punková písničkářka Nikola Mucha provokuje svými velmi radikálními texty, v nichž často používá 

ty nejdrsnější vulgarismy. Nečiní tak ale ze samoúčelné pózy. S pronikavou upřímností se v nich totiž dotýká 

současných partnerských vztahů i některých společenských problémů. Provokuje muže i ženy. Pozdvižení 

vzbudila i mezi věřícími a v poslední době silně podráždila i zastánkyně nejextrémnějšího proudu kampaně 

#MeeToo.  

 

Hlavní silné stránky projektu: 

o Dokument přibližuje osobnost jedné z nejosobitějších tuzemských hudebnic posledních let 

o Z projektu je zjevná snaha představit kontroverzní zpěvačku komplexně 

o Zpěvačka je zřejmě ochotna pustit si režisérku hodně „blízko k tělu“ 

o Projekt má potenciálně různé obecnější přesahy (kampaň #MeeToo, utlumení kultury v době covidu aj.) 

 

Hlavní slabé stránky projektu: 

o Projekt má zatím podobu mozaiky bez výraznějšího dějového rámce 

o Absence vícezdrojového financování projektu 

o Projekt je finančně zajištěn z vlastních zdrojů jen z 20 %, zbytek je předmětem této žádosti 

 

Nikola Mucha je alternativním fenoménem současné doby, její hudební i životní příběh je na dokumentární 

zpracování dostatečně nosný. Hlavní slabinou projektu v této fázi vývoje je ale jeho nedostatečně zajištěné 

financování (již v této fázi by se mohl spustit crowdfunding). Podporu projektu přesto doporučuji, nikoli však 

v požadované výši. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Brněnská punková písničkářka Nikola Mucha kombinuje svůj rockerský život s výchovou dvou dětí – už tím 

je výjimečná. Dokument by měl ukázat osobnost svobodomyslné hudebnice, vymezující se proti pokrytectví, 

konzervatismu a puritánství, maximálně komplexně. 

 

Z treatmentu lze usuzovat, že dokument bude hodně vystavěn na kontrastu. Sekvence zachytávající divoký 

průběh koncertů, na nichž se leckdy dějí různé bizarnosti, je dáván do protikladu se zpěvaččiným poklidným 

jako by „zpomaleným“ rodinným životem, kde vyrůstají dvě dospívající dcery.  

 

Za své radikální postoje je Nikola Mucha napadána ze všech stran. Zajímavá je především reakce na singl 

#MeToo, který proti zpěvačce vyvolal vlnu velmi negativních reakcí, přestože do té doby byla přiřazována 

k feministickému hnutí (i když tak trochu omylem). Tato skutečnost se zdá být pro připravovaný dokument 

docela nosným momentem, neboť může tradičnímu portrétu zpěvačky dodat společensko-sociální přesahy. 

 

Další oživení by mohla přinést skutečnost, že se zpěvačka zřejmě nachází v přelomovém období kariéry, 

kterou komplikuje epidemiologická situace, znemožňující písničkářce – stejně jako dalším muzikantům –

kvůli koronaviru koncertovat. V důsledku toho může dokument získat další tématickou rovinu o kultuře 

v době covidové. 

 

Režisérka má vcelku ujasněnou představu o formální stránce projektu. Natáčet chce především akční ruční 

kamerou, využívat chce přirozené světlo, střih by měl korespondovat s impulzivní povahou interpretky. Obě 

ženy se spřátelily, což může mít na projekt pozitivní i negativní dopad. Režisérce to na jednu stranu umožní 

sledovat hudebnici z bezprostřední blízkosti a využít její soukromý archiv, na druhou stranu může ale hrozit, 

že při natáčení ztratí nezbytný odstup. 

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

Režisérkou dokumentu je studentka Markéta Sehnalová, která je v absolventském ročníku oboru Filmová 

tvorba na Akademii Michael (ateliér Vladimíra Michálka). Natočila zatím jen několik krátkých filmů. Kapela 

Mucha je po několik let její oblíbená skupina, s její protagonistkou se spřátelila. 

 

S ohledem na to, že snímek by byl jejím celovečerním debutem, se žadatel při sestavování štábu obrátil na 

zkušené filmové profesionály, včetně dramaturga Ivo Trajkova a mistra zvuku Radima Hladíka ml. Přesto 

nelze objektivně hodnotit, zda složení tvůrčího týmu bude dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu.  

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

Mucha je fenomén především lokální a vzhledem k tomu, že písně stojí výhradně na textech, i dokument 

bude primárně určen pro českého a slovenského diváka. Na poli mezinárodním by mohl mít šanci oslovit 

úzkou skupinu diváků, která navštěvuje filmové festivaly s hudební či genderovou tematikou – to ale pouze 

za předpokladu adekvátního titulkového převodu zpěvaččiných textů do angličtiny. Což nebude lehké. 

 



 

 

Strana 3 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, neobsahují žádné rozpory 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. Profil společnosti zvolenému cíli odpovídá. 

 

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba pilotu, která představuje největší položku rozpočtu 

v celkové výši 545 000 Kč. Náklady na vývoj scénáře jsou spíše nižší. 

 

K datu podání žádosti je finanční zajištění projektu z vlastních zdrojů žadatele na výši jedné pětiny, zbytek 

je předmětem této žádosti (výše požadované podpory činí 435 000 Kč). Vývoj projektu je tak velmi závislý 

na podpoře SFK. Žadatel se netají, že bez ní by ve vývoji filmu, který by se měl natáčet v průběhu let 2021 

až 2022, bylo velmi obtížné pokračovat. U projektu tohoto typu by se přitom mohlo uvažovat i o financování 

crowdfundingem. 

 

Pro fázi výroby žadatel plánuje vyjednat koprodukční vstup České televize (TVP Brno). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nikola Mucha 

Evidenční číslo projektu 4252-2021 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 1. Vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kamenický 

Datum vyhotovení 25.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Debutový film režisérky Markéty Sehnalové je intimním portrétem zpěvačky Nikoly Muchy s důrazem 

kladeným na její aktuální přerod v hudební kariéře, ale zřejmě i v osobním životě. Pro dosažení potřebné 

autenticity jsou cíle vývoje definované především jako hledání vhodných vedlejších postava, které by 

pomohli plastickému vykreslení zmíněné hlavní postavy.  

