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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Cesta do Lupry 

Evidenční číslo projektu 3518-2020 

Název žadatele CineArt TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 24.4.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- zajímavé, divácky atraktivní téma 
- LOI již pro fázi vývoje 

 
Hlavní slabé stránky 

- příliš stručná autorská explikace   
- chybějící LOI zásadního plánovaného koproducenta – České televize 
- nejasnosti v rozpočtu 

 
Režisér Martin Pátek připravuje dokument o bönismu, náboženství Tibetu, které v této zemi existovalo již 
před příchodem budhismu. Náboženství chce představit především skrze bönistického mnicha, žijícího 
v Praze, který se bude vracet do svého rodiště. V rámci vývoje je plánována obhlídka, která bude zároveň 
využita pro natočení ukázky. Záměr obhlídky i s hlavním protagonistou není úplně jasný. Cíle vývoje nejsou 
přesně definované. Podobné nejasnosti jsou i v jednotlivých položkách rozpočtu. Finanční plán počítá pouze 
se zdroji z Fondu a vlastním vkladem, žádný s plánovaných koproducentů však nepočítá s účastí na vývoji 
projektu. Česká televize svůj zájem o projekt negarantovala žádným dokumentem. Projekt bude pro fázi 
výroby mezinárodní koprodukcí, distribuční strategie však s mezinárodní koprodukcí nepočítá. Celkově by si 
projekt zasloužil preciznější zpracování. 

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 úplná, obsahuje všechny povinné přílohy. Přesto působí jako šitá horkou jehlou, pro dobré 
pochopení projektu a jeho posouzení by bylo žádoucí obšírnější informace – viz níže. 
 
Projekt je považován žadatelem za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. 
 
K žádosti jsou přiloženy LOI distributora a koproducentů, všechny bez jakékoli bližší specifikace 
spolupráce. 

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

Rozpočet je pro splnění vytyčených plánů poměrně nízký. Podíl požadované dotace na nákladech je 
adekvátní. 
 
Jednotlivé položky vykazují poměrně mnoho nejasností a nesrovnalostí. Honorář pro scénáristu je 
celkem 130.000,-Kč, což je pro dokumentární film tohoto typu dost vysoká částka. Opční smlouva 
(10.000,-Kč) je splatná, až po získání dotace od Fondu, což není nemožné, ale spíše neobvyklé. 
Honorář režiséra je rozpočtován na 100.000,-Kč (proti této částce nelze nic namítat), ovšem v součtu je 
tato položka 0. Nevím, zda jde o chybu nebo záměr, každopádně nulový honorář pro tuto profesi (ačkoli 
je režisér zároveň scénáristou) zkresluje výsledný rozpočet. Honorář producenta (40.000,-Kč) a 
vedoucího vývoje (25.000,-Kč) také považuji za nízký, harmonogram počítá s prací na více než rok. Co 
je náplní položek výroba pilotu/ukázky/testu – štáb a výroba (každá po 60.000,-Kč), když ukázka má 
vzniknout z natáčení na obhlídce, kde bude ze štábu účasten pouze režisér a kameraman? Kameraman 
je samostatně rozpočtován na 8 dní á 7.000,-Kč, což je v pořádku, položky štáb a výroba pak tedy 
nejsou jasné. Hlavní postava - mnich, který bude účasten obhlídky, pracuje bez honoráře? Mají-li se 
obhlídky zúčastnit 4 lidé a kameraman je rozpočtován na 8 dní, proč je počítáno se 12 dny ubytování? 
V autorské explikaci režisér uvádí i přítomnost technika na obhlídkách, v rozpočtu uveden není, v 
celkových počtech se s pátou osobou nepočítá. Kromě obhlídky nejsou úplně zřetelné cíle vývoje. 
Rozpočet by si obecně zasloužil větší komentář, aby byla dána konkrétní východiska rozpočtu, takto 
působí značně zmatečně. 
 
Finanční plán počítá s dotací Fondu a vlastní vkladem. Není jasné, co bude financováno z věcného 
vkladu žadatele ve výši 100.000,-Kč. 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Tibet, jeho náboženství a spojení tohoto tématu s Českou republikou, protože hlavní protagonista, 
bönistický mnich žije dlouhodobě v ČR, je jistě divácky zajímavé téma. 
 
Hlavním cílem vývoje je cesta do Lupry spolu s odbornou poradkyní a hlavní protagonistou projektu. 
Z této cesty má vzniknout záznam, který bude využit pro ukázku a zároveň bude součástí výsledného 
dokumentu, protože hlavní protagonista se do těchto míst bude vracet po dlouhé době poprvé a 
autentické přijetí je třeba zaznamenat. Z přiložených dokumentů mi však není jasné, jaký je důvod této 
cesty a co (kromě organizačních záležitostí) přinese pro vytvoření scénáře? Je opravdu nutné cestovat 
s hlavním protagonistou - mnichem již na obhlídky a přijít tak o záznam jeho návratu v plné kvalitě? Kdo 
bude v projektu průvodcem? Odborná poradkyně, nebo mnich? Z autorské explikace není jasné, jaká 
bude forma dokumentu, jak bude snímám, jak bude vyprávěn, jak se bude pracovat s archívy, hudbou… 
Z treatmentu vyplývá, že budou využity záznamy návštěvy bönistických mnichů v Praze, zmiňovány jsou 
další rešerše archivů – jaké další archivní materiály chce autor využívat a jak budou v dokumentu 
použity? 
 
Není také úplně jasné, jaké jsou další cíle vývoje a jak budou realizovány v čase a posloupnosti.  
 
Producent uvádí zásadní spolupráci s Českou televizí na projektu při výrobě, k žádosti není přiložen 
žádný dokument, který tento zájem potvrzuje. K žádosti je přiloženo LOI slovenského produkční 
společnosti ARINA, není jasné, jaká by byla její úloha v projektu. LOI distribuční a postprodukční 
společnosti jsou obecná, ale potvrzují zájem již ve fázi vývoje projektu. 
 
Distribuční strategie uvažuje pouze o českém trhu, ačkoli je garantován slovenský koproducent a 
producent uvažuje o koprodukci s Německem (proč zrovna Německo? v jaké oblasti by byl koproducent 
nápomocen?). Marketingová strategie je obecná, ale projektu odpovídá.  
 
Harmonogram projektu je pro jeho realizace adekvátní.  
 
 

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

Zkušenosti producenta i autorského týmu jsou pro realizaci vývoje dostatečné. 
 
 
 
 

 



 
 
 

Expertní analýza 
 

Název projektu CESTA DO LUPRY 
Evidenční číslo projektu 3518-2020 
Název žadatele CINEART TV PRAGUE 
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 
Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 
Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Zdeněk Blaha 
Datum vyhotovení 21. 4. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Dokumentární film se zaměřuje tématem na málo známou tibetskou buddhistickou tradici Bön. Divákům ji 
přiblíží za pomoci průvodce, tibetského mnicha žijícího v Praze. Prostřednictvím cesty do jeho rodné vsi 
Lupra v Nepálu nás film seznámí s touto tradicí, buddhismem, stejně jako se životem v Himalájích. Autor se 
tématu spojenému s Tibetem a buddhismem nevěnuje poprvé a je vidět, že se v něm orientuje. To 
dokládají i vhodně zvolení protagonisté. Úskalí projektu je v jeho uchopení. Film je rozdělen zhruba na tři 
části, které jsou poněkud nesourodé a postrádají jednotící narativ (cesta do Lupry jako osobní příběh 
mnicha žijícího v ČR, bönistická tradice a historie; návštěva bönistických mnichů v Praze v r. 2011; život v 
Himalájích). Není jasné, jak budou tyto části propojeny a zprostředkovány v rámci postupů současné 
filmové tvorby. Nejasné je i vymezení filmu. Podle popisu se film jeví jako cestopisná reportáž, v 
podkladech je uváděna jako varianta i dokumentární esej. Projekt ale svou strukturou i popisem odpovídá 
spíše první variantě, a to ryze v duchu televizního dokumentárního filmu, než autorského díla s větším 
přesahem. Tento dojem podporuje i nejasná dramaturgická koncepce, která se omezuje jen na obecná 
tvrzení a nepředstavuje konkrétní řešení nebo možné cesty, jak film vystavět a udělat atraktivnějším nejen 
pro české, ale i zahraniční publikum.  
 
 
 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

 

 

Strana 1 
 
 



 
 
Hodnocená kritéria  
 

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
 
Dokumentární film Cesta do Lupry se věnuje “exotickému” tématu tibetské náboženské tradice jménem 
Bön. Tomu odpovídají dobře zvolené, autentické postavy: hlavní protagonista, mnich geshe Nyima, kteého 
poutá k Česku jeho práce (žije zde, vyučuje tibetštinu na Univerzitě Karlově) a etnoložka a tibetoložka 
PhDr. Zuzana Ondomišiová. 
 
Ústředním motivem filmu bude cesta gesheho Nyimy do rodné Lupry, jednoho z mála míst, kde je 
bönistická tradice ještě živá. Během této cesty se divákovi vyjevuje historie náboženství Bön. Cesta tak 
poskytuje i základní strukturu vyprávění. Film se chce soustředit na přiblížení tibetské tradice, ale zároveň 
poskytnout i cestopisný pohled na život v Himalájích. První třetina filmu má podle treatmentu obsahovat 
cestu z Prahy do Lupry a bude využita k doplnění informací o bönismu, jeho představení. Druhou třetinu 
tvoří ohlédnutí do roku 2011, kdy Prahu navštívili bönističtí mniši na základě pozvání etnoložky PhDr. 
Zuzany Ondomišiové. V další části se pak film zaměřuje čistě na cestopisnou látku, na ukázky života v 
Lupře a Himalájích obecně (treatment slibuje drobné příběhy vesničanů pro dokreslení koloritu). Nabízí se 
ale otázka, co je tedy skutečně příběhem, který spojí tyto tři nesourodé části a udrží vyprávění, aby film 
nesklouzl do standardní televizní reportáže/cestopisu. Z popisu a synopse se totiž film jeví jako klasický 
cestopis s důrazem na přiblížení náboženského vyznání. Autor v treatmentu sice slibuje přistoupit k 
cestopisu novým způsobem, uvádí i dokumentární esej, ale dle uvedených materiálů film odpovídá běžné 
televizní tvorbě, než autorskému dokumentárnímu filmu pro širokou kinodistribuci. Dramaturgická 
koncepce ve své strohosti tuto domněnku jen utvrzuje. 
 
Projekt tak nese výrazné rysy televizního díla (viz navrhovaná struktura vyprávění, dramaturgická 
koncepce nebo předchozí práce autora) a nabízí se otázka, zdali by raději neměl vznikat čistě pro televizní 
obrazovky, než jako autorský film pro kina a festivaly (se vstupem ČT jako koproducenta se počítá v 
dalším kroku). 
 
2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
 
Režisér má bohaté zkušenosti z televizní tvorby, čemuž odpovídá i podoba předkládaného projektu, 
vykazující výrazné rysy televizního díla, spíše než autorského filmu pro kina a festivaly. Složení štábu je po 
profesní stránce velmi dobré. Kamera, střih i zvuk zajištěna respektovanými profesionály v oboru (Jakub 
Halousek, Jan Daňhel, Richard Muller). Pochybnosti vzbuzuje jen role dramaturgyně filmu. Dramaturgická 
explikace neodpovídá ve své stručnosti a úsečnosti téměř vůbec na zadanou otázku, tedy jaká bude 
dramaturgická koncepce práce na projektu v průběhu vývoje. Místo konkrétní dramaturgické úvahy, jak k 
tématu a látce přistoupit, se omezuje jen na shrnutí bönismu a jakou představu o duchovních hodnotách 
lidí z Nepálu můžeme z filmu dostat. Chybí koncepce, případně alespoň nastínění, jak bude film vypadat, 
do jaké míry půjde o cestopis, nebo esej (což oboje uvádí autor ve své explikaci). Není zřejmé, jakým 
způsobem bude daná látka zpracovaná tak, aby byla představena originálním, tvůrčím přístupem a odlišila 
se tak od jiných, podobně laděných cestopisů.  
 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
 
Ač by téma filmu mohlo být snadno i mezinárodního charakteru, v rámci projektu není předložený žádný 
plán pro širší zahraniční distribuci (festivaly). V rámci výroby je přiložen LOI na případnou koprodukci se 
slovenskou společností ARINA. Dále producent uvádí, že je v plánu přivést do projektu německého 
koproducenta. V předložených materiálech zatím ale autoři nerozvádí, zdali plánují projekt vyvíjet i na 
evropské úrovni (není zahrnut plán pro další strategii vývoje, zdali je uvažováno o účasti v mezinárodních 
workshopech zaměřených na vývoj, marketech a koprodukčních fórech, nebo konkrétních festivalech, s 
výjimkou Berlinale). 
 
Problém v přínosu vidím i v tom, že autorům není jasno, jakou podobu přesně film bude mít. Sice se 
vymezují vůči cestopisu, ale film má výrazné cestopisné rysy. Pokud by měl být film dokumentární esejí, 
jak uvádějí, nejsou zatím předloženy žádné otázky, na které by chtěl režisér filmem odpovědět, nebo je 
prozkoumat. Předložený projekt se tak omezuje pouze na popisný cestopis/reportáž/populárně-naučný 
snímek věnující se několika různorodým tématům, které spojuje jen tradice bön. Z výše uvedených důvodů 
se tak nedá hovořit o tom, že by film film vykazoval jakýkoliv přínos pro českou, nebo evropskou tvorbu. 
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4 Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 
 
Realizační harmonogram je v rozsahu od přípravných prací (20.11.2019) po dokončení (31.12.2021) 
realistický. Stejně tak i navrhovaný rozpočet pro vývoj, zohledněna je i náročnost natáčení v zahraničí a 
cesta do Nepálu. V případě následné kinodistribuce si tvůrci uvědomují možná úskalí a kromě nasazení do 
jednosálových kin zvažují i alternativní distribuci mimo kina (knihovny, kluby apod.). Pominuta je však 
zatím zcela distribuce festivalová, jakoby film neměl tyto ambice, přitom načrtnutí festivalové distribuce 
(mezinárodní) je ve fázi vývoje důležitým formujícím krokem pro dramaturgii a další vývoj filmu. Autoři 
počítají s hledáním případných koproducentů a to z Německa a Slovenska (součástí žádostí je i LOI od 
slovenské produkční firmy ARINA pro případnou koprodukci ve fázi výroby). V jednání je i koprodukce s 
Českou televizí. 
 
Produkční společnost Cineart TV Prague je zavedenou firmou, která má za sebou úspěšnou realizaci 
mnoha divácky vděčných hraných i dokumentárních filmů, jako Jiří Suchý - Lehce s životem se prát (O. 
Sommerová), Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka (D. Jařab) nebo Jan Palach (rež. R. 
Sedláček). Není pochyb, že uvedený projekt by byla firma schopna dokončit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cesta do Lupry 

Evidenční číslo projektu 3518-2020 

Název žadatele CineArt TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 20.04.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Cesta do Lupry“ dává nahlédnout do málo známých končin nejen ve 
smyslu geografickém, ale také ve smyslu duchovním. Autor se soustřeďuje na prazáklady 
duchovního světa, o jehož existenci má znalosti jen velmi malý okruh lidí. V dějové lince se 
logicky obrací nejen k odborníkům u nás, ale také k nositelům této duchovní tradice, 
bönistickým mnichům, kteří pobývali nějakou dobu v Praze. Protagonista, jeden z těch 
mnichů, vyučuje na Univerzitě Karlově tibetštinu. Stává se průvodcem po cestě do míst, která 
jsou velmi obtížně přístupná, kdesi v Tibetských horách, kde ve výšce 3000 m nad mořem je 
svatyně bönistických mnichů. Z jejich výkladu se dozvíme, že bön byl již od předhistorických 
dob vyznáním Tibeťanů.  
Vírou v démony, obětiny a magii přežívá toto vyznání v metamorfované podobě 
v oblastech Tibetu, Nepálu, Indie, Mongolska i Burjatska dodnes. Autor má již s mnichy 
natočené podklady, když v Praze prezentovali své tradice a duchovní podstatu jejich víry. 
V rámci dějové linky využije autor cestu do oněch vzdálených míst k důležitým flash-backům, 
jež jsou pro pochopení toho, kam autor směřuje, velice důležité.  
Celkové vyznění tohoto nejednoduchého dokumentárního filmu je založeno nejen na oněch 
obvykle používaných znacích (jak složitá je cesta do míst, kde mniši žijí, čím se živí, jak žijí 
místní obyvatelé, drsnou krásou krajiny atd.), ale hledá hlavně cestu, jak přiblížit evropskému 
(a doufám nejen) divákovi, v čem je podstata duchovního světa těchto mnichů. Každé 
obohacení ve smyslu duchovního poznání je pro současnou (někdy až zdegenerovanou) 
světovou populaci důležité. Poznání, že svět není jen nenažranost několika jedinců, kteří 
hledají smysl života jen v hromadění a hromadění, ale že život je obsažen spíše v každém 
z nás, v jeho duchovních hodnotách, v hledání dobra, to je základní idea předloženého 
projektu.   
Silnou stránkou projektu je skutečnost, že autor nepřistupuje ke svému dílu z nějakých 
módních pohnutek. Znalosti, které načerpal v rámci příprav a v rámci setkání s mnichy a 
s odborníky na Univerzitě Karlově, jej opravňují takovéto dílo vytvořit. Není třeba se obávat, 
že by zůstal jen někde na povrchu.  
Slabší stránkou je v tuto chvíli snad jen to, že zatím není zcela jasně specifikována 
dramaturgická linie projektu.  
 
 Projekt je dobře připraven a má jasný pozitivní cíl. Z toho důvodu 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Ústřední myšlenka námětu je originální. Její zpracování respektuje základy 
dramatické tvorby, nehledá povrchní postupy a zjednodušující pohledy na dané 
téma. O různých náboženských směrech prolínajících se lidskou historií, vzniklo již 
nejedno dílo. Většinou se autoři snaží osvětlit dobu vzniku, způsoby prezentace 
daného náboženství, ti nejotrlejší autoři pak kladou důraz na jídelníček. Není často 
viděné, že by se autoři snažili osvětlit duchovní podstatu sledovaného náboženského 
směru.  
Autor předloženého projektu vzhledem k tomu, že je si vědom toho, jak málo lidí – dá 
se říci, že téměř nikdo – má byť jen okrajové znalosti o bönistech, kteří ovlivnili Tibet 
již v předhistorických dobách - ve svém projektu postupuje pečlivě se znalostí nejen 
profese dokumentaristy, ale také jako poučený znalec sledovaného jevu. Prolínání 
víry bönistů a buddhistů vytvořilo zcela specifický duchovní svět. Autor se rozhodl 
tento svět nejen přiblížit a ukázat, ale jeho záměrem je předat některé prvky, které by 
nás mohly obohatit tak, aby divák sám začal hledat, k čemu je duchovní život dobrý.  
Tím je ústřední myšlenka obohacena o další rozměr.  
Děj a stavba filmového příběhu je v tomto případě vybudována na jednoduchém 
principu, aby složité vyprávění nepřehlušilo podstatu sdělení. Filmová řeč, kterou 
chce autor použít, je srozumitelná a dává možnost každému diváku najít si cestu 
k tomu, co je ve vyprávění nejdůležitější.  
Pro své sdělení využívá autor odborné mluvčí a zapojuje také své nadšení pro 
možnost vytvořit o bönistech ucelenější výpověď. Nepouští se do neplodných diskusí, 
dává rozvinutým vějířem informací možnost divákovi zúčastnit se velkého 
dobrodružství poznání.  
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy měrou vrchovatou.   

 

 

 

 

 

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

Producent Viktor Schwarcz je zárukou, že dokáže vytvořit pro autora a režiséra 
Martina Pátka solidní zázemí. Jeho producentská strategie dává jasnou představu 
nejen o tom, jak film vyrobit a co s ním bude dál, ale domýšlí také možnosti 
rozšíření znalostí o skutečnostech, které se ve filmu objeví. Autor jde do celého 
projektu s jasnou vizí toho, jak může posílit slábnoucí hledání skutečných hodnot 
současného konzumem ovládaného člověka. Tyto myšlenky podtrhuje 
dramaturgyně Michaela Koriandrová ve své explikaci, kde sice nerozvíjí nastíněné 
téma, ale dává záruku toho, že při další práci podpoří autora v jeho snahách o 
vysoce kvalitní film bez pozlátka povrchností.    
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Téma hledání duchovních světů, jež nejsou zmapovány, je pro současný svět velice 
důležité. Postavit proti konzumnímu způsobu myšlení hloubku víry, ověřené staletími, 
nastavit alternativu životních hodnot, to je pro současné autory velká výzva a pro 
českou, potažmo evropskou kinematografii to má hlubší význam, než jen po povrchu 
surfující „záznamy“ folklorních slavností.  
 
 

 
 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Projekt tak, jak je připraven, 
je realizovatelný.  

 
Žadatel má schopnosti i znalosti na to, aby tento projekt dokázal realizovat.   
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Musíme přežít 

Evidenční číslo projektu 3527-2020 

Název žadatele CineArt TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 6.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žádost se týká podpory vývoje slovensko-českého dlouhometrážního (90 min.) 
dokumentárního filmu. Rozpočet fáze vývoje činí nemalých 2 170 000 Kč při požadované 
podpoře ve výši 750 000 Kč.   
 
Celkový objem podpory v rámci této výzvy byl stanoven na 4 500 000 Kč. 
 