V treatmentu, režijní explikace a synopse je kladen důraz na skutečnost, že je Mucha umělkyní, jíž leží na 

srdci svoboda slova a vyjadřování svých názorů často mj. také nekorektním způsobem. V tentýž moment je 

ale Mucha popisována jako médii a širokou veřejností nepochopená umělkyně, jejíž vystupování je mylně 

interpretováno. Tento rozpor má být také jedním z témat filmu. Pozorujeme snahu tvůrcu modelovat tento 

projekt také jako svého druhu dovysvětlení řady kontroverzí, které Mucha na sociálních sítích a v mediálním 

prostoru vyvoláva. A právě komplexní vhled do její ho profesního i osobního života, ve vší své složitosti, má 

k tomuto cíli dopomoci.   

Rozpočet fáze vývoje činí 545 000 Kč, přičemž požadovaná výše podpory je 435 000 Kč. Částka se zdá být 

neadekvátně vysoká mj. s ohledem na to, že film cílí výhradně na lokální publikum. Žádost také není 

dostatečně pečlivě zpracována, jak by se dalo v případě projektu s touto požadovanou částkou očekávat.     

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji (ovšem v redukované míře)  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Hlavní postava filmu zpěvačka Mucha je výraznou osobností a pro část veřejnosti rozporuplnou osobou. 

V této chvíli není patrné, jak bude film vystavěn. Pro dějový rámec je tu zatím několik spíše teoretických 

variant.  

Z přiložených dokumentů žádosti je převážná část textu orientovaná na samotnou Muchu, jakoby tvůrci brali 

za samozřejmé, že to je ona, kdo film „utáhne“. Námět není nijak orginální a sám portrét se nezdá být pojat 

jakkoliv inovativně. Přesto má režisérka základní představu, jak natáčení uchopit, patrný je především její 

obdiv k hlavní postavě a energie, se kterou by ráda svou oblíbenou muzikantku a přítelkyni zachytila. 

Zásadní budou další kroky při ohledávání vhodných vedlejších postav v blízkém okolí Muchy a rešeršní 

natáčení.  

Projekt splňuje podmínky výzvy, ovšem jen na velmi základní úrovni. 

 

 

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

Byť je režisérka debutantkou, zkušenosti producenta a dalších členů autorského týmu jsou pro realizaci 

vývoje dostatečné. 

 

 

 

 

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

Zpracovaná látka je vyloženě lokální a proniknutí filmu na větší světový festival se nezdá být v tuto chvíli 

reálné.  Z producentského záměru vyplývá, že cílovými skupinami mají být fanoušci hudebních dokumentů, 

fanoušci Muchy ale také její hateři. Především cílení na poslední skupinu působí poněkud naivně.   

Projekt se nezdá být vůči hlavní postavě nijak výrazně konfrontační. Momentálně se zdá, že ji chce opravdu 

spíše pozorovat v různých momentech jejího života. Značné tak mohou být obavy z toho, že portrét přinese 

jedno z dalších klišé při zobrazení punkové hudby. Ta je v českém pivním kotextu spojena zejména 

s alkoholem, drogamy, vulgarismy a jistým nepříliš vážně míněným rebelováním vůči systému. V zahraničí 

(ale i částečně na české scéně) jde přitom posledních nejméně 30 let o spíše vysmívanou archaickou verzi 

punku z dávných časů. Momentálně je tento žánr někde úplně jinde. Přínosné by bylo spíše srovnání těchto 

odlišných hudebních světů.  
 
 

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

znaků) 

Formálně je žádost v pořádku, nepřesvědčuje ovšem nijak větší hloubkou a detailním zpracováním. Za 

projektem stojí etablovaná produkční společnost Analog Vision, která je hlavní zárukou toho, že může být 

dílo dále rozpracováno a zřejmě i realizováno.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Na Bělehrad! 

Evidenční číslo projektu 4253-2021 

Název žadatele D1film. s r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 24.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

     Producent předkládá žádost o podporu kompletního vývoje celovečerního dokumentárního filmu; 

připravovaný snímek sleduje postavy různého sociálního zázemí, které se vyrovnávají se ztrátou životních 

jistot, tj. postavy, jejichž další osudy jsou nejisté a jsou určovány proměnami vnější reality. O dalším vývoji 

těchto postav rozhodují mocenské a finanční zájmy vrcholných politických reprezentantů; názorová 

stanoviska těchto postav se pak liší v závislosti na odlišnosti jejich společenského postavení. Snímek se 

odehrává ve městě Bělehrad, tedy místě, které aktuálně prochází architektonickou proměnou, s níž souvisí 

rovněž vysidlování starousedlíků. Ve městě rovněž přebývají běženci žijící v nedůstojných podmínkách; 

některými původními obyvateli jsou však zároveň vnímáni jako nežádoucí ohrožení. V prostoru jednoho 

města se tak mísí luxus, bída a bezpomoc. Silou sledovaného tématu je, že jeho platnost není pouze 

regionálně omezená; dění v Bělehradu vypovídá cosi obecného a podstatného o stavu mnoha 

míst současného světa.  

 

     Předložený koncept tvůrci projektu ve spolupráci s producentem a dramaturgem důkladně analyzují; 

věnují se tak celé šíři možných uchopení sledovaného tématu (jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy). 

Připravovaný dokumentární film má šanci zaujmout silnými obrazy z reálného místa; rovněž může být 

poutavý osudy sledovaných lidských osudů. 

 

     Připravovaný projekt má potenciál zaujmout zejména festivalové publikum. Jeho téma je ale relevantní 

pro mnohem širší divácké spektrum. Producent v žádosti prezentuje reálný plán zafinancování; jak výroby, 

tak následné exploatace. 

 

     Předložený rozpočet je s ohledem na cíle vývoje nízký; je rovněž zcela transparentní, všechny uvedené 

položky vychází z potřeb a cílů vývoje projektu. Finanční plán je vícezdrojový; kromě významného 

finančního a věcného vkladu producenta se na něm podílí také tvůrci projektu (jak svým autorským vkladem, 

tak již natočeným materiálem). Projekt má kulturně náročný charakter; požadovaná dotace ze strany SFK je 

přiměřená, tj. odpovídá nárokům, možnostem a potřebám projektu. 

 

     Harmonogram projektu je dostatečný; odpovídá potřebám dlouhého a náročného 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) 

     Po formální stránce je předložený projekt srozumitelně zpracován. Projekt se o dotaci uchází již 

podruhé; žádost však tentokrát podává jiný producent a v pokročilejším stádiu rozpracování. Předložená 

autorská, dramaturgická a producentská explikace neobsahuje žádné rozpory. Naopak prezentují 

koherentní vizi, na jejímž základě si lze vytvořit dobrou představu o cílech a následné podobě chystaného 

projektu. Licenční smlouvy s autory jsou uzavřeny v souladu s požadavky fondu na dobu dostatečnou pro 

ukončení vývoje fáze projektu (tj. na 5 let) 

     Nebylo předloženo prohlášení o vlastním finančním a věcném vkladu. To je ale pouze formální, snadno 

odstranitelný nedostatek. 

 

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

     Předložený aproximativní rozpočet (ve výši 697.000,- Kč) není s ohledem na potřeby vývoje vysoký; 

kalkulované položky vychází z potřeb vývoje a jsou paušálním způsobem kalkulovány ve standardní nebo 

dokonce ještě nižší výši. Rozpočet zahrnuje nízké honorářové položky (jak tvůrců, tak producenta), náklady 

na zahraniční obhlídky (včetně natáčení v malém štábu), náklady na vytvoření ukázky potřebného pro 

aktivity producenta za účelem zafinancování a následné exploatace projektu, náklady spojené s účastí 

producenta na vybraných pitch fórech a dokumentárních platformách a další standardní nezbytné položky.  

 

     Finanční plán je postaven na dotaci ze strany fondu ve výši 447.000,- (tj. 64% z celkového úhrnu 

rozpočtu), vlastních finančních a věcných zdrojů producenta ve výši 130.000,- (tj. 18,65% z celkového 

úhrnu rozpočtu) a z vlastních vkladech tvůrců (finanční vyjádření dosavadních předtáček a práce na 

scénáři). Předložený finanční plán je vícezdrojový; je plně obhajitelný. Požadovaná výše ze strany SFK 

odpovídá náročné povaze projektu a omezeným možnostem jeho zafinancování. 

 

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

    Předložený producentský záměr je vyvíjen již téměř dva roky; předložená verze je dostatečně podrobně 

zpracována. Jednotlivé kroky produkce jsou srozumitelně vysvětleny. Producent počítá s udržením a 

prohloubením již navázaných vztahů s vytipovanými protagonisty, včetně případného rozšíření jejich 

spektra. V rámci obhlídek producent počítá s natáčením proměn sledovaného místa a lidských osudů. 

Natáčení v rámci obhlídek je nezbytné právě pro zachycení dynamicky se dějících změn, které jsou 

tématem snímku. Producent počítá se zajištěním zahraničních partnerů/koproducentů filmu. Kromě 

slovenského koproducenta (+RTVS, televize) plánuje oslovit koproducenty z Balkánu, arabského regionu a 

Francie. Film chce proto představit na několika dobře vytipovaných industry sekcích a významných 

dokumentárních platformách. Již nyní předložený teaser svědčí o tom, že natočený materiál je nosný. 

Projekt má šanci v souladu s producentským záměrem uspět na žánrových festivalech, ale také má 

potenciál, aby byl šířen prostřednictvím veřejnoprávních evropských vysílatelů.  

     Harmonogram projektu je dostatečně dlouhý; vývoj projektu má být dokončen až v 11/2022. 

Harmonogram tedy nabízí dostatečný časový prostor  pro naplnění cílů projektu, rovněž umožňuje další 

obhlídky a natáčením v zahraničí (které může být komplikováno epidemiologickou situací ve světě).  
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Filmová a produkční společnost D1film s.r.o. působí ve filmovém průmyslu od roku 2014; za dobu svého 

působení vyrobila řadu celovečerních oceňovaných dokumentů se zaměřením na společensky závažná 

témata. D1film založili Vít Janeček a Zuzana Piussi; oba jsou jak uznávanými tvůrci, tak zároveň rovněž 

producenti. Jejich zkušenosti jim připisují vysoký kredit. Není pochyb o tom,  že žadatel Vít Janeček dokáže 

vytěžit potenciál projektu a dovést jej ke zdárné realizaci a exploataci. Projekt odpovídá portfoliu 

producenta. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Na Bělehrad 

Evidenční číslo projektu 4253-2021 

Název žadatele D1film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Kulhánková 

Datum vyhotovení 23.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný dokumentární film Na Bělehrad sleduje několik postav, které žijí v Bělehradě a jejichž životy se 

velmi radikálně proměňují díky obřímu developerskému projektu, který má navždy změnit centrum tohoto 

města. Z centra města se má vytvořit luxusní bydlení a obří bulváry pro movitou klientelu. Bohužel, projekt 

byl schválen srbskou vládou bez konzultace s místními lidmi, kteří jsou nyní násilně vystěhováváni a navíc, 

je celý financován investorem ze Spojených arabských emirátů, což v mnohých lidech vyvolává velmi 

rasistické a nacionalistické nálady. Toto vše odehrává v době, kdy se Bělehrad stal útočištěm velkého 

množství uprchlíků, protože vrcholila migrační krize. 

 

Mezi silné stránky projektu považuji originální téma a fakt, že režisérská dvojice Tomáš Hlaváček a Michal 

Pavlásek byla v pravý čas na pravém místě a již od začátku se rozhodli na tématu filmu pracovat. Dále to 

jsou zatím vybrané postavy, které již dva roky sledují a také snaha vytvořit i vizuálně originální dokument, 

který zaujme zahraniční publikum. 

 

Slabé stránky jsem na projektu nenašla, pouze bych se přikláněla k tomu, aby autoři nepojímali celé téma 

příliš konceptuálně, ale aby se upřímně soustředili na nalezené postavy, které jsou silné, různorodé a do 

jejichž osudů se publikum jednoduše vžije. 

 

Projekt je připraven k vývoji a držím palce celému tvůrčímu štábu. 