Aproximativní kalkulace celého projektu Musíme přežít  představuje částku 11 250 000 Kč.  
 
Žádost je velmi slušně zpracovaná, detailní připomínky a komentáře uvádím níže v textu a 
příslušných kapitolách analýzy.  
 
Osou vývoje je procestování čtyř kontinentů v úzkém složení tvůrčího štábu, což platí i jako 
hlavní argument pro předložení tak robustního rozpočtu fáze vývoje. Zároveň z předložených 
explikací vyplývá záměr (a musí být dodržen) poměrně intenzívního natáčení (na cestách) 
během vývoje, kdy by mělo vzniknout rozhodně více materiálu (viz rozpočet) než jen pro 
pouhý teaser (či dokonce jen pro „cca jednominutový prezentační trailer“). V takovém 
případě by nebylo možné doporučit udělení podpory v požadované výši, ale jen ve 
zredukované podobě. 

Udělení podpory Doporučuji s ohledem na poznámku viz výše 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
(Ko)producenti chystají realizovat projekt na všech kontinentech (jinde se píše o čtyřech –  
docela důležitý ekonomický rozdíl…). 
 
Na jiném místě (Popis projektu) se píše o již zmíněném natáčení během vývoje (tedy během 
bezpočtu cest) jako „o základu budoucího filmu“, ale v téže větě se uvádí „materiál bude 
především sloužit jako studie prostředí pro budoucí bodový scénář a plánování vlastní 
produkce“.  To by ovšem bylo plýtvání (viz výše i níže poznámky k Rozpočtu). 
 
Žadatel píše i o dalších jednáních s potencionálními koproducenty: s Českou televizí (bez 
LOI) a vídeňskou firmou Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH známého 
rakouského režiséra a producenta Arashe T. Riahima (LOI přiložen),  
 
V přílohách figuruje LOI od RTVS, němž se konkrétně zmiňuje spolupráce při vývoji projektu, 
avšak bez jakéhokoli finančního příspěvku. 

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

Jak ji výše naznačeno, rozpočet na fázi vývoje nepatří ke skromným. Jeho značnou část tvoří  
položky přímo související s výrobou pilotu/ukázky/testu (jen pol. 02-11, 02-12, 02-13 činí  
495 000 Kč!), čili náklady na natáčení (např. + kameraman 125 000 Kč+ část cestovného)  
během vývoje (obhlídek) se budou blížit milionu Kč. Proto se (výše) opakuje několikrát úvaha  
o nutném použití materiálu vzniklého během vývoje i ve vlastním filmu. 
 
Pol. 02-25 Cestovní náklady (letenky+zřejmě ubytování) 650 000 Kč by si každopádně  
zasloužila specifikaci (obzvlášť zůstala-li pol. 02-22 Ubytování mimo ČR s nulou). 
 
Na jaře má být podána žádost o podporu z programu MEDIA – její význam pro výrobu (vývoj)  
projektu je popsána níže. 
 
Zatímco koprodukční smlouva (Deal Memo) v čl. 4 definuje podíly (vstupy) koprodukčních  
partnerů (spíš stran, neboť zahrnují všechny zdroje z příslušného státu) takto: HAILSTONE  
s.r.o. 49 %, Cineart TV Prague s.r.o. 51 %; podíly jsou vyjádřeny v € i číselně (odhlédnuto od  
jedné chyby v určení měny):  HAILSTONE s.r.o 42 800 €, Cineart TV Prague s.r.o. 44 000 €,  
údaje ve Finančním plánu tomuto procentuálnímu rozdělení podílu plnění na nákladech fáze  
vývoje odpovídají pouze v případě získání příspěvku z Creative Europe MEDIA a jeho  
spekulativního rozdělení mezi koproducenty dle jejich přání. Nepodaří-li se dotaci získat či  
odlišně rozdělit, konstrukce koprodukční smlouvy se stane – i při dnešním kurzu EUR vůči  
CZK utopickou. 

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

Žadatel uvádí jako zásadní cílovou skupinu ženy a muže 15+ v celém spektru vzdělání   
(základní, střední a vysokoškolské vzdělání), jako alternativní cílovou skupinu pak  
středoškolské a vysokoškolské studentky a studenty opět 15+.  
 
Producenti projekt již prezentovali na několika mezinárodních akcích, pro festivalovou 
prezentaci, účast na trzích a mezinárodní prodej je navázán kontakt s TASKOVSKI FILMS  
Ltd. (Deal Memo s HAILSTONE s.r.o  přiložen). 

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

Cineart TV Prague spol. s r.o. patří k nejrenomovanějším producentským firmám v České  
republice, byla založena dokonce ještě za Československa v roce 1991 a může se vykázat  
oslnivou filmografií v oblastech hrané celovečerní i dokumentární tvorby.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Musíme přežít 

Evidenční číslo projektu 3527-2020 

Název žadatele CineArt TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 19.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Snímek se vztahuje k aktuální ekologické situaci, která je reálným ohrožením pro lidské životy. Vychází 

z analýzy kritického stavu současného životního prostředí, politické a ekonomické situace na jedné straně a 

z popírání nebezpečenství, které přinášejí, na straně druhé. Na rozdíl od mnoha dokumentů, které vycházejí 

zejména z rozhovorů s odborníky a z investigativní žurnalistiky, se autor chce zaměřit na člověka jako 

takového a jeho život v současném ohrožení; nehodlá hledat příčiny, ani řešení. Proto se chce vydat na 

různé světadíly a natáčet na exponovaných místech každodennost, respektive „boj o přežití“. Film má být do 

značné míry observační, založený na vizuálně silných obrazech, které budou vypovídající samy o sobě.  

Téma je to nesmírně důležité, v této fázi se mi však zdá, že by námět mohl být poznamenaný dvěma, 

respektive třemi nebezpečími.  

První z nich, jež přinesla současná pandemie koronaviru, by mohla komplikovat tak rozsáhlé cestování, 

které snímek předpokládá. Tento faktor je však natolik nevyzpytatelný, že není důvodem k zastavení 

projektu. Další dvě námitky jsou však pro mě podstatnější. V této fázi autor píše, že námět bude do značné 

míry založen na vizuálně silných momentech – zatím však není předložena podrobnější rozvaha nad 

formální stránkou snímku, stylistických prostředcích, ani způsobech natáčení. Druhá námitka je spíše 

obavou, jež souvisí s onou předchozí – obávám se, aby nešlo spíše o exploataci aktuálního problému. 

Přiložené snímky blízké fotografiím z „national geographic“ tomu trochu nasvědčují, včetně velkoryse pojaté 

strategie celosvětového cestování za estetizovanými obrazy bídy.  

Domnívám se, že výrazné snímky s ekologickou tématikou jsou velice podstatné a jejich natáčení považují 

za preferovaní hodné. Přesto si myslím, že by projekt měl být ještě více propracován, aby byla zřejmá jeho 

základní strategie a vizuální zpracování. 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji (respektive doporučuji 

k přepracování) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Autor svým projektem – byť vzdáleně – navazuje na své předchozí snímky, je pro něj podstatný člověk a 

jeho vztah k životu/smrti (jak ukázal i ve filmu Dobrá smrť), kterou poznamenává ekonomická situace 

(snímek Absolventi: Sloboda nie zadarmo).  V tuto chvíli je zejména ve fázi rešerší k danému tématu, je 

zřejmé, že se studiem podkladů zabývá se zaujetím a intenzivně. V žádosti je přiblížena základní koncepce, 

která vylučuje vědecké zaměření dokumentu, a naopak se přiklání k vizuálně silným obrazům. Bohužel 

však není jasné, co toto znamená – z žádosti nevyplývají ani možnosti natáčení, ani použité stylové 

prostředky. Pokud se jedná o takto náročný projekt, realizovaný na více kontinentech, a který má být 

založený zejména na obraze, pak by bylo vhodné už v této fázi mít jasnější představu o formálních a 

technických parametrech natáčení i o jeho základní estetice.  

 

 

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

V projektu jsou uvedeni čtyři tvůrci, kteří za sebou mají již spolupráci na předchozím snímku, což značí 

výhodu i pro tento projekt. Hlavní profese jsou zde zastoupené, což je pro vizuálně silný snímek podstatné. 

Autorský tým považuji za vhodně sestavený. 

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

Snímek je ze své povahy mezinárodní a výrazně překračuje lokální trh i lokální témata. Jeho téma je velice 

aktuální a jeho artikulace potřebná – podařilo-li by se realizovat snímek v rozsahu, jak je nyní načrtnut, a 

podařila-li by se distribuční strategie, rozhodně by měl přínos pro českou, evropskou i světovou 

kinematografii – a to ve všech jejích spektrech, tedy od filmových festivalů až po televizní vysílání.  
 
 
 

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

znaků) 

Žádost neobsahuje žádné formální ani věcné chyby, je srozumitelná a jasná. Projekt je velice ambiciózní, 

jelikož počítá s natáčením na všech kontinentech a s výraznou vizuální stránkou, čemuž odpovídají i 

poměrně vysoké finanční náklady na jeho realizaci – projekt však počítá s kofinancováním, které je 

smysluplně navrženo. Produkční společnost, která je žadatelem, je důvěryhodná a v jejím portfoliu je 

zastoupeno mnoho velmi kvalitních a úspěšných snímků. Lze tedy důvěřovat tomu, že i tento projekt 

bude dokončen. Komplikaci by mohla způsobit situace „po koronaviru“, respektive různé restrikce 

cestování. K tomuto nebezpečí však v tuto chvíli asi nemá příliš smyslu přihlížet.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Zahrada snů 

Evidenční číslo projektu 3533-2020 

Název žadatele Frame Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 24.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

Produkční společnost Frame Films s.r.o. žádá o podporu kompletního vývoje dokumentárního filmu Zahrada 

snů režisérky Marty Zveibil Hrubé.  

 

Režisérka projekt už dříve vyvíjela v rámci workshopu Ex Oriente s jinou produkční společností a nyní se 

k tématu po 10 letech vrací. Má se jednat o film tematicky zaměřený na fenomén městského zahradničení a 

zahrádkářských kolonií ilustrovaný ukázkami z Čapkovi knihy Zahradníkův rok. Film Zahrada snů má být 

audiovizuálním esejem s dominantní obrazovou složkou. 

 

V rámci práce na tomto dokumentu by mělo také při výrobě vzniknout seriál složený z několika 

desetiminutových dílů určený buď pro televizi veřejné služby nebo pro internetové televize. Tvůrci mají také 

v plánu vydat v souvislosti s premiérou filmu i knihu či několik knih (jedna cílená na dospělé a další pro děti).   

 

Z částí žádosti projektu Zahrada snů věnovaných představení autorské koncepce nejadekvátněji popisuje 

tento projekt pouze dramaturgická explikace. V ostatních částech týkajících se prezentaci autorského 

konceptu se dozvíme zejména vlastní režisérčin vztah k zahradnictví jako takovému.  

 

Žadatel řádně nedokládá zajištěné financování projektu v rámci vývoje. Producentská strategie je zatím 

velmi vágní a založená na tom, že zahrádkaření apod. je oblíbené v jiných zemích, a proto bude film uváděn 

v distribuci právě v těchto zemích a také jsou to vhodné země pro získání koproducentů.  

 

Projekt nedoporučuji. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost na projekt Zahrada snů je téměř kompletní. Žadatel nedokládá své deklarované vlastní finanční a 

věcné plnění v rámci vývoje a také mylně uvádí ve finančním plánu potenciální stipendium od Asociace 

producentů v audiovizi jako automatické.  

 

Redundantně přikládá k žádosti Letter of Intent od České televize, které je podepsáno kreativní 

producentkou. Aby měl tento dokument relevanci vyjadřující zájem České televize, tak by měl být podepsán 

ředitelem ČT nebo ředitelem vývoje pořadů a programových formátů ČT. Takto lze pouze říci, že producent 

svůj námět do České televize poslal.  

 

Dochází zde i k rozporům vzhledem k tvaru zamýšleného dokumentu, protože v producentské explikaci 

žadatel píše o „struktuře narativní linky“ filmu, ač v částech žádosti popisující autorský přístup k filmu se 

výhradně projekt charakterizuje jako audiovizuální esej s dominantní obrazovou složkou. Dramatického 

oblouku se divák dle autorů nedočká. 

 

Nejucelenější informaci o projektu nalezneme v dramaturgické explikaci. V ostatních autorských 

dokumentech, které jsou součástí žádosti se popisuje především motivace, proč autorka chce dokument 

realizovat a popisuje svůj vztah k tomuto tématu.  

  

 

 

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

 

Žadatel soudí, že projekt je „společensky významný a nemá možnost být plně zafinancován ze soukromých 

zdrojů“, a proto má dotace Státního fondu tvořit 67% financování vývoje. Žadatel uvádí, že k datu podání 

žádosti má zbylých 33% zajištěných, což však dokládá pouze věcnými vstupy postprodukčních společností 

(13%) a svůj vlastní finanční a věcný vstup není doložen a také stipendium od Asociace producentů 

v audiovizi nedostává žadatel automaticky a nelze jej tedy uvádět jako potvrzený zdroj financování. 

 

Rozpočet je strukturovaný tak, že 37% tvoří náklady spojené s výrobou a postprodukcí ukázky/testu, 41% 

jsou rozpočtovány na autorské honoráře a na členy výrobního štábu, kteří se budou podílet na vývoji. 

Zbývajících 22% je na překlady, ubytování a ostatní.  
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

Žadatel uvádí, že projekt bude primárně určen pro českou distribuci s tím, že projekt má šanci na 

vícezdrojové financování a potenciální exploataci na Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku a Nizozemí. 

Žadatel argumentuje pouze tím, že i v těchto zemích je zahrádkářství oblíbené, a proto by mohl být v těchto 

zemích uváděn a potažmo i kofinancován. Spíše to působí jako přání žadatele, aby tomu tak bylo, protože 

žádná podrobnější a podloženější strategie není představena.  

Žadatel pak ještě uvádí, že by rád doprovodil premiéru filmu vydáním knih (pro dospělé i pro děti) a i 

seriálem (jeden díl má mít 10 minut, celkový zamýšlený počet žadatel neuvádí). Nevidím moc smysl, že by 

televize veřejné služby by podpořila celovečerní dokument, a pak by ještě uváděla deriváty toho samého. 

Domnívám se, že buď jedno nebo druhé… Větší smysl dávají internetové televize, ale zde zase musí  

 

Je také otázkou, zda seriál a knihy budou součástí výrobního rozpočtu, což si při odhadované výši 

celkových nákladů na vývoj a výrobu (2,5 miliónu) nedokážu představit. 

 

Žadatel podrobně klasifikuje zamýšlenou cílovou skupinu, která je spíše taxonomií lidí, co mají rádi 

zahrádkaření. Domnívám, že tito lidé spíše budou trávit svůj čas na zahrádkách, než aby šli do kina a 

myslím, že by producent měl lépe definovat. Naopak se snažil projekt zaměřit právě na lidi, co tomto 

fenoménu nic moc neví a jichž je prostě většina.  

 

Harmonogram vývoje je naplánován na dobu 20 měsíců. 

 

 

 

 

 

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

 

Produkční společnost Frame Films s.r.o. vznikla v roce 2013 a jeho jednatelkou a jediným společníkem je 

producentka Jitka Kotrlová. Frame Films s.r.o. se zaměřuje především na autorské projekty. 

 

Společnost produkovala celovečerní hraný debut Kristiny Nedvědové Sněží a především dokumentární film 

Cental Bus Station Tomáše Elšíka. Dalšími dokončenými projekty společnosti jsou dokumentární snímky 

Kibera: Příběh slumu a Budovatelé říše.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zahrada snů 

Evidenční číslo projektu 3533-2020 

Název žadatele Frame Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 18. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je celovečerní dokument na téma zdejšího zahradničení a konkrétně fenoménu 

městských zahrádkářských kolonií. Za projektem stojí výrazný, byť nepříliš zkušený, zato zjevně vysoce 

motivovaný ženský tým: autorka a režisérka Marta Zveibil Hrubá, pro niž jde o relativně pozdní debut patnáct 

let po absolventském filmu a po dlouhodobé kulturní misi v zahraničí, začínající producentka Hana Blaha 

Šilarová zastupující progresivní společnost, a vynikající střihačka Anna Johnson Ryndová, zde v neobvyklé 

roli dramaturgyně.  

   Na pohled banální televizní téma ve stylu „té naší povahy české“ pojímají autorky s osobním a osobitým 

zaujetím, předložená koncepce ale zatím působí jako poněkud nesourodý a neuspořádaný soubor různých 

nápadů. Na jedné straně se staví na romantizující přírodní lyrice a oslavě „zelené vášně“, což vypadá na 

dominantní, ale nejméně zajímavé řešení. Na druhé straně se exponuje kontroverzní a konfliktní potenciál 

zahrádkářské kultury, a to počínaje uzavřenou a konzervativní komunitou starozahrádkářů a konče 

oploceným záborem veřejné zeleně pro soukromé účely, což představuje silné a nosné společenské téma, 

které je ale zatím potlačeno. Za dramaturgicky nejproblematičtější považuji nápad zakomponovat do filmu 

(ve formě mimoobrazového čtení) úryvky z Čapkova Zahradníkova roku, což do vyprávění vnáší stylově i 

formálně odlišný prvek s archaickou konotací, navíc přiložené dvě ukázky jsou neúměrně dlouhé (každá v 

rozsahu několika odstavců) a není ani naznačeno, jaký by měl být obrazový doprovod. Zásadní otázkou je 

také režijní metoda: autorka se hlásí k dokumentární observaci, ale současně se počítá se sociálními herci a 

připravenými situacemi, a také s výtvarnou estetizací obrazu. Žánrově se jednou mluví o „obrazové básni“, 

jinde o eseji, synopse ale směřuje nejspíš k sociologické sondě a generační konfrontaci. Působivá je 

zvuková dramaturgie a také impresionistická vizuální koncepce pracující s přírodními detaily a opakovanými 

motivy, které současně zapadají do cyklické formy ročních období (naopak zdůrazněný hlavní kontrast 

těkavého dynamického města a poetizované zahrádkářské oázy vypadá poněkud konvenčně). Domnívám 

se, že se tu honí příliš mnoho zajíců a že by se autorka měla rozhodnout, zda je okouzlenou fanynkou 

zahrádkaření, nebo reflektující filmařkou. 

   Producentská strategie je velmi stručná, nicméně obsahuje standardní položky. Pochybnosti mám nad 

kinodistribučními a festivalovými možnostmi filmu, na nichž projekt výhradně staví, myslím, že je tu potenciál 

především televizní, a ten není pojednán vůbec. Velmi široce jsou definovány cílové skupiny, které sahají od 

dětské skupiny 8-14 až po skupinu zájemců o architekturu a urbanismus. Finanční plán má sice vícero 

zdrojů, ale vlastní vklad producenta není doložen a také překvapivě chybí vklad ze strany České televize, 

která přitom na vývoji oficiálně spolupracuje, jak je doloženo písemným potvrzením. Především je ale 

problematická výše požadavku na Fond, která činí přes 67% (400 tis.), nadlimitní požadavek zdůvodněný 

kulturní náročností díla není v tomto případě oprávněný, neboť jde o populární téma v přístupném formátu.  

   Celkově jde o projekt s velmi zajímavým potenciálem, který může přinést působivý výsledek.  

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) 

Za zvláštní a potenciálně rizikovou okolnost považuji spolupráci s Českým svazem zahrádkářů, a to kvůli 

ohrožení umělecké nezávislosti. Jednostranně se tím totiž vychyluje model generační konfrontace, bude-

li mít jedna strana institucionalizované zastoupení. A bude-li jedna strana využita jako průvodce, tím se 

posouvá celé vypravěčské hledisko. Navíc to může mít zásadní dopad na propagaci, která je postavena 

na svazovém časopisu Zahrádkář, jenž by dokonce měl být mediálním partnerem: co když se výsledek 

nebude starozahrádkářům líbit? Tím by padl pilíř propagace i publika. Nebo se bude předem konflikt 

smířlivě tlumit, i když je nosným dramatickým tématem? Tato okolnost znovu vrací otázku, co chce film 

říci a komu je určen. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

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

Personální zajištění je kvalitní, byť postrádá potřebné zkušenosti, a lze předpokládat, že tým je schopen 

projekt úspěšně realizovat. 

 

 

 

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

Téma je společensky hodnotné a jako lokální kulturní fenomén má zahraniční přesah, umělecky se tu 

hledá osobitá forma, projekt má vysoký potenciál, otázkou je, jaký problém a z jaké strany se tu bude 

nakonec řešit. 

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

znaků) 

Žádost je formálně v pořádku, schází doklady k finančnímu zajištění ze strany žadatele. 

Klíčovou výhradu mám k nadlimitní výši požadované podpory, resp. ke zdůvodnění kulturní náročností 

projektu, které nepovažuji v tomto případě za oprávněné. 

Projekt je s předloženou strategií realizovatelný. 

Harmonogram je nastavený na 17 měsíců a není úplně jasné, co se bude tak dlouhý čas dělat. 

Profil společnosti odpovídá projektu, žadatel je důvěryhodný, má v portfoliu výrazné autorské počiny, lze 

předpokládat, že je schopen projekt úspěšně realizovat.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Robinson atomového věku 

Evidenční číslo projektu 3534-2020 

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

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 16.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Robisnon atomového věku je žánrový film (sci-fi), který umělecky navazuje na předchozí film stejných 
autorů Cesta do nemožna. Ve směsici animace, dokumentu a hraného filmu film přibližuje životní 
příběh prof. RNDr. Františka Běhounka, DrSc. Doma zapomenutý muž, ve světě uznávaný́ vědec a 
cestovatel. Fascinován atomy jádra byl předním vědcem a stal se zakladatelem radiologie a jaderné 
fyziky v 
Československu. 
 
Velmi kladně hodnotím, že: 

- se jedná o žánrový film – sci-fi obecně na českém trhu chybí 
- má výsostně domácí téma, které je nosné, chytlavé a působivé 
- má mezinárodní charakter a dokáže zaujmout i v zahraničí 
- film se zaměřen na (nejen) dětského diváka – pracuje s ostatními médii, aby mladého diváka 

zaujal a získal si tak větší fanouškovskou základnu 
- propojuje dokument, animaci a hraný film v jeden dobrodružný spektákl – je velmi stylizovaný 
- žádost je dobře a pečlivě zpracovaná 
 

Drobné nedostatky, které zmiňuji níže, by měl žadatel doplnit nebo objasnit u slyšení.  
 
Producent má jasnou představu o tom, jak film realizovat a kam s ním směřuje. Téma je opravdu 
nadčasové, velmi poutavé a pro diváka bude zážitkem jak v kině, tak na veřejnoprávní TV. 

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 úplná, jasná a srozumitelná. Oceňuji, že je pečlivě připravena. Nacházím ovšem menší 

diskrepanci, kterou by žadatel měl u slyšení objasnit:  

- V žádosti (A) je zaškrtnuto, že se jedná o kulturní náročný projekt – žadatel sice popisuje projekt 

rozsáhle, ale vůbec neuvádí, proč je kulturně náročným a proč by měl mít více jak 50% na 

veřejném financování 

- Zcela chybí uvedeno, kdo bude scénáristou projektu – z rozpočtu se uvádí, že scénáristé budou 2, 

ale v celé žádosti o nich není uvedeno ani slovo, je přiložena pouze smlouva na námět 

s Michaelem Kabošem (budoucím režisérem projektu) – ve smlouvě je ovšem chyba – čl.4. bod.1. 

– odměna je stanovená za scénář, i když se jedná o smlouvu za námět, naopak štáb je uveden 

prakticky celý, i když žadatel uvádí, že bude sestaven podle koprodukčního schématu 

- Žadatel uvádí spolupráci s Tobogang (SVK) a jeho koprodukční vklad – chybí jakékoliv dobrozdání 

prokazující budoucí spolupráci – koprodukční vklad se pravděpodobné týká až výroby 

- V žádosti se mluví o náročných technologických testech, které jsou nutné pro budoucí natáčení a 

kvůli tomu plánují žádat MEDIA Development – v rozpočtu se ovšem s technologickými testy 

nepočítá, i když jsou v žádosti uvedeny společně s teaserem – pokud tedy nevyjde podpora 

z Kreativní Evropy, technologické testy nebudou? Budou v menším rozsahu? Jaký to tedy bud mít 

vliv na výrobu filmu? Nebo se přesunou až do výroby?  

- K žádosti je přiloženo LOI od ČT, konkrétně od kreativní producentky Lenky Polákové – z nařízení 

ČT, je LOI o vývoji oprávněn podepsat pouze Jan Maxa, i když je tento film pro ČT atraktivní, LOI 

Lenky Polákové pouze oznamuje, že jej přijala do svojí skupiny a plánuje jej teprve představit na 

programové radě, jejíž výsledek může být participace ČT na vývoji a následně na výrobě 

- Naopak mi chybí LOI od RTVS s momentě, kdy je podle slov žadatele projekt již konzultován a 

dramaturgován v TPS Alexandry Gunišové 

 

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

Rozpočet je standartní, nevykazuje zřejmé nejasnosti. Pouze mi chybí položka o technologických testech, o 

který se zmiňuje žadatel a jsou uvedeny jako výstup žádosti. 

 

Finanční plán pracuje s položkou 90tis CZK z filmových pobídek: tohle je velmi neobvyklé (a věřím že i 

nerealizovatelné) a žadatel by měl položku obhájit u slyšení. Pobídka se vyplácí po ukončení projektu po 

splnění určitých povinností (žadatel uvádí, že počítá se slovenskými pobídkami) – SVK pobídky mají 

útratu min 150.000 EUR (cca 4 mil CZK) po doby 3 let (nepočítají se dotace z veřejných fondů) – navíc 

se dotace vyplácí zpětně – nechápu tedy, jak je možné zapojit 90.000 CZK do vývoje, když vývoj musí 

být řádně ukončen před podáním výroby a zpětně do něj nelze počítat náklady z výroby.  

 

Ve vývoji žadatel počítá s ČR a SVK financováním – je sympatické, že má podanou žádost na vývoj u AVF 

na částku 4 000 EUR.  

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Producentská strategie je dobře zpracovaná a promyšlená. Dává jasnou představu o tom, kam s projektem 

žadatel směřuje a co si s ním zamýšlí. Nepřesně potom uvádí, že se s projektem chce účastnit 

koprodukčního trhu v Plzni, Jihlavě či Febiofestu – ani jeden ze zmiňovaných koprodukčním trhem není 

(jedná se pouze o setkání s profesionály, kteří vám dají zpětnou vazbu a poradí).  

Velmi oceňuji žánrovost, zaměření na děti a propojení s ostatními médii, pro silnější a širší fanouškovskou 

základnu. Snad poprvé mi dává smysl, že film by měl zajímat a měl by být promítán pro školy.  

Stejně tak oceňuji snahu o pokus o zahraniční koprodukci, i když Švédsko, či Norsko jsou země, které 

nejsou úplně vhodné pro koprodukci s ČR či SVK (jejich rozpočty jsou tak obrovské, že by mohl 

žadatele svými koprodukčními vklady převálcovat).  

Jediné, co je pro mne nepochopitelné, proč se producent rozhodl mít světovou premiéru na Dok.fest 

München? Věřím, že pokud se povede projekt realizovat tak, jak si jej představují, je možná premiéra i 

na prestižnějším festivalu, nejen dokumentárním.  

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

 Žadatel prokazuje, že podobný projekt již v minulosti realizoval a díky tomu se teď se vydává na již 

probádanou cestu a má proto všechny předpoklady i partnery k tomu, aby projekt vznikl a vznikl dobře.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Robinson atomového věku 

Evidenční číslo projektu 3534-2020 

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

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Lišková 

Datum vyhotovení 23.04.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Robinson atomového věku je ambiciózním česko-slovenským stylizovaným dokudramatem využívajícím 

postupy trikového filmu. V centru pozornosti projektu stojí všestranná osobnost Františka Běhounka, jehož 

příběh v sobě skýtá celou řadu společensky významných a stále aktuálních témat. Autoři pro zpracování 

biografického příběhu navíc zvolili značně atraktivní a poutavý půdorys dramatického ztroskotání polární 

expedice a následného boje o přežití jejích účastníků. Vypravěčskou přitažlivost hlavní dramatické linie 

doplňuje výrazná obrazová stylizace. Zvolená estetika přitom spolu s kombinací žánrů a využitím digitálních 

triků činí tento projekt ještě přístupnějším širšímu diváckému publiku. Jeho důležitou kvalitou je také to, že 

hodlá cílit na mladší diváky, pro něž je povětšinou Běhounkova osobnost již spíše neznámou, a to navzdory 

nemalému počtu dobrodružných knih, které pro děti a mládež napsal. 

Projekt je po autorské stránce zajištěný zkušeným režisérem a výtvarníkem Noro Držiakem a producentem, 

kameramanem a dokumentaristou Michaelem Kabošem. Tvůrčí i producentský tým má za sebou spolupráci 

na podobně výtvarně stylizovaném a žánrově kombinovaném biografickém koprodukčním projektu Cesta do 

nemožna, který byl uveden ve slovenských i českých kinech. 

Projekt je (i s ohledem na předchozí zkušenost týmu) připraven k vývoji a doporučuji mu udělit podporu. 

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) 

 

Robinson atomového věku má ambici stát se originálním projektem překračujícím hranice žánrů i lineárního 

vyprávění. Zároveň v sobě skýtá řadu společensky hodnotných a divácky přitažlivých prvků. V prvé řadě je 

to volba zaměřit se na nepochybně zajímavou a v České republice zejména mladší generaci nepříliš 

známou osobnost vědce, spisovatele a průzkumníka Františka Běhounka. Tou druhou je pak rozhodnutí 

vystavět hlavní narativní linku okolo příběhu ztroskotání polární expedice, které se Běhounek zúčastnil, a 

následného dramatického boje o přežití ve vysoké Arktidě. Zajímavou scenáristickou volbou je také plán 

využít této krajní situace pro asociativní přechody k Běhounkově biografické lince. Ta má být zpracována 

jako určitá sci-fi vize Běhounkova vysněného budoucího života na pozadí klíčových historických momentů 

20.století. Předkládaný treatment zatím evokuje typ scén, které bude divák sledovat v dramatické lince 

arktického dobrodružství. Zmiňované vize z Běhounkovy budoucnosti oproti tomu treatment zatím 

konkrétněji neilustruje. 

Z předkládané ukázky i explikace je zřetelný výtvarný styl animací i zvolený způsob práce s hercem na 

zeleném pozadí. Co je však ze žádosti zřejmé již méně, je konkrétnější nastínění toho, jak autoři plánují 

pracovat s archivní dokumentární linkou. Zmíněno je především to, že jim archivy poslouží jako inspirace 

pro digitálně vytvořené prostředí a pro navození pocitu autenticity.  

Hlavním cíl vývoje žadatel identifikuje jako vytvoření kvalitního scénáře. Kromě něj bude zásadní výzvou 

vývoje také nalezení takové filmové řeči, která dokáže zvolenou komplikovanou narativní linku převést do 

organického snímku, který bude hravým, esteticky originálním a zároveň dokáže komunikovat společenský 

význam Běhounkovy osobnosti na pozadí dějin 20.století. To vše přitom takovým způsobem atraktivním pro 

diváky od 12 let. 

 

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

 

Tým stojící za projektem již společně prošel zkušeností z projektu Cesta do nemožna a to takřka na všech 

hlavních pozicích štábu. Na rozdíl od minulého projektu se zde Michael Kaboš posouvá z role producenta, 

kameramana a spoluscenáristy také do role režiséra projektu (společně s etablovaným slovenským 

výtvarníkem a režisérem animací Noro Držiakem). Počítačové animace tým plánuje realizovat opět ve 

studiu Tobogang, které se koprodukčně podílelo kromě již zmiňovaného předešlého filmu týmu také na 

snímku Alois Nebel.   

V žádosti není zmíněno, že by žadatel uvažoval o zapojení dalšího scenáristy či scenáristky do projektu. 

Pravděpodobně je tomu tak proto, že se autorský tým skládá ze dvou režisérů-autorů a již si spolu 

v minulosti scenáristickou spolupráci vyzkoušel. Nicméně s ohledem na plánované využití žánrového cross-

overu biografického a dobrodružného filmu a plánovanou komplikovanou strukturu vyprávění by zapojení 

zkušeného scénáristy/ky do projektu za zvážení stálo. A to navzdory v žádosti uvedené plánované účasti na 

scenáristických workshopech (prozatím žadatel zmiňuje především krátkodobý workshop Midpoint 

Intensive) či možného zapojení zahraniční dramaturgů.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Projekt může být originálním přínosem pro českou kinematografii zejména z pohledu zvoleného mísení 

žánrů s formou trikového filmu a vysoké obrazové stylizace. Způsob vyprávění a v ukázce prezentovaná 

výtvarná estetika jej neomezuje na náročného artového diváka, nýbrž ho činí přístupnějším pro širší 

publikum. František Běhounek byl zcela jistě osobností evropského formátu, která může být zajímavým 

objevem právě pro mladší generaci diváků, na kterou projekt cílí. Zpracovávaná látka v sobě obsahuje i 

další potenciál pro zahraniční publikum – od dobrodružného půdorysu příběhu po příběh všestranné 

osobnosti prožitý na pozadí 20. století.  

Producent prozatím zmiňuje ambice film uvést na festivalu DOKfest München, který má zajímavou 

programovou sekci DOK.Education zaměřenou na dokumenty pro děti a mládež. Pokud nalezne opravdu 

inovativní formu a vkusnou výtvarnou estetiku, mohl by najít své místo i na některém z prestižnějších 

festivalů, jež mají sekce pro mladé diváky či pro které jsou hybridní filmy v hlavním hledáčku. Nicméně 

v této fázi vývoje je tato poznámka okrajová a má být spíše povzbuzením pro samotný tým. 

 

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

znaků) 

 

Žádost je po formální stránce úplná a profesionálně zpracována. Za projektem stojí produkční společnosti 

KABOS Film & Media a slovenská Media Film, jež si již vícekrát úspěšně vyzkoušely svoji „rodinnou“ 

koprodukční spolupráci. V případě Robinsona atomového věku je navíc pro úspěšnou realizaci cenná 

producentská zkušenost z předchozího snímku Cesta do nemožna. 

Předkládaný rozpočet vývoje je vzhledem k náročnosti projektu poměrně nízký, hlavní položkou rozpočtu je 

v souladu se strategií vývoje vytvoření scénáře a vytvoření pilotní ukázky. V rozpočtu zatím není adekvátně 

rozpočtována účast na dlouhodobějších mezinárodních workshopech či honorář dalšího dramaturga (v 

žádosti zmiňovaného případného zahraničního konzultanta). 

Žadatel v žádosti zmiňuje podání žádosti na dotaci od programu Kreativní Evropa/MEDIA, která zatím 

nefiguruje ve finančním plánu. Možnost získání evropského fondu bude pro opravdu komplexní vývoj tohoto 

projektu pravděpodobně zásadní. A to nejen s ohledem na jeho náročnost, potřebu kvalitního scénáře, 

nýbrž i pro případného hledání dalších cest, které by týmu nabídly možnost inovovat a dále rozvíjet postupy 

a filmovou řeč vyzkoušené v předešlém společném projektu. 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Robinson atomového věku 

Evidenční číslo projektu 3534-2020 

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

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 14. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Ambiciózní projekt, situovaný na pomezí hraného a dokumentárního filmu, si klade za cíl představit mladším 

divákům osobnost českého vědce a spisovatele Františka Běhounka. Kombinace zkušeného realizačního 

týmu, ujasněného formálního pojetí (vč. hudební složky!) a promyšlené produkční strategie by mohla dát 

vzniknout pozoruhodnému, divácky atraktivnímu dílu, které vyzdvihne pozapomenutou osobnost českých 

dějin. Z těchto důvodů podporu projektu doporučuji. Ovšem v naději, že se přílišná ambicióznost neobrátí 

proti tvůrcům a dojde k doladění níže popsaných nedostatků:  

 

 Odmítnutí popisnosti a tradiční výkladové formy je sympatické, nicméně z popisu projektu se 

zastoupení dokumentární, potažmo vzdělávací složky jeví jako nedostačující. Naplňuje spíše 

parametry dobrodružného trikového sci-fi v duchu filmů Karla Zemana než dokumentu.  

 Inspirace „rukodělnou“ poetikou tvorby nestora českého trikového filmu neodpovídá cílové divácké 

skupině (mladé publikum od 12 let), pravděpodobně uvyklé jinému typu vizuality a vyšší úrovni 

digitálních triků, než jaká je ve zdejších podmínkách a s danými finančními limity dosažitelná. 

 Tvůrci jsou si vědomi, že Běhounek není dnešní generaci příliš znám. Je tedy vhodné představovat 

jej rovnou takto ambiciózní vyprávěcí formou, odvozenou navíc od Běhounkovy literární tvorby? 

Není Běhounkův skutečný osud dost inspirativní a nadčasový i bez fiktivní linie z budoucnosti? 

Propojení obou časových rovin bude vyžadovat velkou dramaturgickou obratnost, aby nepůsobilo 

násilně a film byl kompaktní.  

 S výše uvedeným souvisí má obava, zda film dokáže srozumitelně předat základní biografické 

údaje o Běhounkovi, zda dokumentární rovina nebude zastíněna trikovou podívanou, zda autoři 

nebudou většinu sil soustředit na zdolání technologických výzev, které si stanovili, namísto na 

přehlednost a poučnost vyprávění. 

 Rozpor vidím v popisu projektu jako divácky atraktivního pro domácí i zahraniční diváky a zároveň 

limitovaného z hlediska komerčního potenciálu a vhodného pro festivalové uvádění. Není zcela 

zřejmé, jaká pozice by mu měla v nabídce kin náležet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria 

 

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

Tvůrci se v kontrastu k tradičním dokumentárním portrétům s mluvícími hlavami a archivními záběry 

rozhodli pro originální představení osobnosti Františka Běhounka nevšední formou trikového dokudramatu, 

které by mělo zprostředkovat i atmosféru jeho literární tvorby a více ukazovat než popisovat. Otázkou je, 

zda budou informační a zábavní hodnota v rovnováze, zda atrakce nepřeváží a tvůrci dokážou své 

okouzlení Běhounkovým životem a dílem proměnit ve srozumitelný filmový tvar. Zejména na adekvátní 

zastoupení dokumentární složky bych se v případných dalších fázích vývoje zaměřil. 

Tvůrci jako kdyby chtěli oslovit jak mladé publikum lačné trikové dobrodružné podívané, tak starší generaci 

poučenou Běhounkovým dílem a verneovskou a zemanovskou poetikou (která filmu spíše odpustí 

nedokonalost triků), čili zároveň poměrně širokou i relativně úzkou diváckou skupinu. Najít kompromis mezi 

oběma polohami může být svízelné a film ve výsledku nemusí být uspokojivý ani pro jeden segment.  

 

 

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

Režisér Michael Kaboš sice dosud nemá zkušenosti s režií projektu podobného rozsahu, byť lze vzhledem 

k jeho kameramanské průpravě předpokládat cit pro (zde podstatnou) obrazovou složku. Za stěžejní u 

tohoto projektu považuji produkční a postprodukční zajištění, které považuji za dostačující zejména 

s ohledem na zkušenost zúčastněných s projekty podobného typu (Alois Nebel, Cesta do nemožna). 

 

 

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

Film může být cenný tím, že širší veřejnosti představí osobnost Františka Běhounka. Díky jeho 

zahraničnímu angažmá existuje potenciál oslovit také zahraniční diváky. Ten spatřuji rovněž ve zvolené 

poetice filmu, která by se měla blížit knihám Julese Vernea a mezinárodně známým filmům Karla 

Zemana. Nabízí se také příležitost využít na ploše celovečerního dokumentu náročnější trikové postupy a 

představit dokument jiného typu, než na jaký jsme ve zdejším prostředí zvyklí. Ovšem za již zmíněného 

předpokladu, že dokumentární složka bude dostatečně silná. Mezi hranou tvorbou existuje precedens 

v podobě filmů jako Svět zítřka (2004). 

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

znaků) 

Ve prospěch tvůrců mluví zejména jejich celovečerní trikový film Cesta do nemožna, který byl ovšem více 

komerčně orientovaný. Tíhnutí ke komerčnímu filmu, přinášejícímu předně zábavu, je patrné také u 

Robinsona, v čemž spatřuji hlavní rozpor žádosti, podávané na vývoj filmu dokumentárního. Tvůrci zároveň 

připouštějí, že chtějí dále rozvíjet možnosti filmové řeči, které si vyzkoušeli v Cestě do nemožna.  

Skutečnost, že Michael Kaboš natočil několik dokumentů o relevantních problémech dneška, nicméně snad 

lze brát jako záruku, že Robinson pro jeho tvůrce nebude pouze příležitostí, jak se popasovat s technickou 

výzvou. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dějiny vietnamského národa v Čechách a na Moravě 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 1. Vývoj českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kamenický 

Datum vyhotovení 24.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Svým tématem i zpracováním bezesporu velmi ambiciózní projekt se zaměřuje na život vietnamské menšiny 

v ČSSR/ČR od roku 1956 po současnost. Je příběhem dosud nezmapovaného procesu integrace 

vietnamské komunity u nás z pohledu tří generací - od prvních příchozích v 50.letech, druhé generace v 90. 

a třetí, která se zde již narodila.    

Obdivuhodný rozsah rešerší (částečně čepanými zdroji také z Vietnamu), práce s celou řadou archivních 

materiálů a po mnoha ohledech pečlivě připravený a promyšlený projekt, má oprávněné mezinárodní 

ambice. Slibuje propojit historicko-společenskou rovinu s rovinou osobního, a to na základě příběhu jedné 

fiktivní vietnamské rodiny, reprezentující menšinu na základě řady reálných osobních výpovědí v tuzemsku 

žijících Vietnaců a jejich domácích archivů.  

Jedinou nejistotou může být plánovaný distribuční přesah do země původu menšiny, tedy Vietnamu, 

obhájený v producentském záměru jako „zájem Státní vietnamské televize pustit dokument o vlastní 

úspěšné komunitě v zahraničí“. S ohledem na represivní podobu tamního režimu omezující i v 21.st. 

základní svobody tamního obyvatelstva, bych doporučil zvýšenou pozornost k možnému byť i nepřímému 

vlivu na otevřenost a případnou kritičnost díla.  

Producentsky i autorsky se projektu účastní zkušení profesionálové a o jejich schopnostech dotáhnout 

projekt do kýžené podoby jinak není důvod pochybovat. Doporučuji podpořit. 