 

 

 

 

 

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) 

Připravovaný dokumentární film Na Bělehrad sleduje několik postav, které žijí v Bělehradě a jejichž životy 

se velmi radikálně proměňují díky obřímu developerskému projektu, který má navždy změnit centrum tohoto 

města. Z centra města, ze čtvrti Bara Venezia (Louže Benátky) rozpínající se mezi hlavním vlakovým 

nádražím a řekou Sávou, se má vytvořit luxusní bydlení a obří bulváry pro movitou klientelu. Bohužel, 

projekt byl schválen srbskou vládou bez konzultace s místními lidmi, kteří jsou nyní násilně vystěhováváni a 

navíc, je celý financován investorem ze Spojených arabských emirátů, což v mnohých lidech vyvolává velmi 

rasistické a nacionalistické nálady. Toto vše odehrává v době, kdy se Bělehrad stal útočištěm velkého 

množství uprchlíků, protože vrcholila migrační krize. 

 

Autoři projektu Na Bělehrad, režisérská dvojice Tomáš Hlaváček a Michal Pavlásek, sledují tuto stavbu již 

dva roky a po celou dobu natáčí s různými postavami a vedou si detailní deník. Mezi hlavní sledované 

postavy patří Afghánec Abdul, který v Bělehradu našel dočasný domov a díky svým schopnostem fotografa 

se mohl legálně přesídlit do Francie, kde nyní žije. Dalšími postavami jsou místní lidé Ivan a Vida, kteří jsou 

nuceně přesídleni a rádi by se dále starali o své stromy. Dále je to Miloš, ze kterého se „nechtěně“ stal 

aktivista bojující proti stavbě a Marko, který na stavbě pracuje, protože potřebuje vydělat peníze. Všem 

těmto lidem stavba navždy změnila životy a je víc než paradoxní, že není vůbec jisté, že bude, kdy 

dokončena. Ceny nově nabízeních luxusních bytů si místní starousedlíci nemohou dovolit, a navíc se jedná 

o velmi stavebně-komplikovaný prostor, kde „po desítky let se nikdo na této ploše v bezprostřední blízkosti 

samotného centra netroufl stavět. Každý věděl, že oblast trpí ohromnými prameny podzemních vod ústících 

na povrch.“ 

 

Z hlediska formy by měl připravovaný dokument kombinovat čistou observaci s autorskou participací, dále 

by se mohli využívat archivní materiály a videodeníky, které se pojí k jednotlivým postavám. Režiséři navíc 

uvažují o svém vlastní participaci ve filmu tím, že vytvoří koncept „nádražní kanceláře“, tedy fyzického 

místa, ke kterému se budou všechny příběhy postav vztahovat, kterými se protnou. Ale zároveň připouští, 

že finální formu by měli rozhodnout během fáze vývoje. Pro mě osobně navrhovaná „nádražní kancelář“ 

velmi narušuje vztah, který si k jednotlivým postavám vytvořili a z celého filmu to vytváří příliš koncepční 

dílo a navíc, se tím režiséři stávají středobodem všech životů natáčených postav. Více by mě zajímal spíš 

hlubší pohled do života jednotlivých postav, do jejich životů ovlivněných nechtěnou stavbou, nuceným 

přesídlením a zároveň by bylo skvělé, kdyby se režisérům podařilo vytvořit intimní a empatické prostředí, 

takže my jako publikum bychom byli schopni porozumět i velmi nacionalistickým a xenofobním názorům, 

které některé z postav zastávají. Nemyslím, že bychom tyto názory pak také sdíleli, ale aby jednotlivé 

postavy nevyzněli „pouze“ jako naštvaní rasisti, když neustále nadávají na Araby, co jim zničili domov. 

 

V žádosti jsem velmi ocenila i detailnější popis oblastí, které je potřeba během vývoje řešit. Jedná se 

především o hledání dalších postav, aby byl obraz tohoto místa a problému komplexnější. Tvůrci budou 

hledat ideálně ženské postavy, například bývalé pracovnice nádraží, dále nové nájemníky apartmánů z řad 

bohaté zahraniční klientely, a pokusí se najít i aktéra zevnitř nadnárodní firmy, která Bělehrad na vodě 

buduje. Dále ujasnění si způsobu vyprávění/storytellingu – tedy jestli je možné využít pouze observaci 

postav anebo více dialogický a participativní model, kde by byli aktivnější sami režiséři. A v neposlední řadě 

to je rozhodnutí, jestli natáčení soustředit pouze na Bělehrad a místo kolem nádraží anebo jednotlivé 

postavy sledovat i v dalších místech (například uprchlíka Abdula ve Francii atd.). 
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Projekt je podáván opakovaně, tentokrát jinou produkční společností a celkově na mě působí jako velmi 

dobře připravený na vývoj. Jedná se o ambiciózní projekt, který tématizuje osudy obyčejných lidí ovlivněné 

politicko-byznysovými rozhodnutími, kterých se ale tito lidé nemohou vůbec aktivně účastnit. V rámci vývoje 

bude potřeba rozpracovat i produkční část projektu, tedy hlavně jasnější představu o možných 

koproducentech, tréninkových workshopech pro projekty ve vývoji/produkci (což je vždy dobrá příležitost 

najít zahraniční partnery a spolupracovníky) a zároveň bližší komunikaci s festivaly nebo distributory, kteří 

by mohli mít o projekt zájem.  

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

Hlavní osobnosti projektu jsou autoři námětu a režiséři Tomáš Hlaváček a Michal Pavlásek, kteří do 

Bělehradu jezdí již dva roky a během celé doby na projektu pracují, natočili první materiál o několika 

postavách, a navíc mají k Bělehradu zvláštní osobní vztah, protože to je místo, kde se poprvé náhodou 

potkali. Z jejich portfolia vyplívá, že mají všechny předpoklady k tomu, aby celé téma dokumentu Na 

Bělehrad pojali ze širší perspektivy, a navíc s citlivostí pro hlavní postavy.  

 

Dramaturgem projektu je zkušený Jan Gogola ml., který v žádosti jasně uvedl, čím by se měl tvůrčí tým 

zabývat během vývoje a co je potřeba rozhodnout nebo dopracovat. 

 

Důležitou součástí tvůrčího týmu bude kameraman, v jednání je Prokop Souček, který stojí za několika 

vizuálně výraznými filmy, jako je například Velká noc. V žádosti není uvedeno jakým způsobem bude využit 

materiál, co již natočili oba režiséři během dvou let, kdy téma sledují. 