   

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

V prvé řadě je cítit velká zvídavost žadatele a otevřenost různým pohledům na historický průběh, formu a 

úspěšnost integrace Vietnamců u nás. Ústřední myšlenka námětu a komplexnost jeho zpracování na tolika 

rovinách s pomocí 

a) oficiálních archivů 

b) soukromých archivů jednotlivců či rodin 

c) osobních výpovědí  

d) vnitřního prožívání postav zachyceného prostřednictvím animace,  

bude v kontextu vybraného tématu odvážným a originálním počinem. Autoři mají dosti přesnou a již nyní 

kvalitně vypodloženou představu, jak svých cílů dosáhnout. Vysoká společenská hodnota námětu je navíc 

dle mého jednou z klíčových kvalit celého projektu.  

Celistvosti bude dosaženo způsobem vyprávění, skrze mezigenerační a osobní linku vyjádřenou fiktivní 

vietnamskou rodinou ve spojení s během „velkých dějin“ naší společnosti od poválečných let do 

současnosti. 

Projekt naplňuje cíle výzvy. 

 

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

Jaroslav Kratochvíl je etablovaný dokumentarista, jehož dlouhodobě zodpovědný badatelský přístup 

k vlastním projektům s citem pro tolik potřebný humor a odlehčení, je dobře patrný také z přiloženého 

treatmentu. Veronika Kührová za společnost Analog Vision s.r.o. je progresivní producentkou pracující na 

řadě rozličných audiovizuálních děl putujících aktuálně po mezinárodní scéně. Zárukou kvality 

animované složky je zapojení vycházející hvězdy tuzemské animace Diany Cam Van Nguen. Adam 

Brothánek již s Jaroslavem Kratochvílem spolupracoval na jeho celovečerním debutu Lovu zdar! a také 

jeho další spolupráce jsou úctihodné. 
Spojení sil těchto filmových profesionálů je velmi sympatické. 

 

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

Jde o zásadní příspěvek do tolik opomíjené reflexe života vietnamské menšiny v Čechách (a na Moravě). 

Univerzální jazyk, kterým si autoři přejí, aby film ve své finální podobě hovořil, má bezesporu potenciál 

být srozumitelný v zahraničí. Obzvláště v době, kdy je (nejen) pro EU integrace cizinců velkým tématem. 

Filmaři, kterými je podobné téma v hojné míře zpracováváno, se snadno dostávají do určité 

schématičnosti příběhů konkrétních cizinců a jejich trnité cesty sem. Ne tak tento projekt. 

Inovativnost díla si slibuji vedle důsledné práce s archivy zejména od zapojení animované složky, která 

v současné světové dokumentární tvorbě postupně nachází čím dál většího užití a je jedním z hnacích 

motorů proměny žánru.  
 

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

znaků) 

Vyšší požadovaná částka na vývoj je v žádosti přirozeně obhájena množstvím práce a příprav, kterých 

bude pro tento typ dokumentu stavěného zejména na archivních zdrojích potřeba. V potaz je třeba také 

brát budoucí výzkum a natáčení ve Vietnamu. S ohledemen na předloženou strategii a rozpočet je 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Komu patří město 

Evidenční číslo projektu 3537-2020 

Název žadatele Gnomon Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12  
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 23.4.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
 
Žadatel předkládá opakovaně dokumentární film o gentrifikaci ve 4 městech 4 zemí Visegradu. Projekt 
působí jako umělý konstrukt, který má velké riziko, že nebude držet pohromadě, i když producent na něj 
dokázal již získat prostředky na výrobu i na vývoj. 
 
Jako hlavní pozitiva vidím samotné téma gentrifikace v ČR nebo ve střední Evropě. Také množství již 
získaných financí na výrobu i vývoj. Z hlediska cílové skupiny má producent poměrně jasnou představu. 
 
Slabých stránek projektu je bohužel mnohem více: europudding, riskantní dramaturgie, nedostatečně 
zkušený tým, zbytečně velký rozpočet na vývoj i na výrobu, nejasně obhájené položky v rozpočtu, nereálná 
pozice na mezinárodním trhu. 
 
Projekt je již dostatečně zafinancován z ostatních zdrojů a peníze od SFK by mu nepřinesly další hodnotu. I 
tak by ale měl žadatel projekt razantně přepracovat, aby byl životaschopný a měl širší i mezinárodní 
publikum. Takto naplánovaný vývoj nepovede k dobré realizaci plánovaného filmu. 

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

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

Žádost obsahuje všechny potřebné přílohy. Z tohoto hlediska je možné žádost považovat za kompletní. 
 
Nicméně rozpor je např. v přiložených LOI, protože ani LOI od vysílatele, ani od polského či slovenského 

koproducenta neobsahují sumu, se kterou počítá finanční plán pro vývoj, a které žadatel považuje za 
potvrzené (celkem 150 000 Kč). 

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

Rozpočet: 
Obecně vzato je rozpočet jak na výrobu, tak na vývoj velmi nepřiměřeně vysoký. Ačkoli žadatel dodal 

obsáhlé poznámky k jednotlivým položkám rozpočtu, nejsou tyto ale dostatečně obhájeny. Rozhodně 
nereprezentují standardní částky. Např. producentský honorář ve vývoji je opravdu nadnesený, obzvlášť, 
pokud dle výpočtu producenta jednotliví režiséři dosáhnou sotva na polovinu daného honoráře ve vývoji 
(vč. natáčení). 

Dále je velmi nejasné, co vše položky obsahují. Jelikož se jedná o mezinárodní projekt točený ve 4 zemích, 
jeden by očekával uvedení celkového rozpočtu za všechny 4 koproducenty, tak jak to žadatel uvádí 
v žádosti. Nebo naopak jen rozpočet za českou část. Takto je rozpočet každopádně nekompletní a 
nereprezentuje celý projekt. Např. položka honorář producenta obsahuje pouze honorář českého 
producenta, ale položka honorář režiséra obsahuje všechny 4 režiséry. Proč? 

Dále jsou některé položky naprosto neadekvátní – kromě výše popsaného honoráře producenta, dále také 
honorář asistenta producenta a zároveň je počítána odměna pro produkčního během natáčení. Proč do 
vývoje producent rozpočtuje rezervu ve výši 90 000 Kč? Na co má být použitá tato rezerva? Kde je riziko 
během vývoje, že peníze nebudou stačit?? Další položkou mimo realitu je pojištění – 3 000 Kč na ND je 
pro plánovaný štáb ze říše fantasie. Celkových rozpočtovaných 60 000 Kč se dá snadno „srazit“ na 
mnohem nižší desítky tisíc korun. 

Z rozpočtu není jasné, jaké položky jsou hrazeny vkládaným věcným plněním jak producenta, tak 
koproducenta. 

I kdyby rozpočet na vývoj obsahoval rešeršní natáčení ve všech 4 zemích, tak se velmi pravděpodobně 
bude pohybovat na hranici okolo 1 mil. Kč. Rozpočet v předložené výši nemají ani mnohem náročnější 
hrané nebo animované filmy. 

 
Finanční plán: 
Jak již bylo napsáno výše, tak některé položky nejsou doloženy (věcný vklad od vysílatele a 2 zahraničních 

koproducentů v celkové výši 150 000 Kč).  
Výše deklarovaného zafinancování v době podání také nesedí. Ani kdybych počítal k tomu těch výše 

zmíněných 150 000 Kč. 
Dále zatímco grant od Visegradského fondu vypadá, že je opravdu na vývoj daného filmu, tak poskytnuté 

prostředky od Jihomoravského filmového fondu jsou ale určeny na výrobu, kterou musí dle podmínek 
žadatel dokončit do konce roku 2021. Tedy dle podmínek této výzvy a směrnice GBER by tento zdroj 
neměl vůbec být počítán do finančního plánu na vývoj (celkem 400 000 Kč). 

Zároveň je pravděpodobné, že peníze z Visegradského fondu mají být rozděleny mezi všechny 4 země. 
Z rozpočtu ale není jasné, kam přesně tyto peníze poputují ale zároveň je v tomto finančním plánu 
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počítáno s celou částkou jako kofinancováním vývoje projektu. 
Proč nejsou uvedeny všechny zahraniční finanční zdroje ve finančním plánu? 
Producent v explikaci píše, že chce žádat o peníze grant Creative Europe – Media. Proč ho tedy nemá ve 

finančním plánu? Kdy bude žádat? 
 
Obecně: Žadatel již sehnal prostředky na vývoj projektu od Visegradského fondu a potažmo 

Jihomoravského filmového fondu. Vzhledem k tomu, že žadatel během vývoje plánuje udělat rešeršní 
natáčení 4x5 ND ve 4 velmi blízkých zemích, měla by částka 750 000 Kč na tyto aktivity bohatě stačit. 
Nevidím způsob, jak by peníze navíc od SFK projektu pomohly. 

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

 
Zde vidím největší problém projektu, bohužel. Celý projekt na mě působí jako tzv. europudding. Z hlediska 
obsahu sice tato 4 města a místa spojuje jistá gentrifikace, ale prakticky vzato jsou ty příběhy/náměty 
oddělené a každé město má jiné hledisko. Tedy jsem toho názoru, že zvolená forma prostřihávání je 
zbytečně obtížný, až nereálný úkol. Jako lepší formou se zdá být např. on-line či TV seriál o gentrifikaci 
z různých pohledů anebo alespoň jak to v případě dokumentu Okupace 1968 udělal Peter Kerekeš, tedy 
čistě epizodické vyprávění, které se pak také snadněji rozdělí do případného seriálu. 
 
Autor navíc nijak nevysvětluje, proč se chtěl podívat do zahraničí ohledně gentrifikace a nezůstal jen 
v Brně. Prostě ho to zajímá. To mi přijde z hlediska děje nebo struktury málo (v relaci intence vytvoření 
celovečerního dokumentárního filmu). I toto podtrhuje pocit o europuddingu. 
 
 Nechci v tomto posudku být jen negativistický. Přijde mi, že zvolené téma gentrifikace je opravdu dobré a 
moderní, skoro by se dalo říci trendy. A v našich končinách se mu filmová tvorba tolik nevěnuje. Nicméně 
autoři i producenti nezvolili nejšťastnější formu takového projektu. 
 
 Autor přichází s dalšími zajímavými subtématy, ale nevidím, že by se tato odrážela v treatmentu.  
 
 Také to působí tak, že jednotlivé země by si zasloužily spíše svůj vlastní celovečerní film, protože potenciál 
oblouku na celovečerní film mají (např. maďarský příběh). Zvolená stopáž, tedy 25 minut na jednu zemi se 
zdá jako velmi málo, aby autoři mohli jít do hloubky problému. Zároveň zvolená časovost v rámci natáčení 
se zdá být nedostatečná (cca 1 rok). Filmu by zřejmě prospěl delší časosběr (2-3 roky). S tím souvisí také 
odhadovaný rozpočet na výrobu. Ten je okolo 8 milionů korun. Tedy 2 miliony korun na 1 zemi. To je cena 
průměrného celovečerního dokumentárního filmu. Tedy není jasné, proč 25 minut materiálu, který natáčíte 
v malém štábu na jednom místě (domácím navíc) má stát 2 miliony korun. 
 
 Tyto všechny aspekty se přirozeně odráží v distribuci a možnosti zafinancování. Např. není jasné, proč 
chce producent film prezentovat na takovém množství koprodukčních for, když už má všechny 
koproducenty nalezeny a spolupracuje s nimi dlouhodobě. Zároveň spousta uvedených koprodukčních trhů 
nedává smysl pro tento typ projektu (např. Pitching du Reél je vyloženě nevhodný, protože je zaměřený na 
autorské-umělecké filmy). Z hlediska distribuce dává smysl pracovat se sales agentem, ale myslím si, že 
většina z nich bude chtít vidět alespoň hrubý střih, aby si dokázali lépe představit finální produkt z hlediska 
tempa, stylu a samozřejmě příběhu. Producent nikde nevyjadřuje intenci spolupracovat se sales agentem. 
Naopak plánuje prodejní aktivity sám. Otázka zní proč.  
 
 Producent plánuje film uvést na A-festivalu. Proč? Kde se berou kvality pro takové festivaly? A jaký přesně 
by to měl být? Maximálně producent uvádí festival v Kodani. To je možná zajímavá volba, ale film, které 
jsou uvedeny na CPH:DOX mají spíše vysokou uměleckou kvalitu (až experimentální povahy) než, že by 
byly tematicky zaměřené. 
 
 Z hlediska cílového publika má ale producent docela dobrou představu. 
 
 Takto postavený projekt má spíše regionální potenciál než mezinárodní nebo trans-kontinentální. 

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

Název projektu Komu patří město 

Evidenční číslo projektu 3537-2020 

Název žadatele Gnomon Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Bohdan Karásek 

Datum vyhotovení 9. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Celovečerní dokumentární projekt Komu patří město bude komplexem čtyř pohledů na jeden 

fenomén: je jím masívní zpeněţování určitých městských míst, jejichţ původní funkce je a 

měla by zůstat jiná neţ pouhé generování peněz, ať uţ jde o „pouhé“ dobré, důstojné bydlení, 

nebo o funkci komunitního setkávání a ţivé kulturní směny. Různost pohledů je dána růzností 

lokalit a individuálních příběhů, které jsou s nimi spojené – stylově by se pohledy naopak měly 

vzájemně blíţit či sbliţovat. Před tvůrci stojí celkem náročný úkol vytvořit ze čtyř 

„příběhových“ linií svým způsobem jednolitou výpověď (nepůjde o povídkový omnibus 

oddělených dokumentů slepených v celovečerní tvar, nýbrţ „tok jednoho tématu“ vedený 

v neustálé paralelnosti provazujících se lokálních linek), čemuţ chtějí v rámci moţného 

přizpůsobit i sjednocenost stylu. Nejzásadnějším prvkem této jednoty bude observační metoda: 

postavy nevcházejí do ţádné interakce se členy štábu, situace budí dojem, jako by kamera 

nebyla přítomna – coţ implikuje nehodnotící pohled, takţe veškeré významy vznikají výběrem 

situací a zpětnou dramaturgií materiálu ve střiţně. Tvůrci si tím svůj úkol rozhodně 

neusnadňují – vědí však, ţe v případě zdaru bude výsledek o to přesvědčivější. Jejich záměr je 

totiţ – samozřejmě – cenný. Dotýkají se tématu, které je vysoce aktuální, ţivé a v dnešní 

civilizační provázanosti všeho se vším by mohlo či mělo zajímat i ty, kterých se bezprostředně 

netýká. Největší výzvu a potenciální těţkost vidím v úkolu uchopit a sloţit celek ze čtyř – do 

jisté míry nutně – nesourodých linek tak, aby toto spojování, tato paralelnost ve výsledku 

přinesla více uţitku neţ škody. Platí i zde: pokud se to podaří, úspěch bude o to zářnější. 

Projekt je zaštítěn zajímavými a odhodlanými filmaři, pro něţ je projekt zároveň občanským 

angaţmá, a uváţlivým dramaturgem. Šance na úspěch tu tedy rozhodně je. 

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) 

V podrobnějším pozastavení nad kaţdou z epizod se mi „nejvýţivněji“ jeví maďarská část: 

barvitý průběh demolice komunitního klubu a jeho přesun na nové místo je vlastně i jaksi 

„akční“, jádro však tvoří osobní rovina hlavní postavy, silné a pravděpodobně charismatické 

svobodné matky, která se rozhodla nevzdat boj o přeţití komunitního druţstva. Autorka 

dokumentární části má navíc k příběhu obzvlášť silný vztah, natáčela jeho úplný začátek před 

deseti lety. 

Zajímavou barvu polského příběhu připomíná i dramaturg projektu: pustošení domácké 

pohody rezidentů krakovské čtvrti má mj. na svědomí i lákadlo pohnuté historie za války 

vraţděných Ţidů „zpopularizované“ hollywoodským filmem Schindlerův seznam, atrakce 

zaštítěná humanistickou připomínkou má stejně nelítostný dopad jako nejpovrchovější atrakce 

popkulturních lákadel či obyčejného alkoholického obţerství. 

Atrakcí a specifikem brněnského příběhu je vţdy čiperná osobnost Kateřiny Šedé, aniţ by se 

na ni potenciál filmové části dal zredukovat. 

Explikace slovenského tvůrce na mě působí sympaticky a slibně: v porovnání dvou kvalit –  

vnímání parametrů, které se proměňuje ve vnímání příběhů – spatřuji aţ esejistickou hloubku. 

Otázkou zůstává, jak se přetaví do tvaru, který by měl o něco přesáhnout výčet několika 

různých pohledů na jeden problém. 

Je samozřejmě vysoce ţádoucí, aby výsledný dojem čtyřproudého komplexu ve výsledku 

neupadl do diváckého hodnocení od nejlepšího z příběhů po nejhorší (nejvýţivnější po 

nejméně výţivný apod.), nýbrţ se slil v pohledu na film jako celek. Souvisí to s citlivým 

bodem, zmíněným uţ výš v obecné části analýzy: onou dramaturgickou výzvou spojit čtyři 

příběhy v jeden svazek paralelně běţících linií. Nebezpečím tu není nic jiného neţ divácká 

ztráta orientace, ne ani tolik v střídání samotných prostředí, ale v neustálém obnovování 

identifikace jednotlivých postav, jejich motivací, fází jejich příběhů a podobně. Tu můţe být 

občas těţší vybudovat i v rámci souvislého tvaru, např. v bratislavské části, v níţ samotné je 

linií několik – občas tedy půjde o linie uvnitř linií... Tvůrci se však rozhodli s jasným 

vědomím této obtíţe a mají potenciál ji překonat – a obrátit ve svůj prospěch. 

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

Garantem projektu je produkční společnost Gnomon sídlící v Brně. Z jejího portfolia se 

ukazuje, ţe má jiţ svůj okruh spolupracovníků, často dost univerzálně filmařsky pouţitelných, 

kteří si vzájemně si pomáhají na různých postech filmového štábu (producent filmu Jan 

Hubáček je zároveň jeho kameramanem, má za sebou však i reţii celovečerního filmu, u 

jiného projektu pak byl kameramanem reţisér aktuálního projektu Petr Kačírek, oba zároveň 

sdílejí síť dalších stálejších spolupracovníků…). Jde tedy o komunitně působící produkci – 

v tom nejlepším smyslu: představuji si sepjatou skupinku, jejíţ nadšení se postupně proměnilo 
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ve zkušenost spojenou s vybudovanou sítí kontaktů i systémem práce. 

Nyní je úkolem úspěšně zvládnout expanzi do několika dalších zemí: spolupráci 

s koproducenty v Maďarsku, Slovensku a Polsku a zkoordinovat vývoj odlišných 

dokumentárních epizod vznikajících ve třech různých štábech. 

Různost se momentálně jeví i co do odlišných fází vývoje, v nichţ kaţdá z lokálních epizod 

je. Supervizní garant celého projektu, který je zároveň reţisérem brněnské části, je zákonitě 

nejdál – některé momenty v jeho treatmentu působí skoro dojmem hraného filmu, coţ moţná 

znamená, ţe uţ jsou natočeny. Naopak polská část – v níţ tenhle jasný „scenáristický“ aspekt 

je vidět dost podobně – existuje opravdu jen v literatuře a výsledek bude vypadat jinak, 

poněvadţ za jejího autora je nutné najít náhradu. Celková produkční koordinace – nemluvě o 

té umělecké – tu bude evidentně nadstandardně náročná, coţ si hlavní produkční štáb 

uvědomuje a jeho přístup vypadá velmi zodpovědně. 

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

Téma je velmi ţhavé, a přitom – jak čteme v jedné z explikací – prozatím nepříliš vytěţené: 

zatímco země bývalého západního bloku si variacemi onoho gentrifikačního příběhu prošly uţ 

dřív, postkomunistickými zeměmi V4 cloumá právě nyní. Zdokumentovat je na konkrétních 

příbězích, v jakési širší dokumentaristické výpovědi (jistě bez nesmyslného nároku na 

úplnost) namísto pouhé reportáţní zkratky je nepochybným přínosem. 

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

znaků) 

Zmínil-li jsem odváţný nárok na dramaturgickou provázanost, pak ta producentská a 

koproducentská z přiloţených materiálů vyznívá velmi důvěryhodně: jednotlivé lokální buňky 

mají svou vlastní akceschopnost, jsou samostatně financovány, přitom neustále dochází 

k průběţným kontaktům a koordinačnímu oţivování. Producentská strategie je zpracována 

velmi precizně, s mnoha reálnými přísliby včetně široké škály moţných odbytišť výsledného 

filmu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Komu patří město 

Evidenční číslo projektu 3537-2020 

Název žadatele Gnomon Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Stefan Uhrík 

Datum vyhotovení 15. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Jedná se o zajímavý nápad: filmaři ze 4 zemí Visegrádu se budou zabývat problematikou urbanismu v 
konkrétních čtvrtích „svých“ měst: v Brně, Bratislavě, Budapešti a Krakově, jejich proměnnami a 
takzvanou gentrifikací. Volba nenatočit čtyři samostatné části, ale skloubit materiál do jednoho celku je 
správná, bude ale důležité, jak se tento materiál zpracuje do ucelené výpovědi. Problematika velkého 
developerského projektu, výstavby centra s autobusovým nádražím, obchody, byty a administrativou 
v Bratislavě je přece jenom trochu jiná než například problém zahlcení starého centra Krakova opilými 
turisty a Airbnb byty. Materiál dalších dvou příspěvků: proměny chátrající městské části v Brně nebo 
konec posledního alternativního centra v budapešťské čtvrti, které se zmocnili developeři, navíc 
obsahuje ještě jeden silný tematický prvek, a to osud místní romské minority. Tvůrci jsou si možných 
úskalí vědomi, a upozorňuje na to i dramaturg ve své analýze.  