 

Novou produkční společností, která tento projekt produkuje je D1 film, což je společnost založená Zuzanou 

Piussi a Vítem Janečkem. Oba jsou velmi zkušení filmoví profesionálové, kteří mají v portfoliu mnoho 

dokumentů o současné politice, hranicích svobody, náboženství, ale i o obyčejných lidech. Projekt Na 

Bělehrad je pro ně tedy ideální kombinací témat, které je zajímají. Velkou produkční výzvou bude najít 

zahraniční partnery, kteří by do projektu (vzhledem k zahraničnímu tématu, které lze ale vnímat i velmi 

univerzálně jako téma ztráty/nalezení domova) vstoupili. 

 

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

Připravovaný projekt Na Bělehrad vnímám jako ambiciózní projekt, který jednoznačně cílí i na zahraniční  

publikum. Ať už to je publikum na Balkáně, jelikož se děj odehrává v Bělehradu anebo publikum v zemích,  

kde je téma politické korupce, globálního kapitálu, gentrifikace měst anebo uprchlictví zásadní. 

 

Navíc chtějí tvůrci ukázat složitost propojení světa na osudech obyčejných lidí, z nichž někteří se snaží proti 

nespravedlnostem souvisejícím s přestavbou svého města bojovat. Tedy oblíbené téma boje proti  

všemocnému nepříteli. Pokud se tvůrcům podaří proniknout do niterného života hlavních postav, do jejich  

dobrých i komplikovaných povah, je velmi pravděpodobné, že vznikne velmi silný film, který zaujme i  

v zahraničí.  

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

znaků) 

Žádost byla úplná a velmi srozumitelná. 

Projekt je dobře rozpracován a režisérská dvojice již do projektu vložila své prostředky, jelikož se tématu  

věnují dva roky. Celkový rozpočet na vývoj je 697 000,- a žadatel od Fondu kinematografie požaduje  

447 000,- především na pokrytí základního štábu, nákladů na výrobu ukázky a náklady na cesty do  

zahraničí, což jsou náklady, které se pravděpodobně zvýší kvůli pandemii Covid-19 (např. povinné testy,  

extra noci na dny, kdy štáb musí být v karanténě atd.), ale bude záležet na aktuálních nařízeních. 

 

Důležitou součástí vývoje bude představení projektu na industry fórech nebo workshopech, které jsou  

skvělou příležitostí nejen na sebe upozornit, ale především získat na projekt zpětnou vazbu od zkušených 

filmových profesionálů ze zahraničí a zároveň možností, jak najít vhodné koprodukční partnery atd.  
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V žádosti jich je uvedeno několik a bude důležité si určit priority a vybrat nejdříve ty nejprestižnější a  

nejvhodnější.  

 

Žadatel chce projekt vyvíjet další dva roky, tedy do konce roku 2022, což dává mnoho prostoru na  

propracování formální stránky projektu, i na vyřešení všech otázek spojených s výběrem hlavních postav.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Na Bělehrad 

Evidenční číslo projektu 4253-2021 

Název žadatele D1film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cviková 

Datum vyhotovení 17.1.2021 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
 
Námet predloženého dokumentu je fascinujúci, ambiciózny, originálny a aktuálny. Autori Tomáš 
Hlaváček a Michal Pavlásek po svojich researchoch Belehradu intuitívne vycítili bohatosť materiálu, 
ktorý im tento strategický priestor regiónu ponúka. Odráža sa tu všeobecný globálny vývoj a boj 
ekonomických záujmov, v ktorom vedľa domáceho obyvateľstva prebývajú aj uviaznutí a Európou 
nevítaní utečenci. Arabskí investori tiež pochopili strategickú pozíciu mesta a jeho obrovský potenciál a 
získali si tu svoj vplyv vďaka megalomanskej výstavbe Belgrade Waterfront, sídliska s bytmi, ktoré si 
domáci obvatelia nemôžu dovoliť kúpiť. Mizne jedna celá mestská štvrť. Autori sa projektu venujú vyše 
dvoch rokov a majú množstvo materiálu, vrátane niekoľkých postáv, ktoré reprezentujú rôzne aspekty 
námetu. Projekt budú vyvíjať časozbernou metódou a počas vývoja si okrem iného zadali úlohu nájsť 
postavy ďaľšie a na základe nových materiálov tiež presnejšie určiť pevnejšiu štruktúru dokumentu. Ide 
hlavne o rozhodnutie udržania celistvosti miesta a príbehu, alebo rozšírenie príbehu filmu o jeho 
pokračovanie v ďaľších krajinách, ako aj o rozhodnutie, či sa autori majú stať súčasťou príbehu a 
explicitne v ňom participovať. Dramaturgická analýza materiálu J.Gogolu ml. veľmi trefne vyjadruje 
potenciál, ako aj ďaľšie možnosti, ktorými sa dokument môže vyberať. Teaser filmu veľmi dobre 
ilustruje bohatosť a dynamickosť materiálu, ktorý tvorcovia majú v danom momente k dispozícii. 
Súhlasím so slovami producenta V.Janečka, že projekt je dozretý natoľko, aby bol podporený vo 
svojom ďaľšom vývoji. Pre autorov je hlavne dôležité zachytiť pomíjajúce momenty, aby mohol 
vzniknúť výnimočný dokument medzinárodného významu. 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  

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

Dokument sleduje dynamické premeny časti belehradskej štvrti za hlavnou vlakovou stanicou, ktorá 
bola doteraz obývaná domácim obvateľstvom a za posledné roky si prázdne okolité haly na svoj 
domov premenili aj ilegálni utečenci. Hĺbkou tohoto dokumentu je podľa mňa nielen zachytenie 
určitého historického vývoja Belehradu, ktorý sa nám môže zdať vzdialený, no jeho ďaľšou dôležitou 
dimenziou je poukázať na celoeurópsky a celosvetový fenomén života v “tekutých časoch” , ktorý so 
sebou prináša určité nebezpečia a ktorý sa dotýka nás všetkých. Protagonistami filmu sú domáci 
obyvatelia, kterým boli násilne zničené domy, obyvatelia, ktorí sa združujú v protestných akciách proti 
developerkému gigantovi Eagle Hills a ich dohode s prezidentom, na druhej strane Srbi, ktorí pre 
zahraničného developera pracujú a profitujú z neho. Svet emigrantov stojí sám o sebe, má svoj rytmus 
a pravidlá, dôležitú rolu v ňom hrajú miestne kriketové zápasy. Po tvorivých diskusiách s dramaturgom 
sa pre autorov odkrývajú rozličné možnosti ďaľšieho vývoja a po ďaľšom researche a nájdení ďaľších 
protagonistov bude pravdepodobne ľahšie urobiť strategické tvorivé rozhodnutia. Autori majú látku do 
hĺbky spracovanú a majú vybudovaný vztah s doterajšími protagonistami, aj natočený určitý materiál. 
To je ich osobný vklad do filmu. Podľa mňa je vitálne v tomto momente, aby zachytili momenty vývoja 
a premeny, ktoré sa dejú teraz a nikdy sa už nevrátia. Hoci je dokument situovaný v Belehrade, javí sa 
ako budúca silná autorská výpoveď o dynamike nášho globálneho rozvoja, vrátane emigrácie a jeho 
sociálno-ekonomických dopadov na súčasného človeka. 