Duší celého projektu je Jan Hubáček (žadatel), absolvent režie a scenáristky na zlínské fakultě 

multimediálních komunikací, jenž celý projekt zaštiťuje svou režijní supervizí. Režiséři všech 4 částí 

jsou vhodně zvoleni a mají dostatek zkušeností. 

Už svou povahou má projekt silný zahraniční přesah a mezinárodní potenciál. Minimálně může 

zarezonovat v středoevropském prostoru a dostat se do distribuce nebo do televizí zemí Visgrádu. 

Svou velice aktuální problematikou se ale dotýká širších témat, která sužují celý svět.  

Žadatelem je produkční společnost Gnomon se sídlem v Brně, která má zatím na svém kontě 

dokončený pouze jeden celovečerní dokument. Věnuje se ale také distribuci dokumentů. Tyto 

zkušenosti se odrážejí i v nastíněné, dobře propracované distribuční a marketingové strategii s jasně 

definovanými cílovými skupinami. Distributor zatím není potvrzen v žádné zainteresované zemi. Na 

projektu se už delší dobu pracuje, účastnil se už dvou workshopů a další jsou vyhlídnuty.  

Potvrzeni jsou všichni tři zahraniční koproducenti. Z hlediska financování je projekt už v poměrně 

pokročilém stadiu. Získal regionální grant a také podporu z Višegrádského fondu, zájem má ČT. 

Příspěvek SFK tvoří pouze 25% celkového rozpočtu na 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) 

 

Duší celého projektu je Jan Hubáček, absolvent režie a scenáristky na zlínské fakultě multimediálních 

komunikací. Studia si ještě doplnil pobyty v zahraničí na stážích a workshopech. U projektu figuruje 

jako žadatel / producent a také jako kameraman. Celý projekt pak ještě zaštiťuje svou režijní supervizí, 

a v tomto smyslu také k němu připojil svou režijní explikaci, nastolující pravidla pro všechny režiséry 

jednotlivých částí. Režisérem té české je Petr Kačírek, který je činný také jako střihač, kameraman a 

fotograf a materiál, původně zamýšlený pro samostatný projekt, sbírá již delší dobu. On i žadatel jsou 

aktivní především v Brně, odkud pocházejí i další členové tvůrčího týmu za českou stranu. Potvrzeni 

jsou zatím režiséři slovenské a maďarské části, Dominik Jursa a Klára Trencsényi - oba 

s dostatečnými zkušenostmi. Polský režisér není zatím potvrzen, původní tvůrce, se kterým byla už 

část materiálu natočena, z časových důvodů odstoupil a hledá se další. Dobré je, že projekt má pouze 

jednoho střihače – je jím slovenský střihač Peter Sedláčik, jenž má zkušenost s dokumenty i televizní 

hranou tvorbou.  Dramaturgem je Vít Poláček z Dramaturgického inkubátoru.  

 

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

znaků) 

 

Už svou povahou má projekt silný zahraniční přesah a mezinárodní potenciál. Minimálně může 

zarezonovat v středoevropském prostoru a dostat se do distribuce při nejmenším ve čtyřech zemích 

Visgrádu a pak do televizí i mimo toto teritorium. Svou problematikou se ale dotýká širších témat, která 

sužují celý svět. I když nelze říct, že by projekt byl nějak zásadně inovativní, pro českou tvorbu může 

být inspirativní svou mezinárodní spoluprací a účastí 4 režisérů z různých zemí na jednom projektu.  

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

1000 znaků) 

 

Žadatelem je česká produkční společnost Gnomon se sídlem v Brně, která vznikla v roce 2015. Její 

zakladatel, režisér a producent Jan Hubáček i jeho další spolupracovníci ovšem sbírali profesionální 

zkušenosti už předtím. Nicméně z přiloženého materiálu se jeví, že společnost má zatím na svém 

kontě dokončený pouze jeden celovečerní dokument. Věnuje se ale také distribuci dokumentů, což 

může být výhodou. Tyto zkušenosti se odrážejí i v nastíněné, dobře propracované distribuční a 

marketingové strategii s jasně definovanými cílovými skupinami. Žadatel chce spolupracovat 

s organizacemi, které se danou problematikou zabývají, a to ve všech zainteresovaných zemích. Pro 

koordinaci mezinárodních PR aktivit chce oslovit specializované agentury. Jasná je představa o 

možných festivalech nebo alternativních projekcích. Distributor zatím není potvrzen v žádné 

zainteresované zemi.  

Žadatel na projektu se už delší dobu pracuje, účastnil se už dvou workshopů a další jsou vyhlídnuty.    

Potvrzeni jsou všichni tři zahraniční koproducenti: v Slovenské republice, Maďarsku i Polsku. I 

z hlediska financování je projekt poměrně slušně ošetřen. Získal už regionální grant a také podporu 

z Višegrádského fondu. Zájem deklarovala ČT, radě ovšem projekt ještě předložen nebyl. Vzhledem 

k těmto skutečnostem lze diskutovat o tom, proč se žadatel vlastně uchází o podporu na vývoj a ne na 
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výrobu.   

Příspěvek SFK by měl činit 500 000 Kč, což je pouze 25% celkového rozpočtu na vývoj, vyčísleného 

na 1,95 mil Kč. O odhadovaných nákladech na celý projekt – 7,5 mil Kč – by se ale také dalo 

diskutovat.  

Vzhledem k momentální situaci ve světě postiženém koronavirovou pandemií je přiložený 

harmonogram zatím irelevantní.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Dvojí život zmijovky 

Evidenční číslo projektu 3538-2020 

Název žadatele D1film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 16.4.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 
 

 

Velmi zajímavé téma představující jak určitý prvek či věc za určitých okolností může představovat něco 

naprosto  jiného pro různá etnika. Důležitým prvkem připravovaného filmu bude jistě i humor a nadhled, 

který by debutující režisérka chtěla a měla do filmu vnést. 

 

Na určité detaily Žádosti vč. Příloh a jejich nutné dovysvětlení či úpravy v rámci Slyšení upozorním v 

podrobné části analýzy. Celkově chválím uměřený rozpočet. 

 

Projekt vývoje je připraven k realizaci. 
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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) 

Při Slyšení je nutné upravit či upřesnit tyto náležitosti: 

– B.1.Popis - pravděpodobně vyplňováno v Apple, tedy poněkud rozhozené kolonky. Zde je nutno doplnit 

kolonku - autorská práva k dílu. Smlouva B.8. firma/autorka přiložena je. 

– B.10. Rozpočet  

– neodpovídá rozpočtovaný honorář za scénář částce uvedené ve smlouvě s autorkou (bude doplaceno  z 

výroby?) 

– částky za režii Žadatele a fee neodpovídají limitům daným fondem /limity 7%/ 

– je nutno vyznačit, zda je Žadatel plátcem DPH 

 

– Žádost při troše schovívavosti Rady lze správně posoudit.  

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

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodněna - připomínky Experta výše. 

– Představa o financování je realistická. 

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

– Projekt ve fázi výroby má  potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento film. 

– Žadatel  má jasnou představu o marketingové strategii. 

– Časový harmonogram je zvládnutelný. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

– Dosavadní zkušenosti, ocenění firmy - viz příloha B.7., je založena na osobnostech Janeček/Piussi a 

představuje celou řadu převážně individuálních či společných realizací vč. zahraničních koprodukcí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dvojí život zmijovky  

 

Evidenční číslo projektu 3538-2020 

Název žadatele D1film s.r.o. 
 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vyvoj dokumentárního filmu  

 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 20-02-2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Dvojí život zmijovky je unikátny a v mojich očiach i príťazlivý námet na celovečerný dokumentárny film. 
Mladá francúzska režisérka Violette Deffontaines, ktorá študovala okrem iného aj na FAMU, úplnou náhodou 
objavila mnohé ďaľšie významové vrstvy slávnej českej čapice „zmijovky“, ktorú v našich končinách najviac 
používajú robotníci rôznych profesií. Pri svojich cestách po južnom Francúzsku, kde čapicu nosila ju začali 
oslovovať Francúzi afrického povodu, pretože pre mnohých z nich je táto čapica symbolom 
oslobodeneckého hnutia. Boli prekvapení, keď im režisérka vysvetlila, že jej čapica pochádza z Prahy. Pre 
ňu samotnú bol tento objav skvelým podnetom k ďalšiemu researchu, ktorý ju doviedol k vodcovi guinejskej 
oslobodeneckej armády, k ľavicovému vodcovi Amilcarovi Cabralovi a k jeho prepojeniu s Českou 
republikou.  
Zámerom režisérky je rozvinúť nielen túto líniu príbehu, ale i mnohé ďaľšie, ktoré sa ponúkajú, vrátane 
historie čapice v Českej republike, jej súčasná výroba, rozhovory so ženou Amilcara Cabrala (na neho bol 
v roku 1972 spáchaný atentát), pohľad do historie špecifického kultúrno-historického kontextu zašlej doby 
50. a 60.rokov minulého storočia. Autorka sa v januári 2020 presťahovala do Prahy a spojila sa 
s produkčnou spoločnosťou D1film, Vítkom Janečkom, s ktorým sa dohodli na daľšom spoločnom vývoji 
projektu. Cieľom tejto predprípravy bude nielen další research, ale i vývoj teaseru, ktorý bude slúžiť na 
prezentáciu pre potenciálnych zahraničných koproducentov v nasledovnom vývojovom štádiu projektu. 
Dramaturgičkou je originálna dokumentaristka Zuzana Piussi, čo podľa mna môže vytvoriť zaújimavú tvorivú 
synenergiu. Hoci je naozaj len v počiatočnom štádiu vývoja, projekt sa mi javí ako sľudný a unikátny a 
odporúčam ho podporiť. Jediné, čo mi v žiadosti chýba je možnosť pozrieť si predchádzajúcu tvorbu 
režisérky, krátke dokumenty, čo by pomohlo k celkovému posúdeniu. 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

To, že režisérka objavila úplne náhodou fakt, že v niektorých afrických krajinách je čiapka zmijovka 
národným pokladom a má kultový štatút sa mi javí ako sen každého dokumentaristu. Námet na tento 
dokumentárny film je originálny a má potenciál prepojiť a poukázať na niekoľko zaujímavých a kultúrne a 
historicky dôležitých faktov, ktoré sú v dnešnej dobe zabudnuté. Mám na mysli studenú vojnu 50.okov 
20.storočia, kedy bývalý komunistický blok podporoval africké krajiny a ich oslobodzovacie boje. Ustredným 
motívom je Amílcar Cabral a Československo. Okrem toho, že  tu objavil čapicu a preslávil ju na svojom 
kontinente, slúžil aj ako tajný agent československej zahraničnej rozviedky. Ako sa však čapica dostala do 
iných afrických krajín? Vedia jej súčasní nositelia, čo to vastne je za čapicu, odkiaľ orginálne pochádza, aký 
je jej príbeh? Autori chcú okrem samotného príbehu čapice v minulosti a súčasnosti spolupracovať aj 
s odborníkmi ako Natalia Telepneva, špecialistka na vzťahy bývalých komunistických krajín a 
oslobodeneckých hnutí v Afrike, ako aj s historikom Jakubom Benešom. Ale zaujímavý sa mi javí aj motív 
vzniku samotnej čapice, jej historia a jej súčasnosť. Z toho vyplýva plánovana dvojitá dialektika. Režisérka 
je osobne zanietená a podľa mňa sa možno v ďaľšom vývoji ukážu ďaľšie silnejšie motívy a možno ju 
čakajú i ďaľšie prekvapenia. Formálne uvažuje okrem dokumentárneho materiálu použiť aj animáciu 
inšpirovanú street art a naivným umením. Ide o náročné kultúrne dielo, ktoré si určite vyžiada mnoho času a 
tvorivej energie na realizáciu. 
 

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

Produkčná poločnosť D1film, Vít Janeček a Zuzana Piussi sú skúsenými autormi, producentami a 
všestrannými tvorcami, ktorí sa zujímajú o umeleckú a kultúrne náročnú tvorbu. Jednotlivo aj spoločne majú 
na svojom konte viacero kvalitných filmov. Vít Janeček na tomto projekte vystupuje v role producenta, 
Zuzana Piussi ako dramaturgička. Ďalej majú potvrdeného odborného poradcu, historika Jakuba Beneša, 
ktorý napísal štúdiu o zmijovke a jej výskyte v subsaharskej Afrike. Autorkou námetu a režisérkou je mladá 
Francúzka Violette Defontaines, ktorá má pre námet veľké nadšenie a tiež koncept línie, ktorou sa chce vo 
svojom ďaľšom vývoji projektu vyberať. Z jednominutového teaseru, ktorý je ku projektu pripojený sa ťažko 
posudzuje možný umelecký zámer. Rada by som si pozrela jej predchádzajúce práce. V jej životopise je 
uvedené, že natočila niekoľko krátkych dokumentov. 
 
	

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

Téma plánovaného dokumentu je originálna a môže byť príťažlivá tak pre českého a slovenského 
diváka, ako aj pre medzinárodné publikum. Nielen preto, že je fascinujúce dozvedieť sa, aký 
samostatný život a osud môžu nadobudnúť neživé veci. Táto látka ma podľa mňa dosť veľký potenciál 
už aj kvôli tomu, že rôzne přikrývky hlavy sú medzi mládežou na celom svete veľmi populárne. Bude  
záležať na príťažlivosti spracovania námetu a keby sa podarilo do dokumentu vložiť aj štipku humoru, 
otvoril by sa divákovi ešte viac. Keďže je režisérka mladá a dosť neskúsená, bude potrebovať podporu 
tak českého producenta, ako aj dramaturgičky a myslím si, že ju dostane aj od budúcich zahraničných 
koproducentov, ktorí podľa mňa určite o tento projekt prejavia záujem. 
 

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

Producent D1film predkladá zaujímavý projekt s dobrým potenciálom, podáva informácie, ktoré sú 
momentálne k dispozícii a spolu s režisérkou a dramaturgickou majú naplánovaný ďaľší research, ktorý ich 
posunie v príprave treatmentu (do miery, do akej sa to pri dokumente dá plánovať) a teaseru. Dôležité bude 
tiež, či počas ďaľšieho vývoja a počas výroby nájdu nejaké ďaľšie prekvapivé a nové elementy. Producent 
anticipuje ďaľší logický vývoj projektu, vrátane jeho možného medzinárodného vývoja. Začínajúc hľadaním 
domácích partnerov ako Česká TV, logicky navazuje na RTVS, Francúzsko, Polsko, Švajčiarsko. Projekt 
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hlási aj na rôzne workshopy a pitchingy, hoci v momentálnej situácii nie sú potvrdené, ale podľa mňa nie sú 
ani ohrozené. Môžu sa, podobne ako Torino Script Lab, konať online. Čo sa týka distribúcie, koncentruje sa 
hlavne na festivaly a na televízne premietanie. Otázku kinodistribúcie necháva v danom momente otvorenú, 
čo je logický postup. Rozpočet je pokrytý producentom na 25%, 75% žiada producent od SFK. Rozpočet na 
vývoj pokrýva ďaľší research a cesty do kľúčových destinácií. V ďaľšej fáze vývoja počíta producent aj 
s crowdfundingovou kampaňou. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      ORGANISMUS 

Evidenční číslo projektu      3539 - 2020 

Název žadatele      Pink Productions s.r.o. Radovan Síbrt 

Název dotačního okruhu   Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního  filmu 

Číslo výzvy       2020 – 1 – 4 - 12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      14.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

     Jedná se o vývoj celovečerního  dokumentárního filmu autora,novináře a režiséra  
Jana Geberta. Popisuje zde zločinecký organismus, který stojí za vraždou novináře 
Jána Kuciakal a jeho přítelkyně Martiny Kušnirové. Propojení mafie se společenskou 
scénou současného Slovenska a to v celoevropském dopadu. 
Jde o všeobecně známou událost, která je stále aktuální a soudní proces ještě není 
zcela uzavřen. 
V rámci kompletního vývoje předpokládá žadatel natáčení rozsáhlých ukázek 
 /12 FD ve 4výjezdech po3 FD/ na území SR. 
 
Rozpočet vývoje 1,057.382 Kč s požadavkem podpory Fondu 600.000Kč. 
Vývoj má být realizován v období 13.3.2020 až 31.3.2021 
Předpoklad ukončení prací na výsledném filmu červenec 2022 s rozpočtem 
 5.757.382 Kč. 
 
Potřebné a závažné téma, které však dle mě, každopádně vyžaduje slovenskou účast 
a podporu slovenského filmového fondu  a to již v období vývoje. 
 
Doporučuji podporu českého fondu pouze s touto výhradou. 

Udělení podpory Doporučuji  s výhradou 
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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 zpracována a obsahuje všechny požadované přílohy.  

Poskytuje dostatek informovaní pro vypracování posudku experta 

  

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

 

     Rozpočet vývoje 1,057.382 Kč je zpracován ve standardních položkách a cenách.Přímé náklady 

852.4902 Kč, režijní náklady 59.671 Kč. vývoj scénáře 20.000 Kč ,kompletní vývoj 912.440 Kč 

Podpora Fondu 600.000Kč je možná,ale mohla by být snížena o polovinu při účasti Slovenska. 

Vklad žadatele – 90.000 Kč-finanční a ve věcných nákladech 367.382 Kč je významný a mohl by být snížen 

při  koprodukční účasti  SR 

Předpoklad nákladů výsledného díla / 80 minutový dokument/  5,757.382 Kč je  reálně zafinancovatelný. 

      

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

 

     Producentova strategie,marketingové a distribuční úvahy mohou být reálně splnitelné. 

Předpoklad zahraniční koprodukční spolupráce-česko-slovensko-německo-francouzské  - je dost náročný 

úkol. Zahraniční workshopy a prezentace v období vývoje a následná účast na MFF je reálná. 

Natáčení 12 filmovacích dnů – ukázek, v období vývoje je značně nadstandardní i když v budoucnosti 

budou požity v dokončeném filmu. 

 

 

 

 

 

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

 

     Radovan SÍBRT – absolvent FF KU Praha a FAMU založil v roce 2009 filmovou společnost 

 Pink Produktions s.r.o. Vedle krátkých filmů – např. ENKEL v režii Mark Ther, středometráž Hra o kámen, 

celovečerní dokument Dálnice rež.Ivo Bystřičan, V roce 2018 koprodukoval vítězný film Berlinále Touch me 

not v rež.Adina Pintillové,  2019 ve vlastní režii dokument Postiženi muzikou-vítěz v Jihlavě. 

Připravuje dokumenty Nehleď dlouho do propasti rež.M.Farzada, Až přijde válka rež.Jan Gebert,   

 celovečer Zapomenutá válka rež.Barbora Chalupová a další. 

 

Režisér Jan Gebert *1981,absolvent studia historie na KU Praha,studijní stáže USA,Mexiko,Španělsko. 

2012 středometržní dokument Hra o kámen – řada zahraničních ocenění, 2018  celovečerní dokument  

Až přijde válka 

 

Dále na filmu spolupracuje dramaturg Ondřej Provazník,kamera Stanislav Adam, střih Janka Vlčková, 

zvuk Pavel Jan 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Organismus 

Evidenční číslo projektu 3539-2020 

Název žadatele Pink Productions s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 23. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní dokumentární snímek Organismus, jehož autorem i režisérem bude 

dokumentarista a novinář Jan Gebert. 

 

Východiskem dokumentu je nájemná vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho 

snoubenky a zároveň i doznání jejich vraha, bývalého vojáka Miroslava Marčeka, který dvojici 21. února 

2018 třemi ranami z pistole chladnokrevně usmrtil. Jeho „portrét“ by měl vytvořit jádro dokumentu, jehož 

prostřednictvím tvůrci chtějí prozkoumat onen titulní zločinecký „organismus“. Tedy propojení mafie s tehdy 

vládnoucími politiky, policisty, soudci a byznysmeny, tj. reprezentanty zdánlivě stabilního a demokratického 

středoevropského státu. 

 

Silné stránky projektu: 
o I v době koronaviru jde o velmi palčivé a aktuální společenské téma, jež se zdaleka netýká jen Slovenské 
republiky. 
o Intenzivní zájem režiséra o dané téma. 
o Projekt je vyvíjen v součinnosti s odborníky (od novinářů přes politology až po policisty a soudní znalce). 
o Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 43 %, pokrytí je z vlastních zdrojů žadatele. 
 
Slabé stránky projektu: 
o Zvolená koncepce dokumentu, co by „portrétu vraha“, je poněkud dvojsečná – bezprostředně je spojena 
s ochotou zločince, odsouzeného na třiadvacet let, od počátku komunikovat s filmaři či s jeho rozhodnutím 
předčasně natáčení ukončit.  
o Jde o živou kauzu, soudní proces stále ještě probíhá, některé skutečnosti teprve po natočení filmu mohou 
vyplout na povrch, a naopak některé v současnosti relevantní důkazy mohou být přehodnoceny. 
o Vícezdrojové financování projektu je zatím jen v rovině předpokladů. 
 

Navzdory uvedeným potenciálním rizikům (sami tvůrci připouštějí, že se „film a perspektiva jeho vyprávění 

bude v této fázi vývoje proměňovat“), udělení alespoň částečné podpory rozhodně doporučuji. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Dokument o vrahovi novináře Jánu Kuciakovi by mohl přerůst v obecnější úvahu o pomyslném organismu, 

který prorostl klíčovými institucemi demokratického středoevropského státu a způsobil jejich korozi. Tvůrci 

dokumentu se již setkali se zainteresovanými právníky, mají rovněž přístup ke členům rodin zavražděných.  