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

Autori scenára a zároveň režiséri filmu, zdá sa, svojim dokumentom doslova žijú. Po ich náhodnom stretnutí  
v Belehrade sa rozhodli tému, ktorá ich spája vyvíjať ďalej spoločne. Okrem fotografických materiálov majú  
natočený určitý filmový materiál a denníky. Obaja majú skúsenosti s dokumentárnou tvorbou a  
a angažovanými témami. Projekt pripravujú dlhodobo a bohaté množstvo materiálu a možnosti, ktoré im  
z toho plynú diskutujú s dramaturgom J.Gogolom ml., ktorý tiež potvrdzuje jeho potenciál. Diskutujú aj 
možnosť použitia archívnych materiálov. Projekt sa predkladá druhý raz, ale s novým producentom, ktorým  
je skúsený D1film, V.Janeček. Podľa mňa môže spolupráca s touto produkčnou spoločnosťou 
znamenať tvorivé vzájomné porozumenie a symbiózu. 

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

Ako je už spomínané v predchádzajúcich kapitolách, dokument má potenciál zaujať doma i medzinárodne  
divákov, ktorým vývoj dnešného sveta nie je ľahostajný. Môže zaujať i potenciálom témy opakujúcej sa histórie  
a tým, že o Belehrade a Srbsku sa toho v dnešnej Európe nevie veľa, kdeže sú “zapadnuté do nemilosti“.  
V podstate môže film zafungovať ako eye opener a ak všetko dobre dopadne, podľa mňa má šancu prebudiť  
záujem nielen festivalový, ale aj rôznych distribútorov a platforiem. Originalitou námetu a aktuálnosťou príbehu  
ho vidím ako inovatívne dielo. 

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

Všetky podané informácie sa mi zdajú dostatočné a producentská stratégia ďaľšieho vývoja logicky  
vypracovaná. Producent sa spolu s autormi chcú sústrediť na ďaľší research a výrobu materiálov na  
prezentáciu na workshopoch a trhoch. Dôležité bude v tomto štádiu vývoja nájsť potenciálnych  
koproducentov, okrem Slovenska a iných európskych producentov pokladá D1film za dôležité vytvoriť  
spoluprácu s Balkánom, prípadne producentami z arabského sveta. D1film je spoločnosťou, ktorá má  
so spoločensky angažovanými témami skúsenosti a má k nim vzťah. Od SFK žiada producent 64 % 
čo predstavuje 447.000 CZK. Mne osobne sa tento rozpočet zdá dosť skromný keď prihliadneme na to, o  
aký náročný projekt ide. Zvyšných 36 % je kombinácia vkladu tvorcov (zabezpečené zmluvami), a vklad  
producenta. Verím tomu, že si projekt získa i podporu v zahraničí.  
Malá poznámka z mojej strany ohľadom nepozornosti pri vypĺňaní informácií o filme: odôvodnenie, prečo je  
projekt kultúrne náročným dielom patrí inému projektu... 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu My čtyři 

Evidenční číslo projektu 4259-2021 

Název žadatele CLAW AV s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 18.01.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost CLAW AV s.r.o. žádá o podporu vývoje celovečerního dokumentárního filmu debutantky 

Josefíny Lubojacki My čtyři. Má se jednat o osobní film, kdy je režisérka jedním ze čtyř protagonistů této 

rodinné anamnézy. Film má být také jejím absolventským projektem, kterým Josefína Lubojacki ukončí studia 

na Katedře dokumentární tvorby FAMU. V rámci vývoje by měl vzniknout teaser filmu, potenciální účast na 

jednom workshopovém programu a dvou prezentačních fórech, specifikace námětu. 

 

V žádosti se vyskytuje řada nejasností. Produkční společnost CLAW AV s.r.o. byla zapsána do Obchodního 

rejstříku 26.11.2020, přičemž ale řada dokumentů v této žádosti: A. Žádost o podporu kinematografie, smlouva 

o poskytnutí licence jsou datovány a podepsány 25.11.2020, kdy produkční společnost nemohla ještě právně 

jednat a je tedy otázkou, zda jsou tyto dokumenty právně relevantní.  

 

Harmonogram projektu je nastaven tak, že realizace vývoje má končit posledním březnem 2022, ale dle 

žadatele by měla být premiéra finálního tvaru dokumentu My čtyři na podzim 2022. To znamená, že natáčení 

a postprodukce projektu má být realizována v řádech pouhých několika měsíců, což je nereálné, nebo je 

harmonogram nastavený naprosto chybně. Navíc je spojený s alokací několika miliónů korun na samotnou 

výrobu filmu dle toho, jakou částku v části B.1. Popis projektu žadatel odhaduje jako celkové náklady na vznik 

projektu. 

 

Není také úplně jasný i vztah k potenciálnímu koproducentovi Studiu FAMU, který je sice doložen Letter of 

Commitment podepsaným na základě plné moci produkční studia. Studio FAMU má podpořit vývoj projektu 

jistou finanční částkou, která však ani neodpovídá regulím Bílé knihy FAMU jasně deklarujícím výši přímých 

finančních prostředků, které jsou ale určené na výrobu absolventských filmů. Spíše to působí jako umělé 

navyšování rozpočtu vývoje obdobně jako věcné plnění režisérky, která má zapůjčit pro potřeby realizace 

projektu mobilní telefon, který lze však za cenu žadatelem oceněné zápůjčky koupit rovnou úplně nový. Také 

se nabízí otázka, v jaké formě a kdy bude vůbec projekt odevzdáván škole jako absolventský film ke splnění 

studijních povinností. 