 

Tvůrci zmíněné téma zamýšlejí prozkoumat prostřednictvím osoby vykonavatele dvojnásobné vraždy, jenž 

se ke zločinu sám přiznal a zároveň se významnou měrou podílel na jeho objasnění. Prostřednictvím osoby 

Miroslava Marčeka a jeho motivací se chtějí pokusit rozkrýt princip fungování mafiánského systému, který 

propojoval podsvětí s vysokými patry politiky i byznysu. A přitom se pokusit odhalit, z jakého důvodu se 

k tomuto činu nájemný vrah nechal zlákat a proč se jako jediný z obžalovaných u soudu doznal a omluvil se 

pozůstalým. 

 

Klíčovým faktorem pro zvolenou koncepci bude možnost natáčet ve vazbě právě s odsouzeným vrahem, 

s jehož právním zástupcem jsou tvůrci rovněž v předběžném kontaktu. Pokud by tuto možnost měli, film by 

kombinoval rozhovory s odsouzencem se snahou o soudní rekonstrukci případu, podloženou množstvím 

archivních materiálů. Významnou součástí filmu by měl být i pohled na Marčeka prostřednictvím osob, které 

se s ním dříve setkaly.  

 

Nemožnost natáčet přímo s Marčekem by vyznění celého projektu zásadně oslabilo a zřejmě by ho pak 

nemělo příliš smysl koncipovat jako „portrét vraha“. Ze žádosti přitom není příliš zřejmé, jakou „náhradní“ 

koncepci by v takovém případě tvůrci zvolili. 

 

Projekt by kromě celovečerní osmdesátiminutové verze mohl mít také podobu třídílné televizní minisérie. 

 

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

Režisérem snímku je novinář a dokumentarista Jan Gebert, který vystudoval historii na UK v Praze. Jeho 

celovečerní dokument Až přijde válka, pojednávající o členech samozvané slovenské domobrany, získal 

řadu cen na zahraničních festivalech. V tuzemsku obdržel Cenu české filmové kritiky za nejlepší dokument 

roku 2018. Tématem se autor zabývá od začátku roku 2018, a jako novinář, zaměřený na otázky umlčování 

svobodného tisku, k němu právě ze své druhé profese má velice blízko. Jako pozorovatel strávil letos sedm 

dní přímo na soudním procesu v Pezinku. 

 

Filmový štáb je již v této fázi vývoje personálně zajištěn, a to včetně dramaturga. Důležité je, že projekt má 

být vyvíjen ve spolupráci s řadou odborníků – od novinářů přes politology a sociology až po soudní znalce. 

Na projektu se mj. jako rešeršistka a konzultantka podílí novinářka Eva Kubániová, reportérka serveru 

investigace.cz a blízká spolupracovnice a spolužačka Jána Kuciaka. 

 

Složení tvůrčího týmu v čele s režisérem se proto zdá být dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Vraždy „nepohodlných“ novinářů bývají údajně nejčastější příčinou pracovních úmrtí žurnalistů po celém 

světě – od válečných zón v Iráku, Afghánistánu a Sýrii přes Rusko až po Mexiko. Z tohoto hlediska má 

projekt zahraniční, respektive celosvětový přesah – a díky tomu také vysoký festivalový potenciál.  

 

Přestože v tuzemsku k podobnému zločinu doposud nedošlo, část české společnosti i politického spektra, 

včetně jeho nejvyšších pater, trpí vůči novinářům až patologickou nenávistí. Projekt tudíž zpracovává téma 

vysoce aktuální a specifické i z hlediska tuzemského.  

 

V obecnější rovině se tento případ dotýká prakticky všech postkomunistických zemí střední Evropy a jejich 

obtížného přechodu od totalitního režimu k standardnímu demokratickému právnímu státu. 

 

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

znaků) 

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

umožňují tedy žádost správně posoudit. Treatment je především shrnutím skutečných událostí.  

 

Žadatelem je produkční společnost Pink Productions s.r.o., která byla v roce 2009 založena Alžbětou 

Karáskovou a Radovanem Síbrtem. Věnuje se výrobě dokumentárních i hraných filmů, multimediálním 

projektům i muzejním expozicím. Kromě zmíněného oceňovaného Gebertova dokumentu Až přijde válka 

(viz bod č. 2) produkčně spoluzaštítila například kontroverzní koprodukční hraný film Touch Me Not, který 

na Berlinale získal Zlatého medvěda i Cenu za nejlepší celovečerní debut.  

 

Profil společnosti i její možnosti zvolenému cíli odpovídají a vzhledem k dosavadní činnosti a oceněním se 

dá předpokládat, že žadatel bude schopen takový projekt zrealizovat. 

 

Celkové náklady v této fázi vývoje, jež lehce přesahují 1 milion Kč, pokrývají zhruba z 90 % výrobu ukázky, 
která se bude natáčet na Slovensku. Rozpočet je nyní pokryt ze 43 % z vlastních zdrojů žadatele, zbytek je 
předmětem této žádosti (600 000 Kč). 
 
Potenciální zahraniční koproducenty (především slovenské partnery, ale případně i francouzské a německé 
fondy) žadatel plánuje oslovit až bude upřesněná koncepce projektu (viz bod č. 1). V předběžném jednání 
je i spolupráce s HBO Europe. Žádné LOI žádost neobsahuje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Organismus 

Evidenční číslo projektu  

3539-2020 

Název žadatele Pink Productions s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 26.4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí námětu 
Námětem projektu navrhovaného dokumentárního filmu je morální dvojznačnost Martina Marčeka, který byl 
(dosud nepravomocně) odsouzen na 23 let za vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky 
Martiny Kušnírové. Součástí námětu je zejména pátrání po pozadí události, kdy nájemný vrah Marček, který 
vraždu vykonal, se současně nečekaně k činu přiznal a pomohl také objasnit spleť vztahů v rámci 
organizované zločinné činnosti, jejímž středobodem byl na Slovensku po dlouhá léta podnikatel Marián 
Kočner. Autor námětu a režisér vnímá tuto dvojakost v osobě pachatele jako hlavní definiční rámec filmu.  
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Film se odvíjí od zlomové události v politických dějinách regionu střední a východní Evropy. Krize zdejších 
demokratických institucí a jejich mnohem zásadnější zranitelnost, než se po převratech v roce 1989 
předpokládalo, se už léta projevuje „diskurzivně“ - v polarizaci veřejné sféry, toleranci nebo dokonce 
politickém úspěchu populistické a xenofobní rétoriky, obecném příklonu k tzv. iliberalismu. Vražda kritického 
novináře posunula dosud symbolicky vedenou bitvu o udržení demokratických institucí do roviny fyzického 
násilí. Samotná událost a navazující policejní, justiční a politické procesy jsou nejsilnější stránkou projektu. 
Současně jí je ale také nápad autora i žadatele o této látce vytvořit dokumentární film, včetně velmi 
promyšlené strategie, jak je uplatnit, která víceméně nepočítá s běžnou distribucí v českých kinech.  
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Za rizikovou považuji volbu příběhu pachatele jako hlavní linii fabule. Při tomto druhu zaostření na 
problematiku hrozí riziko, že dokument nebude o vraždě Jána Kuciaka a organizovaném zločinu (slovenské 
„chobotnici“ či „organismu“), který k ní vedl, ale že se vyvine v psychologickou studii vraha.  
 

4. Konečné hodnocení 
Doporučuji, aby byl projekt podpořen z prostředků SFK, protože jeho vznik je ve veřejném zájmu. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Plán natočit dokumentární film o síti organizovaného zločinu na Slovensku, který vedl k vraždě novináře a 
jeho partnerky, je v rovině dokumentárního filmového žánru neotřelý. Současně ale existuje velké množství 
zpravodajských záznamů, které se problematikou zabývaly. Klíčové tedy je, aby plánovaný film přinesl 
významnou přidanou hodnotu a nepůsobil jen jako dlouhá rekapitulace případu. Režisér a autor námětu Jan 
Gebert si vybral jako klíč k vyřešení tohoto problému postavu nájemného vraha Martina Marčeka. Je 
pozitivní, že autoři od začátku pracují s vědomím, že dokument potřebuje specifický organizační princip, 
který jej povýší na rovinu autorského vidění reality. Obsadit však do roviny tohoto organizačního principu 
vyprávění analýzu osobnosti nájemného vraha je rizikové (viz. výše). Zvlášť těžce představitelné je  to, že 
by tato perspektiva unesla dokonce televizní minisérii. Perspektiv by mohlo být použito například více, 
dokument by mohl být rozdělen na jakési „případové studie“ (jako třeba Janečkův film Univerzity a 
Svoboda). Pokud už bude zachován fokus na Marčeka, bylo by dobré vyhnout se trochu kýčovité hypotéze, 
že za jeho výpovědí mohly stát „zbytky lidství“. 

 

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

Režisér a autor námětu Jan Gebert je zkušený a oceňovaný dokumentarista (mj. MFDF Jihlava, 

Berlinale) a sám má nezanedbatelnou zkušenost jako novinář. Z režisérské explikace plyne, že se 

tématu dlouhodobě věnuje, navázal řadu kontaktů s pozůstalými, právními zástupci, účastnil se soudního 

přelíčení s Marčekem. (Stání, kdy byl Marček odsouzen na 23 let pravděpodobně nemohl sledovat kvůli 

pandemickým opatřením.) Dramaturgem je překvapivě Ondřej Provazník, který v této roli (zdá se) nemá 

příliš zkušeností. Je však rozhodně pozitivní, že dramaturg je fázi vývoje figuruje a z explikace lze 

usoudit, že má od projektu potřebný odstup – například si je vědom právě nutnosti opatrného zacházení 

s Marčekem jako ústředním tématem. Vynikající nápad je spolupráce s osobou, která má na starosti 

rešerše a analýzy a také zapojení blízké spolupracovnice Jána Kuciaka na této pozici. 

 

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

Vývoj daného filmu představuje vysokou společenskou hodnotu i možný politický význam, protože přispívá 
k pojmenování a porozumění iliberálním tendencím na Slovensku, které se dlouholetým působením 
„organismu“ řadí k ohrožením demokracie v Polsku a Maďarsku. Je mimořádně důležité o vyprávět o těchto 
rizicích dovnitř česko-slovenské společnosti i navenek, Evropské komunitě. Stejně důležité je dávat najevo, že 
tyto pokusy se setkávají s kritickým vnímáním. Producent Pink vypracoval přesvědčivou strategii distribuce, 
která stojí především na festivalových uvedeních. Producent má evidentně s workshopy (ve fázi vývoje) i 
festivaly jako kanály distribuce velkou zkušenost, která pomáhá jako základ kvalifikovaného odhadu úspěchu 
této cesty. Přesto by ale neměl na distribuci v kinech rezignovat úplně – minimálně v hlavních městech by 
měl být film uváděn.  

 

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

znaků) 

Pink s.r.o. je rozhodně schopná projekt profesionálně producentsky zastřešit. Jedná se o produkční 

společnost, která s Janem Gebertem již dříve spolupracovala a s ním i jinými autory realizovala cenami 

ohodnocené snímky. Žádost je úplná a vytváří dobrý vhled do projektu. Ještě lepší dojem by dělala, 

kdyby prošla korekturou a kontrolou grafiky. Obsahuje mj. hodně překlepů; Ondřej Provazník se určitě 

nenarodil v roce 1878.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Homeless Cup 

Evidenční číslo projektu 3540-2020 

Název žadatele Gamma Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 20.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předmětem žádosti je projekt mladé producentské společnosti Gamma Picture na vývoj nového 

dokumentárního filmu Elišky a Jindřicha Andršových Homeless Cup. Světový fotbalový turnaj se pořádá od 

roku 2001 (od roku 2010 také v ženské kategorii) pro bezdomovce a osoby léčící se z drogové závislosti. 

Místo konání se každoročně mění, v roce 2020 byl naplánován do finského Tampere, ale v souvislosti 

s pandemií coronaviru byl letos zrušen. 

 

Jde o silné a dramatické sociální téma, které prostřednictvím sportu hledá nejen východisko pro jednu ze 

sociálně nejslabších okrajových skupin – lidí bez domova a narkomanů. Sportovní turnaj přináší nejen 

hledisko integrace, ale i sociální práce ve smyslu týmové hry, férovosti a dalších (nejen) sportovních hodnot. 

Zároveň zvolený dokumentární formát může přinést novou energii pro většinovou společnost – jak 

upozorněním na existující problém, tak snahou hledat funkční, a přitom originální řešení. Z tohoto pohledu 

se jasným protagonistou filmu v tuto chvíli stává trenér Radim, který s celým týmem prochází přípravou na 

turnaj, ale má svůj vlastní, autentický a silný příběh, kdy mu tento turnaj pomohl změnit jeho život.  

 

Je ale třeba mírnit naznačený optimismus autorů ohledně diváckého potenciálu filmu, přes“ silný narativ i 

neotřelou sportovní stránku věci“ i slibný humorný aspekt, jsem k představě „dokumentárního blockbusteru o 

bezdomovectví“ střídmější a myslím, že film si svého diváka najde zejména v případě úspěšné koprodukce 

s Českou televizí. 

 

Zásadní otázkou, kterou v tuto chvíli mění stávající situace je, jak budou tvůrci postupovat s termínovými 

změnami a zásahem vyšší moci do všech deklarovaných aktivit – od kvalifikace po natáčení na finském 

šampionátu a následné další osudy účastníků. K diskusi zůstává užitečnost předtáčky pro budoucí film ve 

chvíli, kdy se týmy vybírají každý rok nové. 

 

Sympatická je jistě snaha realizovat projekt s co nejnižší uhlíkovou stopou; autoři slibují od cesty vlakem 

nebo pronajatým elektromobilem přes nepoužívání jednorázového nádobí až po odběr zelené energie. 

 

Přes dílčí nejistoty a nejednoznačnosti v žádosti i v celém konceptu projekt doporučuji k podpoře. 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost vykazuje dílčí nejasnosti. Největší v sobě má tz. Licenční – opční smlouva s Eliškou Andršovou na 

námět AVD. 

 

Dle žádosti je trvání smlouvy od 13.3. 2020 do 31.12.2021, ale dle textu smlouvy je doba trvání stanovena 

do 2 let od podpisu – přitom ale článek VI/6 jasně říká, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – na 

celou dobu trvání majetkových práv.   

 

Formulace smlouvy je nesrozumitelná: smlouva definuje odměnu jako „jednorázová odměna na poskytnutí 

licence a svolení“ (licenční odměna ve výši 10.000, - Kč -, kdy druhá splátka je podmíněna získáním 

podpory ze strany SFK – Smlouva v čl. I/3 výslovně uvádí „poskytovatel poskytuje výhradní oprávnění a 

licenci – více článek smlouvy V Licence a svolení). Ovšem rozpočet žádosti pracuje s opční odměnou na 

preexistentní dílo ve výši 10.000,- licenční odměny autora a spoluautora scénáře jsou stanoveny na 0,-, 

odměny za vytvoření díla jsou pro 2 autory 40.000,-. 

 

S ohledem na začínající producentskou práci bych velmi uvítal možnost vidět alespoň větší ukázky 

z dosavadní tvorby (Prypiat piano nebo ukázka Noční šichty), bohužel žadatel je na tyto informace poměrně 

skoupý a nemá potřebu tyto linky sdílet. 

 

 

 

  

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

Celkové náklady na vývoj jsou nastaveny na 650 tis, výraznou částku představuje cesta a natáčení ve 

finském Tampere pro potřeby pilotu. Další položky směřují k účasti na mezinárodních trzích (Lipsko, Terst, 

a ne zcela specifikované jednání se slovenskou stranou). 

 

Financování je striktní kombinací prostředků Fondu (83 % nákladů) a vlastních vkladů žadatele, žádné další 

zdroje žadatel v tuto chvíli neuvádí. 

 

Rozpočet je srozumitelný, komentáře k rozpočtu jsou přehledné a rozepisují detailněji složení jednotlivých 

položek, pouze několik dotazů: 

Honorář řidiče auta je nad rámec honoráře účastníků - tj. honorář řidiče je honorářem jednoho z členů štábu 

(5 x 2.500, -)? Neboť explikace jasně píše, že (i s ohledem na uhlíkovou stopu) budou cesty vykonávány 

v minimálním počtu účastníků a pro přehlednost by bylo asi srozumitelnější tuto položku zahrnut do 

honoráře přímého účastníka. 

Proč nejsou nastaveny licenční odměny scénáristů? 

Jsou již nějaké informace ohledně možného slovenského partnera, se kterým v rámci vývoje předpokládáte 

jednat? 

Co zahrnuje paušální částka na právní služby 20.000, - CZK? 

 

Režijní náklady jsou nastaveny na max. povolené % rozpočtu (7 % -39 tis CZK).  
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Pro budoucí realizaci žadatel zvažuje zapojení ČT/HBO a minoritní vstup slovenského koproducenta. Další 

alternativou jsou koproducenti ze zemí dalšího pořadatele, zatím probíhá proces poptávání partnerské 

země ze strany pořadatelů HWC. (Irsko? Pořadatel nového ročníku ještě nebyl určen). 

Pro distribuci žadatel zvažuje eventuální crowdfundingovou kampaň, nicméně ji má zejména jako 

marketingovou podporu projektu (trochu v rozporu s deklarovanou prezentací filmu jako dokumentárního 

blockbusteru, neboť pro takový by crowdfunding představoval jasný a silný zdroj kofinancování - viz: 

https://www.hithit.com/cs/project/6099/v-siti). 

 

Sympatická je snaha crowdfundingové výnosy rozdělit z případné kampaně na pomoc potřebným a myslím, 

že odpovídá naladění a myšlenkovému světu obou autorů  

 

Projekt má do budoucna slušný koprodukční potenciál, bude záležet na vývoji celého oboru i na 

schopnostech žadatele v rámci prezentace projektu a hledání zahraničních i domácích partnerů, 

prozatím tyto kroky neproběhly, žadatel je předpokládá od září 2020. V úvahách je i vstup soukromého 

partnera nebo sponzora filmu, ovšem tyto jsou prozatím velmi nekonkrétní nebo možná lehce 

optimistické. 

 

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

Hledání koprodukčních partnerů plánuje žadatel na podzim t.r., pravděpodobně souvisí i se strategií 

vyčkat na rozhodnutí Fondu ohledně podpory vývoje. Kromě obhlídek a 7 dnů natáčení bylo 

naplánováno 15 dní na sblížení štábu s účastníky tréninku – zejména trenérem Radimem a dalšími 

zaměstnanci Sananim. Je otázkou, jestli může být předtáčkový materiál využit ve větší míře i pro finální 

podobu filmu. Zůstávají právě stálí spolupracovníci, hráči jsou každoročně vybírání a trénováni noví. 

(poněkud jinak toto vnímá dramaturg filmu Jaroslav Kratochvíl, který otázku protagonisty řeší jako 

otevřenou – samozřejmě ve fázi vývoje jde možná z pohledu autorů o relevantní úvahu). 

 

Součástí vývoje jsou plánované markety v Lipsku, Terstu a EDP v Praze plus jednání se slovenskými 

partnery.  

Deklarovaný zájem o spolupráci s kinodistributory zatím není nijak potvrzen („všichni tito distributoři 

…jsou ochotni spolupracovat na eventové distribuci“?? ), žadatel jen předjímá budoucí hledání 

distributora. Znamená primární distribuci pořádat jako eventovou? 

 

Časový harmonogram byl v době podání žádosti srozumitelný, v stávající situaci se podle mého názoru 

celý vývoj přesouvá k horizontu roku 2021 a dále a jeho okolnosti jsou v tuto chvíli velmi otevřené. 

 

Tvůrci předkládají některé zajímavé marketingové nápady (crowdfunding, synergie s pořadateli), pro 

samotnou distribuci jsou podle mého názoru značně optimističtí (majitelé fotbalových klubů coby 

filantropové) a prozatím se pohybují v distribuci a její strategii více rovině obecných úvah. Zajímavé 

bude konfrontovat stávající plány s budoucí připravovanou distribucí filmu Nová šichta, která může být 

z pohledu diváckého zájmu obdobným titulem, spíše možná o trochu silnějším vzhledem k ostravským 

aspektům. 

 

 

 

 

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

Společnost Gamma Pictures vznikla v roce 2018 (předchozí krátkometrážní snímek Pripyat Piano 

(koprodukce školního snímku Elišky Cílkové s FAMU), který v roce 2019 získal cenu Silver Eye Award 

od Institutu dokumentárního filmu pro nejlepší krátký dokument). V letošním roce se na přelomu dubna a 

května účastní festivalu Visions du Réel, další festivalové účasti zatím nejsou známy.  

Jindřich Andrš natočil v rámci studia katedry dokumentu pražské FAMU svůj krátkometrážní film 

Poslední šichta Tomáše Hisema, který v rámci jihlavského festivalu dokumentárních filmů získal zvláštní 

uznání v sekci Česká radost. V tuto chvíli je anoncován celovečerní dokument vycházející z této látky 

https://www.hithit.com/cs/project/6099/v-siti
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Expertní analýza 
 

Název projektu Homeless Cup 

Evidenční číslo projektu 3540-2020 

Název žadatele Gamma Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního 
filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká 

Datum vyhotovení 19.4.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární film Homeless Cup sleduje cestu osmičlenné skupiny bezdomovců a lidí z okraje společnosti, 

od sestavení týmů až po účast české výpravy fotbalového mistrovství Homeless Cup. Každý rok na 

mistrovstvství jezdí pod vedením trenéra jiná osmička hráčů, jiné příběhy a osudy a přitom v něčem vždy 

podobné. Tvůrči našli osobitý způsob, jak divákům ukázat, jak se člověk může stát bezdomovcem a jaká je 

jeho cesta a motivace se z těžké životní situace vymanit. Zároveň přibližují práci sociálních pracovníků a 

existenci akce Homeless Cup, která je v zahraničí velmi populární, ale troufám si řict, že u nás velmi málo 

známá.  

Téma považuji za zajímavé, poutavé a nabízející neotřelý způsob, jak přispět do společenské debaty o 

bezdomovectví aniž bychom poučovali diváky nebo se povyšovali nad protagonisty filmu. Díky jasné lince 

od sestavení týmu k účasti na mistrovství získává film přirozený tah k cíli a sportovní tematika dokáže 

upoutat i diváky, kteří by jinak třeba dokumentární film a bezdomovcích nepovažovali za zajímavý.  

Jak moc se bude tento film hodit pro kina a festivalovou distribuci záleží na formálním zpracování a “štěstí” 

na protagonisty. Proto považuji za důležité, že se projekt hlásí do výzvy na vývoj, kde budou tvůrci mít 

prostor ukázat, jak by měl film formálně vypadat, budou se věnovat zkoumání terénu a konzultacím s 

odborníky a účastnit se workshopů. To vše by jim mělo pomoct zformulovat přesněji uměleckou vizi 

projektu, který sám o sobě je rozhodně zajímavý. 

Téma, tvůrčí tým i jasně formulované předložené dokumenty jsou pro mne dostatečnou zárukou, abych 

doporučila udělení podpory. 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Téma snímku považuji za aktuální a jeho zpracování touto formou je originální, slibuje přinést divácky 

atraktivní a přitom hodnotnou podívanou. Dokumentární filmy o bezdomovcích a lidech na okraji jsou často 

ornamentální či přehnaně sentimentální. Navíc pochopitelně pesimistické a končící bez naděje. Tento film 

ale pracuje s přístupem, který přinese pozitivní pohled, poukáže na práci sociálních pracovníků a pozitivní 

snahy o znovuzačlenění lidí na okraji do společnosti. Sport vždy byl a bude jedním ze způsobů jak dávat 

sílu a naději slabým a zdánlivě nemohoucím. 

Děj logicky sleduje zrození fotbalového týmu až k mezinárodní soutěži a tedy má přirozenou linku už v 

genech. O to větší jsou naděje, že se díky vývoji podaří najít ideální formu a originální jazyk. 

Autoři chtějí pracovat s originálními postupy a kombinovat schémata sportovních filmů s dokumentárním 

snímkem, což je osvědčený přístup nabízající mnoho možností, jak osobitě a zajímavě pracovat s tématem 

dokumentu. 

Hlavní postavy snímku se těžko identifikují v této fázi, což je pro dokumentární film logické. Nikdo neví, jaké 

bude složení týmu a jeho dynamika. Je třeba ve vývoji počítat s možností, že se film zaměří na několik 

hlavních postav a nebo, že bude o celém týmu. Nevidím v této fázi problém s tím, že to ještě není a 

nemůže být jasné. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy a doporučuji ho proto podpořit. 

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

 

Složení tvůrčího týmu zaručuje úspěšný vývoj projektu. Autoři jsou již zkušení a zároveň mají energii a 

entuziasmus bez kterých by dovést takovýto projekt k výsledku nebylo možné. Kde si ještě nejsou zcela 

jisti formou, tam prokazují zájem o hledání odpovědí a dostatečnou znalost existujících filmů na dané téma. 

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

Téma jako takové - bezdomovectví, příčiny a cesty zpět, je a bohužel i bude vždy významné jak pro 

českou tak pro evropskou kinematografii. Vzhledem k tomu, jak je k tématu přistoupeno v projektu 

a že se odehrává na pozadí mezinárodní sportovní akce , lze říct, že má i zahraniční přesah. Když 

se podaří vyladit formu, může být tento film zajímavý i pro zahraniční, zejména festivalové 

publikum. K tomu, abychom mohli říct, zda se to stane, by měl posloužit právě vývoj projektu. 

Za zajímavý požaduji možný česko-slovenský ráz projektu. Jednalo by se o věc organickou a navíc 

doufejme přínosnou nejen pro kinematografii.  
 

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

znaků) 
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Informace v žádosti obsažené jsou srozumitelné a umožňují žádost posoudit. Projekt zjevně bude muset 

být pozměněn, protože letosní mistrovství Homeless Cupp se neuskuteční. Osobně to ale nepovažuji za 

problematické. Zásadní pro projekt je stejně jak formálně snímek pojmout a jak pracovat s protagonisty a 

na tom se dá pracovat ve fázi vývoje i bez cesty na letošní zápasy. Navíc zrovna dokumentární festivaly 

zareagovaly na omezení kvůli světové pandemii velmi operativně, takže je možné se s projekty zúčastnit 

různých industry aktivit i on line. Tedy ani zde by osud projektu neměl být ohrožen. 

Společnost, která projekt předkládá je sice mladá ale již produkuje velmi kvalitní snímky. Předchozí 

dokumentární film jednoho z režisérů půjde i do kino distribuce a producentka má za sebou úspěchy a 

ocenění. Věřím, že mají všechny potřebné předpoklady i motivaci, aby projekt dovedli k zdárnému cíli. 

Projekt je jednoznačně veřejnoprávní a tedy by podle mne měl mít velkou šanci získat ČT jako 

koproducenta, jen doufám, že se volbou dramaturgů a vnějšími vlivy nenechají autoři dovést k příliš 

konzervativnímu pojetí, která by asi vyhovovalo televizní obrazovce ale mohlo by být limitující pro úspěch 

filmu na plátnech kin a na českých i zahraničních festivalech. 

Co se týká rozpočtu tak je nadsazený ale celkem v rozumných mezích. Společnost, která projekt předkládá 

není plátce DPH, což náklady samozřejmě také zvedá. Jediné, co bych rozpočtu výrazněji vytkla, je že 

požaduje 83% krytí ze SFK. Myslím se, že ve fázi vývoje by mohli tvůrci a producenti zainvestovat do 

svého projektu více než jen čas. Ale počítám, že předpokládají snížení přidělené částky a nebo to zohlední 

u svého honoráře až bude projekt připraven pro výrobu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Homeless Cup 

Evidenční číslo projektu 3540-2020 

Název žadatele Gamma Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12  
 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 24.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Připravovaný dokument Homeless Cup má být příběhem lidí bez domova, kteří se 
zapojí do příprav a následné realizace  české účasti na  Mistrovství světa ve fotbale 
bezdomovců.  Má jít, podle popisů, zřejmě o časově ohraničený časosběr – fáze 
výběru účastníků, tréninky a samotné mistrovství.  Na projektu je lákavé spojení 
sportovního a sociálního aspektu – nemá jít tedy jen o zachycení příběhů 
bezdomovců s nezáviděníhodným osudem ani o ukázku sportovních klání 
neprofesionálů. Námět si klade za cíl významnější, obecnější  vyznění – naznačení 
cesty z životního marasmu. 
        Slabou stránku v přípravě zatím vidím v tom, že autoři nemají zcela jasno, 
chtějí-li předložit divákovi kolektivního hrdinu, mančaft složený z bezdomovců, a 
zaznamenat jejich sportovní aktivitu (v tom případě by šlo spíše o film se sportovní 
tematikou), nebo se soustředit na jednotlivé protagonisty s tím, že budou představeni 
jako solitéři se zajímavými osudy, které bude spojovat jejich neobvyklá sportovní 
činnost (tedy spíše dokument sociální). Pokud by se podařilo obě složky konstruktivně 
sladit, mohlo by jít o zajímavou symbiózu obou dokumentárních žánrů.  
     Ovšem vzhledem k termínům realizace ve vztahu k současnému  výjimečnému 
stavu  se autorům situace značně komplikuje. Obávám se, že natáčení v roce 2020 je 
silně ohroženo. Výhodou je, že se akce Mistrovství opakuje každý rok, možná že delší 
příprava budoucímu dílu neublíží. 
 

 

 

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) 

     Svět bezdomovců je často mediálně vytěžován a zdá se, že se o tomto fenoménu 
nemůžeme dozvědět už nic nového nebo ohromujícího.  Nápad zaznamenat jednu 
z podob života těchto lidí prostřednictvím sportovní aktivity je neotřelý, ale má svá 
úskalí. Vzhledem k pravidlům „najímání“ sportovců jen jednorázově, mají autoři 
znesnadněnou realizační práci – na to, aby zachytili jednotlivé osudy svých 
protagonistů, aby je lépe poznali nebo se s nimi více sblížili, nemají dostatek času – 
záleží ovšem na době, která uplyne od prvního rozhodnutí začlenit toho kterého 
člověka do týmu, přes přípravu až po samo Mistrovství v bezdomoveckém fotbalu. 
Zatím, jak se zdá, jediným známým protagonistou je „šéf“ Radim, který akci 
každoročně organizuje. Vyplývá to i z předloženého  treatmentu, který ovšem působí 
spíš jako literární povídka k zamýšlenému filmu, protože kromě Radima a dalších, 
kteří se o bezdomovce starají, pro mě jako čtenáře neobsahuje žádné jiné konkrétní 
postavy – ty, které jsou v textu zmíněny působí spíš jako prototypy budoucích 
sociálních herců, tak jak je autoři zřejmě potkali na obhlídkách. Zdá se tedy, že chybí 
maličkost – zaměnit postavy prezentované v treatmentu (jež autoři strukturou 
přibližují až bodovému scénáři) skutečnými  postavami se jmény. Rozmanitost 
reálných  osudů může pak ovšem posouvat vyznění filmu právě podle konkrétnosti 
jejich životů, což může a nemusí vždy být v souladu se záměry tvůrců. 
     Na druhé straně tím, že má jít o symbiózu sociálního a sportovního dokumentu 
s celkem chronologickou vývojovou linkou, nemusí být ona  každoroční rozmanitost 
jednotlivých postav na škodu – pravděpodobně v každém filmu, kdyby se, 
hypoteticky točilo o každém ročníku Mistrovství, může vzniknout zajímavá mozaika 
lidských osudů, spojených s fotbalem.  
     Projekt si beze sporu vyžádá po celou dobu vývoje i realizace odpovědnou 
dramaturgickou spolupráci,  reprezentovanou  v tomto případě nadmíru zkušenými 
dramaturgy. 
 

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

Spoluautoři Homeless Cup Eliška Andršová a Jindřich Andrš jsou mladí, oba 
celkem nedávní absolventi pražské FAMU. Nejsou ovšem zcela  bez 
profesionálních zkušeností, jejich díla jsou přijímána se sympatiemi a oceněná na 
filmových soutěžích.  E.Andršová je navíc i hudební skladatelka – zdá se, že je tu 
šance jisté kvality jednak v použití hudební složky, ale i ve formální skladbě 
snímku. 
Oba dramaturgové, sami úspěšní dokumentaristé, Jaroslav Kratochvíl a Jan 
Gogola ml., jsou svou  spoluúčastí na dokumentu  zárukou kvalitního díla. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Téma filmu je zajímavé právě oním spojením sociálního a sportovního aspektu. 
Navíc se zde má vyprávět o mezinárodně sledované akci, takže je naděje, že 
minimálně v zemích, jejichž týmy se fotbalového mistrovství bezdomovců účastní, 
bude film zajímat i širší publikum. Bude záležet na invenci a umu autorů, jak 
přitažlivým způsobem svou látku podají a zpracují. 

 

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. Texty obsahují všechny informace, jichž je zapotřebí 
pro posouzení projektu Finanční prostředky na vývoj budou použity podle všeho 
velmi smysluplně, počínaje  obsáhlými obhlídkami a výběrem protagonistů konče. 

Produkční společnost Gamma Pictures s.r.o. je sice malá produkce, ale není již bez 
zkušeností a je určitě schopna dostát všem nárokům, spojeným s tímto projektem. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Pašeračka 

Evidenční číslo projektu 3542-2020 

Název žadatele MasterFilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 20.04.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Hlavnou silnou stránkou projektu je správna kombinácia režiséra, témy a profilu/skúsenosti produkčnej 

spoločnosti .Tieto tri dôležité aspekty na prvý pohľad správne do seba zapadajú, čo je prísľubom, že môže 

vzniknúť kvalitný projekt. Hlavnou slabou stránkou projektu je niečo, čo je v tejto chvíli mimo kontrolu 

žiadateľa, a teda vývoj situácie ohľadom obmedzení s cestovaním, keďže projekt vyžaduje vycestovať do 

Pakistanu v najbližších mesiacoch. Pokiaľ žiadateľ upresní, ako by malo nakrúcanie ukážky a rešerše v tejto 

situácii vyzerať, odporúčam projekt podporiť. S ohľadom na ekonomickú časť projektu je otázkou, či by ČT 

nemala vzhľadom na nastavenie projektu a spoluprácu poskytnúť projektu výraznejšiu podporu. Čísla 

zodpovedajúce Creative Europe MEDIA vo finančnom pláne nie sú správne. Zodpovedanie všetkých týchto 

otázok pri osobnej prezentácii pomôže Rade upresniť konečnú výšku prípadnej podpory zo strany SFK. 

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 a jej prílohy sú zrozumiteľné a neobsahujú protichodné informácie. Po formálnej stránke je 

nejasnosť len v jednej položke vo finančnom pláne (viď nižšie). Producentský zámer a na to naviazaný 

rozpočet aj harmonogram výroby sú založené na nakrúcaní v priebehu najbližších mesiacov, ešte pred 

jesennou výzvou na Creative Europe MEDIA. Zásadnou otázkou na žiadateľa je v tejto chvíli, aký je plán B, 

pokiaľ cestovanie a nakrúcanie nebude možné z dôvodu pandémie.  

Priložené podklad umožňujú správne posúdiť žiadosť. 

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentný. Výška nákladov je jasne zdôvodnená potrebou vycestovať do Pakistanu a 

zámerom vo vývoji nakrútiť ukážku, čo je producentsky správne rozhodnutie. Položky v rozpočte sú v 

súlade s týmto zámerom. 

– Je představa o financování realistická? 

Predstava o financovaní je realistická. Na to, že ide o koprodukciu, o ktorú má ČT záujem už od počiatku 

vývoja, je vstup ČT až neprimerane nízky (11% a z toho len 2,56% vo forme finančného plnenia). 

Producenti si zrejme nechcú komplikovať život koprodukciou so zahraničím, aj keď téma projektu sa javí 

dostatočne medzinárodná na to, aby ku koprodukcii možno neskôr, vo fáze výroby došlo. V tejto chvíli je 

financovanie postavené okrem SFK najmä na Creative Europe MEDIA. Výška podpory pre dokumenty na 

MEDIA v single project development programe je fixná suma 25.000 Eur. Pokiaľ ide o Slate žiadosť, tak 

zrejme je podpora ešte vyššia. Preto nie je celkom rozumieť, prečo žiadateľ uvádza vo finančnom pláne 

sumu 400.000 Kč, čiže 16000 Eur. Javí sa to ako chyba. Z uvedených dôvodov je finančný plán slabinou 

tejto žiadosti, pretože sa javí buď chybný, alebo akosi nedotiahnutý a zaslúžil by si vysvetlenie pri osobnej 

prezentácii. 

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

Za stavu, že by nakrúcanie podľa plánu žiadateľa bolo realizovateľné v uvedenom harmonograme, je výška 

požadovanej podpory v poriadku. Respektíve mala by byť upravená smerom na dol, aj po zohľadnení 

predošlej poznámky ohľadom Creative Europe MEDIA.  

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt má silný divácky aj medzinárodný potenciál, čiže projekt má potenciál k zaisteniu viaczdrojového 

financovania.  

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 správna. Jedná sa teda najmä o snahu v rámci prípravy a rešerší zrealizovať 

prvé nakrúcanie, z ktorého vznikne pilot/ukážka použiteľná k ďalšiemu financovaniu projektu. Ako už viac 

krát spomenuté, otázka je, či by nestál za zváženie akýsi finančne menej náročný plán B, ktorý by zohľadnil 

možný nepriaznivý vývoj pandémie Covid-19, špeciálne ak sa situácia zhorší v Pakistane. Dalo by sa 

nakrúcať na diaľku? Malo by zmysel realizovať túto prvú časť cez Skype za pomoci lokálnych fixerov? Tým 

by sa samozrejme ušetrili financie na cestovanie, predišlo by sa zdravotným rizikám a projekt by nestál. 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Žiadateľ si je jasne vedomý marketingového potenciálu témy, nakoľko hlavná postava filmu má v ČR aj istý 

bulvárny presah. Navrhnutý spôsob, ako s tým pracovať, sa javí správny. 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Za normálnych okolností, teda vo svete bez pandémie Covid-19, by bol časový harmonogram zvládnuteľný.  

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

Spoločnosť žiadateľa má bohatú skúsenosť s artovými a festivalovými titulmi vo vlastnej produkcii, alebo 

koprodukcii a jej profil a finančné možnosti plne zodpovedajú zvolenému cieľu. Tak isto aj režisér má 

potrebné skúsenosti a renomé, na úspešné zvládnutie tohto filmu. Spoločne producenti a režisér majú 

skúsenosti aj potenciál realizovať silný festivalový dokumentárny film, ktorý môže navyše zarezonovať aj u 

širšej diváckej skupiny v Čechách. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pašeračka 

Evidenční číslo projektu 3542-2020 

Název žadatele MasterFilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 22.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Připravovaný projekt představuje zajímavý vhled do života dnešních mladých lidí, 
kteří vyrůstali pod vlivem sociálních sítí daleko intenzivněji než předešlé generace. 
Hlavní postavou je mladá žena Tereza Hlůšková, která si  tč.odpykává trest 
v pákistánském vězení za pašování drog. Autor Petr Hátle, zkušený dokumentarista 
che zjistit, co ji přivedlo za mříže v cizí zemi, jakým před tím žila životem, co ovlivnilo 
její životní cestu.  
     Silnou stránkou projektu je snaha o zachycení způsobu života, názorů a vztahů 
určité části mladé generace (20+), silně ovlivněné pozlátkovým obrazem světa 
především na instagramu, prostřednictvím samotné Terezy a také jejích kamarádek a 
přátel, kterými se obklopovala, než se dostala do své nynější svízelné situace. Její 
předběžný souhlas s natáčením a režisérova schopnost empaticky jednat se svými 
protagonisty (jak to známe zejména z jeho úspěšného filmu Velká noc) je jistou 
zárukou vrstevnatého a plastického díla. 
     Z předložených textů je patrné, že autor má promyšlenou koncepci filmu nejméně 
ve třech variantách, což v této fázi vývoje a existenci ne zcela předvídatelných dějů je 
naprosto logické. Podle okolností, které mohou nastat, a mnohé jistě nastanou, zvolí 
režisér tu nejhodnotnější formální i obsahovou variantu. Již současná podoba 
záměru, autorova znalost tématu a jeho zaujetí zaručuje kvalitu a doufejme i divácký 
úspěch 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) 

     Současná dokumentární tvorba si podobných témat občas všímá  (za všechny 
např.film Jiřího Sádka Nejsledovanější o You Tuberech, kteří přes svůj věk stihli stát 
se celebritami nebo dokument Víta Klusáka a Báry Chalupové V síti, zkoumající svět 
internetových predátorů ), ale Hátleův zamýšlený dokument má tu přednost, že 
slibuje velkou míru autenticity, ať již Terezin příběh dopadne jakkoliv – bude 
zproštěna viny a vrátí se domů, nebo si odsedí osmiletý trest v Čechách nebo 
zůstane v pákistánském vězení.  
     V současném uvažování o tématu jsou všechny tři varianty možné. V každém 
případě by mělo jít o vyprávění, ozřejmující Terezinu minulost a její cestu až ke střetu 
se zákonem. Formou rozhovorů, pozorování, až investigativního pátrání po podobě 
předchozího života může vzniknout netradiční portrét nejen jedné dívky, která se 
dostala na scestí, ale  obraz části jedné generace, o jejímž chování zase tak moc 
nevíme, ale jen tušíme. 
     Koncepce příběhu, jak je naznačena v autorských materiálech, je naprosto 
srozumitelná a konzistentní. Celková podoba filmu se bude vyvíjet od aktuálního 
vývoje situace, ale celkové pojetí filmu by to nemělo ovlivnit, neboť režisér konstruuje 
svůj budoucí film s velkým nasazením a zaujetím i přes určitou nejistotu „konečného 
řešení“, přičemž, jak vyplývá z předložených textů, má absolutní podporu svých 
spolupracovníků. 
     Z tohoto hlediska projekt stoprocentně naplňuje kritéria a cíle výzvy „Kompletní 
vývoj dokumentárního díla“. 
 
 
 

 

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

  Úspěšný vývoj projektu je garantován složením tvůrčího týmu –režisér Petr Hátle 
má za sebou několik úspěšných dokumentů, jeho absolventský film Velká noc 
získal hlavní ceny na festivalech v Jihlavě a v Plzni, byl vybrán i do hlavní soutěže 
prestižního festivalu CPH:Dox Copenhagen. Jeho silnou stránkou je observační 
metoda, již dokáže využít v plnokrevném a obsahově zajímavém vyprávění, 
přičemž kamera jeho častého spolupracovníka Prokopa Součka je mu v tom 
velkou oporou.  
   Zárukou úspěchu je i spolupráce Dušana Mulíčka,  zkušeného dramaturga České 
televize. 
   