 

Žádost na vývoj projektu My čtyři není z hlediska produkční strategie vůbec realistická, a proto projekt 

nedoporučuji podpořit. 

 

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 v produkčních části žádosti je řada nejasností, které v celku působí 

tak, že žádost není realistická a řada věcí v ní obsažená nevzbuzuje jistotu, že by mohl být projekt úspěšně 

realizován.  

 

Není jasně vysvětlený vztah k FAMU. Žadatelem prezentovaný harmonogram projektu není možné 

v takových časových dotacích ve vztahu vývoj a výroba realizovat. Žadatel vůbec nezmiňuje strategii 

financování. Přitom hodlá alokovat na tento projekt v rámci roku a půl 3,3 milionu korun. V žádosti není ani 

slovo o tom, jaký je plán a strategie financování vyjma toho, že má vybraný jeden workshop v rámci vývoje. 

Určité pochybnosti budí i samotná právní způsobilost dokumentů, které žadatel předkládá ve vztahu k datům 

podpisu těchto dokumentů a zápisu společnosti do Obchodního rejstříku. De facto nejsou tyto dokumenty 

platné, protože žadatel nenesl za své právní jednání plnou odpovědnost.  

 

Na věrohodnosti žádosti ani nepřidá to, když zjistíme, že v licenční smlouvě stojí: „Autorka poskytne na 

natočení teaseru a předtáčky v rámci vývoje mobilní telefon Iphone 11, formou věcného vkladu v hodnotě 15 

000,- CZK.“ Za tuto cenu si koupím ten telefon jako producent úplně nový. Přece si jej nebudu půjčovat za 

tak pro mne nevýhodných podmínek. Pokud tedy ovšem nechci navyšovat tímto pochybným způsobem 

rozpočet. 

 

  

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

 

Finanční plán financování vývoje projektu se skládá z dotace Státního fondu kinematografie 57,58 %. Dalším 

zdrojem krytí nákladů vývoje je věcný vstup autorky naznačený v Smlouvě o poskytnutí licence (onen výše 

zmíněný mobilní telefon a námět).  

 

Zvláštně působí Letter of Commitment od Studia FAMU podepsané (sic) na základě plné moci jednou 

z produkčních Studia FAMU, kde se doslovně zmiňuje vývoj a je tam uvedena částka přímého finančního 

vstupu 115.000,- a věcné plnění. Dle Bílé knihy FAMU regulující školní praktická cvičení, jímž tento projekt 

je, neboť se má jednat o absolventský film, má být maximální výše finančního plnění 100.000,- pro tento druh 

cvičení a je určeno na výrobu. Nejsem si jist, že by FAMU do projektu vstoupila ve fázi vývoje finanční částkou 

115 tisíc, a pak by dala na výrobu dalších 100 tisíc. Spíše to působí, jako by finanční plnění školy na výrobu 

bylo pro potřeby tohoto projektu „přejmenovány“ na vývoj. Prostě ve mně vzbuzuje tato výše finančního a 

věcného plnění Studia FAMU ve fázi vývoje (jedná se 32,57% financování vývoje) pochybnosti.  

 

Jediným nezpochybnitelným finančním vstupem je tak finanční plnění žadatele ve výši 1,52 %. 
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

Podstatné výhrady k producentské strategii jsem zmínil už výše, zejména v bodu 1. tohoto textu. Chybí mi 

zejména naznačený plán pro zajištění prostředků na financování filmu jako celku, možné potenciální cesty, 

jak získat prostředky na úspěšnou realizaci.  

 

V této chvíli se žadatel pouze spoléhá na neopodstatněnou výši žádosti o dotaci na vývoj od Státního fondu 

kinematografie. I odhad celkových nákladů na realizaci je neúměrně vysoký. Strategie exploatace 

představené v popisu projektu jsou naprostou utopií vzhledem k harmonogramu, který předkládá žadatel. Tj. 

ukončení vývoje na jaře 2022 a premiéra hotového díla na podzim 2022. 

 

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

 

Produkční společnost CLAW AV s.r.o. byla zapsána do Obchodního rejstříku 26.11.2020 a nevytvořila zatím 

v žádné audiovizuální dílo. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu My čtyři 

Evidenční číslo projektu 4259 - 2021 

Název žadatele CLAW AV s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 18.1.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Filmů o bezdomovcích a vykořeněných lidech existujících na okraji společnosti 
bylo natočeno již mnoho. Ale nevzpomínám si, že by některý z nich byl tak důsledně 
osobní jako ten, který by měl vzniknout v režii Josefíny Lubojacki. Autorka chce 
prostřednictvím vlastního deníkového vyprávění postihnout příčiny odlišného způsobu 
života členů jedné rodiny – svého osobního, celkem konformního a „normálního“,a 
životů  vlastního bratra a dvou bratranců, kteří žijí na ulici. Chce zkoumat příčiny 
rozpadu rodinných vazeb, důvod odlišného zakotvení různých jedinců ve společnosti. 
Přes společnou minulost dětství a dospívání žijí každý z těch čtyř jiným životem. 
 
     Metoda participačního dokumentu je v současné dokumentaristice stále častější – 
jakoby autoři byli již nasyceni „objektivními“ příběhy, chtějí reflektovat skutečnost 
prizmatem osobního pohledu a prostřednictvím sebeprezentace hledat příčiny a 
souvislosti dějů, které se jich bezprostředně dotýkají.  Josefína navíc sleduje i hlubší 
význam, který se dotýká funkce současné rodiny a rolí jejích jednotlivých příslušníků. 
     Silnou stránkou projektu je osobní zaangažovanost autorky v tématu, která slibuje 
důkladné zkoumání (v čase jednoho roku) jednotlivé aspekty sledovaného problému.         
 
     Přece jen ale bude důležité setrvat při realizaci přesně na hranici emocionálních 
vazeb k protagonistům a objektivním hodnocením reality. K tomu může přispět druhá 
linie vyprávění, kterou představuje autorčina roční psychoterapie, jež jí má pomoci 
odhalit „esenciální otázku, co rodina znamená a jaká je její moc nad člověkem“. 

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. 



 

 

Strana 2 

 

 

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

     Dokumentární film v participačním modu slibuje velkou míru osobní 
angažovanosti v tématu i velkou dávku nefalšované autenticity. V takovém typu 
dokumentu se předpokládá autorova hluboká znalost problémů, které zobrazuje, 
jejich jednotlivých aspektů a v neposlední řadě i konečné vyznění filmu a jeho 
poslání, o čemž u autorky, jak lze soudit z přiložených textů k žádosti o podporu, není 
pochyb. 
     V tomto smyslu je předkládaný projekt nebývale originální, včetně toho, že může 
připomínat a reflektovat společenské hodnoty současného sociálního klimatu. S tím 
souvisí i jeho srozumitelnost a sdělnost. 
     Projekt nabízí dvě vizuální linie – objektivnější, představovanou profesionálním 
zpracováním (filmový štáb) a osobní, vycházející z materiálu, který natočí sama 
autorka jako doprovod pro svůj deník. Jejich skloubením může dojít k vytvoření 
zvláštního kontrastu mezi „oficiálně“ zaznamenanými skutečnostmi a intimními ději 
mezi sobě velmi blízkými protagonisty. Tak může být umocněno i sdělení celého 
příběhu. 
 

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

Tvůrčí tým je tvořen mladými tvůrci, kteří však nejsou žádnými nezkušenými 
začátečníky a mají v oboru leccos za sebou. Jako důležitá persona se jeví 
dramaturgyně projektu Lucie Králová, zkušená a renomovaná režisérka, která 
konzultuje řadu dokumentárních projektů i v České televizi. Její analytický pohled 
na předkládané téma je už sám o sobě jistou zárukou kvality a úspěchu budoucího 
díla. 

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

Naposledy jsme podobné téma v českém dokumentu mohli vidět ve filmu 
D.Vondráčka Láska v hrobě, kde ovšem nešlo až o tolik těsný (příbuzenský) vztah 
mezi autorem a protagonisty. Lubojacké projekt má být právě o onu osobní rovinu 
obohacen – tím se zvyšuje sdělnost i emocionální potenciál filmu, který právě 
z toho důvodu může být srozumitelný širokému spektru publika nejen v České 
republice. 

 

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

znaků) 

Materiály přiložené k žádosti podle mého umožňují udělat si jasnou představu o 
záměrech a cílech projektu. Žadatel CLAW AV s.r.o. není v profesi nezkušeným 
nováčkem a je schopen svůj projekt realizovat dle naznačených postupů. 
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Název projektu MY ČTYŘI 

Evidenční číslo projektu 4259-2021 

Název žadatele Claw AV s. r. o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková 

Datum vyhotovení 17. ledna 2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Rok života čtyř členů jedné rodiny. Do jaké míry mohou jakési rodinné 
predispozice ovlivnit osudy hrdinů? A proč tomuto prokletí unikla zrovna autorka 
(členka rodiny)? Kombinace observačního dokumentu s introspektivními pasážemi 
skrze deníkové zápisky a terapie. Cesta za poznáním s obecným přesahem. 
 

1. Hlavní silné stránky projektu: 
2.      Téma filmu a jeho uchopení. 
3.      Osobní nasazení autorky. 
4.      Promyšlená formální stránka filmu – struktura protikladů a kontrastů.  
5.       
6. Hlavní slabé stránky projektu: 
7.      Nejsou.  
8.       
 
9. Konečné hodnocení: 
-      Projekt My čtyři je k vývoji připraven velice poctivě a s obrovským (skoro až 

nebezpečným) osobním nasazením a vkladem autorky. Naznačené příběhové          
a tématické linky dávají tušit nejrůznější škálu emocí.    

-      Žadatel bude schopen projekt dopracovat do zamýšlené podoby.  
-      Rozhodně doporučuji. 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory                                                             Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

Hodnocená kritéria  



 

 

 

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

     My čtyři je velmi osobní film originální režisérky Josefiny Lubojacki, který však 
může mít díky naznačenému odvážnému pojetí obecnější přesah s hlubokou 
katarzí. Hlavními hrdiny totiž tak úplně nejsou bratr a bratranci (jinak samozřejmě    
pro filmové účely velmi atraktivní protagonisté – alkoholik, bezdomovec, narkoman), 
ač se to tak z některých materiálů může jevit. Naopak. Mnohem důležitější               
a zajímavější hrdinkou je sama autorka.  
     Její zpětná analýza a pátrání po důvodech, proč zrovna ona nepodlehla 
rodinnému prokletí a vede tzv. spořádaný život jsou stěžejní linkou filmu. Skrze 
vlastní deníkové záznamy a terapie si klade nejrůznější otázky o smyslu rodiny,       
o jejím vlivu (kladném či záporném) na jednotlivce, pokouší se vystopovat zlomové 
okamžiky v jejich (oni 4) společném životě. 
     Další zajímavý motiv je balancování mezi láskou a opovržením. Opovržení 
nejen hlavní hrdinky, ale i společnosti (zdravotníci, policie).  
      
     Projekt zcela naplňuje kritéria a cíle výzvy, zejména pak v promyšlené 
obsahové a vizuální koncepci a v těsné spolupráci s dramaturgem (viz 
vynikající dramaturgická explikace, příloha B_5). 
 
 

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

     Osobnost autorky s oporou v odvážných a jasně vyprofilovaných producentkách       
a ve velezkušené dramaturgyni Lucie Králové – to je víc než dostatečná záruka  
úspěšného vývoje projektu.  
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Téma v sobě má zobecňující potenciál a je významné pro současnou českou,  
ale i evropskou kinematografii. 
     Látka je svým tématem univerzální a naznačené způsoby zpracování dávají tušit  
unikátní dílo, které skrze svou pravdivost může rezonovat kdekoliv, bez ohledu       
na hranice. 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné, srozumitelné, neobsahují žádné  
rozpory a umožňují správně posoudit žádost. 
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii.  
Plánovaný objem finančních prostředků odpovídá požadavku projektu. 
     Společnost CLAW AV s. r. o. je v nejlepším slova smyslu ambiciózní moderní 
produkce, která se zaměřuje na netradiční a odvážné autorské (převážně) debuty. 
Není důvod pochybovat o schopnosti zrealizovat předkládaný projekt.  
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