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Vzhledem k tomu, že případ Terezy Hlůškové byl ( a vlastně stále je) mediálně 
vytěžován, a to nejen doma, ale i v zahraničních médiích, může se film díky svému 
tématu stát významným dílem v současné dokumentární tvorbě nejen domácí, ale i 
světové. Zahraniční přesah je celkem nabíledni – děj filmu se odehrává nejen 
doma v Uherském Hradišti, ale také v Pákistánu ve vězeňském prostředí, o němž 
stále mnoho nevíme. A tak, jak je film koncipován, určitě nepůjde o konvenční a 
banální vyprávění. 
 

 

 

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

znaků) 

Veškeré informace o projektu jsou v žádosti podány srozumitelně tak, aby si člověk 
mohl o jeho budoucí podobě udělat dostatečnou představu. 
Produkční společnost MasterFilm s.r.o., která podporuje především mladé 
talentované tvůrce je rozhodně schopna zamýšlený projekt realizovat. Její finanční 
rozpočet i plánovaná následná strategie je podle mě zcela v souladu s budoucí 
realizací. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pašeračka 

 

Evidenční číslo projektu 3542-20 

Název žadatele MasterFilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 20.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jméno  dvaadvacetileté dívky Terezy Hlúškové z Uherského Hradiště se po lednu 2018 stalo  dočasně 

bulvární senzací. Tereza byla zatčena pakistánskou policií  v městě Lahauru s osmi kilogramy heroinu 

v kufru, kde se tam vzal, nedovedla vysvětlit a svou vinu za  pašování popírá. Dostala osm let a už dva roky  

je v lahaurakém vězení. 

Připravovaný dokumentární snímek chce   na Terezině případu  ukázat  svět  mladých lidí frustrovaných  

z toho, že  realita  jejich  životů se tvrdě rozchází se zářivým světem sociálních sítí, instagramových snímků 

a legendami, které tyto iluzorní obrazy doprovázejí. Zejména mladé dívky usilují do toho světa vstoupit, sní 

barvité příběhy, v nichž je jejich sociální realita úplně pozměněná. Některým se to podaří,  přes pofidérní 

modeling  například, ztratí svůj dosavadní sociální status a  morální zábrany,  Touha vystoupit z anonymity a  

stát se  někým  závidění  hodným je  hnací silou jejich životů. ,Svět se už postará ,aby to povětšině špatně 

dopadlo.  

Varovný příběh  české dívky chtějí autoři vyprávět  prostřednictvím  tří rovin :jednou z nich je  rovina 

uherskohradišťská ,kde se zúročí kontakty z dětství a mládí,  pak přijde na řadu to, co bude dostupné z 

„druhého „ Terezina života ve světě    modelingu a luxusní prostituce, a třetí část příběhu doplní okolnosti 

v Pakistánu, ve vězení, případně odvolací soud, eventuální propuštění do českého vězení… 

Já bych se celého projektu trochu bála, protože se nebezpečně přibližuje bulváru a tuctový Terezin osud mě 

až zas tak nezajímá,  ale obecné poučení se dá z něho vyčíst. Ke všemu je možné, že  se podaří narazit na 

nějakou zlatou žílu v Terezině charakteru, myslím dostatečně psychologicky zajímavou. 

V tomto projektu je mnoho neznámých, protože nevíme, co se stane a jak se bude situace vyvíjet. Proto 

bych dokument zatím podpořila a spolu s tvůrci počkala, jak se to všechno vyvine. 

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 naplňuje cíle výzvy, protože má abych tak řekla veřejnoprávní poslání. Jeho realizace je  závislá na 

tolika okolnostech, že je předčasné uvažovat o  podrobnostech, dokonce  i o zásadních věcech .,Pro 

dramatický dokumentární  příběh  obecné parametry věci nestačí. Sama Terezina povaha zůstává  nejasná, 

Odhalit její pravou podstatu by bylo žádoucí. Je to cynická lhářka nebo nevinná a naivní oběť, je prostě 

obyčejně řečeno pitomá nebo třeba nepříjemně  zištná…to všechno by měl dokument  ukázat, ale 

v současné době to myslím ani autoři nemohou vědět.  Ani okolnosti zatčení nejsou po dnešní dny jasné. 

Věřím ,že další práce na projektu bude konkrétnější .Datum dokončení projektu vývoje je také až v r. 2021 

 

Je třeba doufat, že svět bude mít  už svou pandemii za sebou a nebudou překážky v cestování. 

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

Režisér Petr Hátle je zkušený filmař. Jeho absolventský film na pražské FAMU Velká noc získal hlavní cenu 

v Jihlavě a v Plzni, zúčastnil se CPH  Dox Copenhagen.Hátle učí na své Alma mater, pracoval na cyklech  

Kmeny, Příběhy dvacátého století ,dále třeba na filmu Gottland. S Českou televizí  spolupracuje trvale. 

Kameramanem bude Prokop Souček, producentkou  Dagmar Sedláčková ,která se ve své společnosti  

Masterfilm zabývá právě dokumenty ,a to i experimentálními. Jejím producentským debutem byl film  

Kristýny Bártové : „Nebezpečný svět Rajka Dolečka.“ (Dok Leipzik 2015). 

Projekt Pašeračka je náročný ,jak scénáristicky tak producentsky, ale producentka nespěchá, na přípravu 

bude mít čas a věřím, že  pokud nebudou stát v cestě objektivní překážky, projekt natočí. Jde o náročný 

kulturní projekt, který by bez  veřejné podpory nemohl vzniknout. 

 

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

Jde o to dostat z látky něco víc, než prvoplánový bulvár. Autoři si jsou toho vědomí a  jsou přesvědčeni, 

že  ve třech zmíněných rovinách(viz výše) najdou dostatek  atraktivního  materiálu pro závažnou povahu 

dokumentu. V tom případě  by přínos pro českou ale i evropskou kinematografii  byl zřetelný. 

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

znaků) 

 Informace obsažené v matreriálu  jsou po věcné stránce srozumitelné, ale scénáristicky a koncepčně 

ještě potřebují doladit. Závisí to na  průzkumu lidí a  terénu a na okolnostech, jak se bude vyvíjet celá 

kauza. 

 



Strana 1 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu PSO 

Evidenční číslo projektu 3543-2020 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 15. 4. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

 
Debut mladého režiséra Dominika Kalivody je dokumentem o kreativitě, chuti pomáhat druhým, jít za svými 
snem. Portrétem několika mladých osobností z hudebního tělesa Police Symphony Orchestra a jejich širších 
aktivit, které mají společenský dopad v regiony kde PSO má domovskou základnu.  
PSO vznikl v regionu Broumovska, který byl ještě před dvaceti lety zapomenutým koutu Čech. 
Po desetileté úspěšné činnosti stojí PSO na rozcestí, protože na životním rozcestí stojí jeho členové. 
Většina z osmdesáti členného orchestru dokončila studia a rozhoduje se co dál ve svém profesním a 
osobním životě.  
V jubilejním roce své existence mají naplánováno hodně aktivit a nyní do děje vstoupila vyšší moc – covid-
19, to je příležitost pro dokumentaristu – jak tým PSO bude reagovat na tuto vzniklou situaci?  
 
Režisér nechce při natáčení sledovat jen výrazné hudební osobnosti PSO jako jsou jeho lídři - Petru 
Soukupovou a jejího bratra jako zakladatele, ale i členy produkčního týmu „otroky“ tím se film stane  
plastičtějším.  
Během vývoje autor klade důraz na vybudování si otevřených vztahů důvěry s většinou členů orchestru - což 
je předpokladem natočení autentického materiálu. 

Výsledkem vývoje bude střih pilotu, vytipování hlavních protagonistů filmu a napsání podrobnějšího 
treatmentu případně scénáře.  
Spojení debutujícího režiséra s mladými protagonisty filmu se mi zda výborné.  
Důležité bude najít a udržet rámec filmu, jak zmiňuje dramaturg.  
 
Připravovaný film má dobrý potenciál a podporu si zaslouží. Výše žádané podpory je přiměřená.  
 
 

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  

 
Předložená žádost je úplná, její jednotlivé části si neodporují, je sepsána přehledně a srozumitelně.  

2. Rozpočet a finanční plán  

Producent předpokládá, že se vývoj může protáhnou až na dva roky, přesto je rozpočet nízký a pokrývá 
nejnutnější náklady na předtáčky, rešerše a střih pilotu. Chybí honorář pro kameramana – 
předpokládám, že je pro vývoj zahrnut v položce 02-11 výroba politu.  

Film je autorovým debutem a tak krytí rozpočtu stojí na podpoře z SFK což je pochopitelné. Důkazem 
zainteresovanosti aurora a producenta na projektu je jejich vlastní podíl na krytí nákladů na vývoj.   

 

3. Realizační strategie  

 
Producent se s režisérem rozhodli, vzhledem k debutujícímu autorovi a rozsahu tématu, další členy štábu 
obsadit zkušenými profesionály – snad režisérovi dají prostor k nabytí vlastních zkušení a povedou jej 
empaticky. Během vývoje bude producent s režisér hledat hlavního kameramana.  

Myslím, že začít s postprodukcí v roce 2022 bude brzy. Zajímavé by bylo chvíli sledovat jak se budou hlavní 
protagonisté cítit ve svých nových rolích, pro které se rozhodnou po skončení studií. Zda je nová situace 
bude naplňovat stejně jako současná práce... jak se obnoví PSO? 
Natočený materiál bude určitě hodně zajímavý, dobrá je úvaha producenta účastnit se během střihu 
mezinárodního filmového workshopu – doc.incubator. 
Marketingovou strategie předpokládá propojit s PSO a pro distribuci oslovit alternativnějšího distributora – 
hodí se k projektu.  
Vstup TV do projektu bude ve fázi výroby.  
Myslím, že téma – o mladé kreativitě, chuti pomáhat druhým, jít za svými sny má šanci zaujmou i 
v mezinárodním měřítku – samozřejmě záleží jak se zdaří stavba filmu. 
V poskytnuté ukázce jsou pěkné autentické scény. 

 

4. Kredit žadatele  

 
Žadatel je zkušený producent, který má ve svém portfoliu dokumenty s mezinárodním ohlasem jako Můj 

neznámý vojín, Kiruna. Věnuje se krátkometrážním, celovečerním dokumentárním i hraným filmům. Má 
dobré zkušenosti se získáváním financí na své projekty z mezinárodních filmových fondů. Nebojí se 
spolupracovat s mladými režiséry.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu PSO 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Analog Vision s.r.o.  

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy 1. vývoj českého kinematografického díla  

Číslo výzvy 2020-1-4-12  

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Daňhel 

Datum vyhotovení 24.4.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
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  Časosběrný celovečerní dokumentární debut Dominika Kalivody o pětašedesáti 
členném hudebním amatérském orchestru z Police nad Metují zachycuje nadšení a 
odhodlání mladých lidí pomáhat a výrazně měnit svět okolo sebe. K proměně světa 
jim slouží hudba, a přestože je orchestr amatérský a navíc lokální má obrovskou 
posluchačskou základnu. Když před pár lety jen tak na divoko pořádali plenérový 
benefiční koncert v Adršpachu, jejich koncert shlédlo 6000 diváků. Nejen, že mladí 
muzikanti žijí svůj sen, ale v rámci benefic programově pomáhají i druhým.  

Silnou stránkou projektu je kromě nasazení autora i nezlomnost několika klíčových 
postav v čele s první houslistkou Petrou Soukupovou, jež je klíčovou “spiritus agens” 
nejen orchestru, ale bude i hlavní protagonistkou filmu, neboť se právě nachází v 
klíčové životní fázi. Vystudovala brněnskou JAMU a v současné době dokončuje 
magisterský obor hudební produkce na pražské HAMU a čeká jí rozhodování, co dál. 
Doteď vše organizovala a vystupovala bezplatně, nyní je čas postavit se na vlastní 
nohy a rozhodnout se, čím se bude v budoucnu živit a odpovědět si na otázku, zda se 
amatérský entuziasmus tím, že se zprofesionalizuje nepřipraví o aktivizující 
svobodnou hnací energii. Ve filmu bude protagonistů více a každý z nich víceméně 
stojí před podobnými otázkami či mohou-li si dále dovolit skloubit ideál vysněného 
orchestru s neúprosným principem reality.  

Vzhledem k tomu, že zajímavých osudů, jež generují dramatické situace je mnoho, 
bude klíčový jejich důsledný výběr a zejména jejich zacílení k jednotlivým tematickým 
linkám, jež ve filmu zpřítomní. Důležitá bude také jejich vzájemná dramaticky aktivní 
geometrie, jež může přispět k vyklenutí filmu směrem k obecnějšímu a katarznímu 
sdělení.  

Hudba pomáhá, ale v momentě bodu zlomu může klást i existenční překážky…   
Bude zajímavé sledovat, jak se bude tento kolektivní entuziasmus profilovat v době 
pandemické a popandemické, která big bandům přát zcela jistě nebude.  

    

 

 

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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Expertní analýza 
 

Název projektu PSO 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jitka Lanšperková 

Datum vyhotovení 21. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

PSO je celovečerní debut mladého režiséra Dominika Kalivody, který má jasno, o kom film tvoří a pro koho. 

Chce vyprávět příběh amatérského cca 70hlavého symfonického orchestru Police Symphony Orchestra a 

ten předávat především mladým lidem, svým vrstevníkům, a tomu přizpůsobit i tempo vyprávění.  

Silnou stránkou projektu je jeho atraktivní téma – příběh amatérského souboru, na jehož koncerty údajně 

chodí tisíce lidí, navíc hlavní protagonistka je vskutku pozoruhodnou dívkou, jejíž další životní vývoj může 

přinést spoustu překvapení – bude stát před důležitým aktem třízení si životních priorit, se kterým se potýká 

většina žadatelem definované cílové skupiny. Režisér již nyní buduje důvěrné vztahy s členy orchestru a má 

předpřipravený rozličný výběr hlavních postav chystaného dokumentu.  

Naopak slabou stránkou je fakt, že režisér zatím nemá ucelenou představu o formě předkládaného projektu 

(z důvodu těžkostí s autorskými právy na hudební skladby, které PSO hrává) – v době vývoje se teprve bude 

rozhodovat, ke které z variant a) film zcela bez záznamu hudby hrané orchestrem (ambicióznější varianta) 

nebo b) film s originální hudbou složenou přímo pro PSO, se přikloní. Oba přístupy si žádají odlišný způsob 

vývoje.  

Projekt tedy zatím není úplně stoprocentně připraven, nicméně odhodlání, investovaná energie i vztah 

režiséra k předmětu filmu spolu s produkčním zázemí mladé produkční společnosti nasvědčují tomu, že by 

projekt mohl být zdárně dokončen.  

 

 

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) 

Téma hudebního dokumentu není v současné dokumentární tvorbě nijak neobvyklé, nicméně sledování 

života téměř 70členného amatérského hudebního tělesa může odhalit netušené zákulisí hudebního 

průmyslu v ČR v kombinaci s poněkud intimní sondou do života zakladatelky orchestru – mladé dívky Petry 

Soukopové, která orchestr založila ve svých 14 letech. 

Režisér chce film přizpůsobit především mladým lidem a to hlavně tempem střihu, vyprávění i dynamičností 

snímání (ruční kamera).  

Společně s dramaturgem Ivo Trajkovem se shodují na hlavní protagonistce, ví, kam by měl příběh směřovat 

(má jít o příběh odvahy a naděje), nicméně stále hledají celkový rámec příběhu a další postavy. To je 

jedním z hlavních cílů (společně s výrobou pilotu) plánované fázi vývoje.  

Ze zaslaných podkladů lze jasně identifikovat režisérův osobní postoj k samotnému orchestru i námětu 

celého filmu.  

Je také již rozhodnuto, jakým způsobem budou jednotlivé akce snímány – dynamická ruční kamera vs. 

statická kamera.  

Celkově se jedná o projekt splňující hlavní cíle podpory – je tu jasně nastavená spolupráce s dramaturgem 

Ivem Trajkovem i testovací předtáčky a zkušební natáčení pro ujasnění si rámce a výběru hlavních postav 

chystaného filmu a výroby pilotu.  

 

 

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

 Jedná se o celovečerní debut velmi mladého režiséra, který sbíral zkušenosti zatím na svých studentských 

filmech (VOŠ Michael) a na pozici střihače pro reklamní videa ČT, či regionálních festivalů. Jeho 

předpokládaná nezkušenost je však vyvážena především na pozici dramaturga (Ivo Trajkov), zvukaře 

(Zdeněk Taubler) důležitého pro hudební film, na pozici střihače (Krasimira Velitchková, mimo jiné 

střihačka filmu „o mladých pro mladé“ Nejsledovanější) a také na pozici producenta. Byť je Analog vision 

mladou společností, má několik zkušenostní s výrobou a distribucí dokumentárních filmů. Producentská 

strategie není nijak přepálená, producenti si jsou vědomi limitů tohoto spíše regionálního tématu, které 

chtějí představit divákům po celé ČR.  

 

 

 

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

Přestože je PSO spíše lokálním fenoménem, aura kolem tohoto orchestru nasvědčuje tomu, že by 

dokumentární film o tomto tělese měl být snadno srozumitelný jak pro české tak i zahraniční diváky neb 

hudba je univerzálním jazykem. Zároveň příběh tohoto 70hlavého hudebního tělesa je univerzálním 

příběhem lidské odhodlanosti a chuti plnit si své sny, jakkoliv šílené se zdají. Přestože se na první pohled 

nejedná o film řešící závažná celospolečenská témata, hlavní postava je skvělou reprezentantkou dnešní 

mladé generace, která by se pro mladé a mladší diváky mohla stát vzorem „jak si plnit své sny“. Z tohoto 

hlediska je téma přenositelné i do zahraničí.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Žádost byla předložena kompletní, obsahuje však rozpory v ekonomické části projektu. Žadatel smlouvou o 

vytvoření díla-scénáře (příloha B.8) uzavřenou s Dominikem Kalivodou deklaruje, že autorovi nenáleží za 

výrobu scénáře a poskytnutí licence žádná odměna. V rozpočtu však figuruje částka 10.000 Kč za 

vytvoření scénáře a 20.000 Kč za poskytnutí licence. V Čestném prohlášení Dominika Kalivody je uveden 

finanční vklad 40.000 Kč a věcný vklad 30.000 Kč, přičemž ve finančním plánu jsou tyto částky obráceně 

(finanční vklad 30.000 a věcný vklad 40.000 Kč).  

Žadatelé nevysvětlují, proč došlo k navýšení rozpočtu o 85.000 Kč a navýšení požadované podpory o 

50.000 Kč oproti předchozí žádosti podané na podzim 2019. Rovněž částka 170.000 Kč vedená 

v rozpočtu jako náklady na štáb pro výrobu pilotu není nikterak komentována.  

Na druhou stranu žadatelé usilují o vícezdrojové financování – podání žádosti na FilmTalentZlín (kde bývají 

pravidelně úspěšní) a spolu s autorem Dominikem Kalivodou deklarují vlastní vklad, dohromady jsou tak 

schopní zajistit 200.000 Kč (tedy 37 % rozpočtu). 

Zdá se tedy, že daný projekt s takto nastaveným rozpočtem je s ohledem na zkušenosti žadatele 

realizovatelný.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Zoochranáři 

Evidenční číslo projektu 3545-2020 

Název žadatele U.F.O. Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 24.4.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- zajímavé téma 
- dlouhodobá předchozí spolupráce s partnerem – ZOO Prahak 
- kvalitní a moderní zpracování 

 
Hlavní slabé stránky 

- debut režiséra 
- nereálný finanční plán 
- absence zahraniční spolupráce, ačkoli je v žádosti uváděna 

 
Režisér a producent David Rauch si pro svůj režijní debut vybral dokumentární film o činnostech pražské 
ZOO v oblasti záchrany ohrožených druhů. Způsob, jak hodlá svůj projekt zpracovat je velice moderní a 
atraktivní. Žádost je podávána opětovně, oproti předchozí žádosti byl osloven zkušený režijní mentor a 
konzultant. Rozpočet je vyšší, ale obhajitelný. Požadovaná dotace je adekvátní. Finanční plán počítá krom 
vlastního vkladu a sponzoringu s minimální garancí distributora, což považuji pro období vývoje za nereálné. 
Marketingová a distribuční strategie by si zasloužila detailnější zpracování. Projekt má mezinárodní 
potenciál. 
 

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

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

Žádost je jasná, srozumitelná, úplná. V žádosti je odkaz na ukázku, která vznikla pro účely prezentace 
způsobu vyprávění a obrazového zpracování. LOI partnera projektu (ZOO Praha) přiloženo.  
 
V žádosti je uvedeno, že se jedná o mezinárodní koprodukci, v období vývoje je ovšem film produkován 
pouze z českých zdrojů.  
 
Žádost je podávána opětovně. Oproti minulé žádosti do projektu vstoupil režisér Jan Svěrák v pozici 
mentora a konzultanta. 

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

Celkový rozpočet je vyšší, náročnosti projektu ale odpovídá. Požadovaná dotace je adekvátní.  
 
Za vyšší považuji honorář za scénář, ačkoli chápu, že příprava tohoto projektu vyžaduje maximální 
nasazení a hodně obhlídek a konzultací. Spíše bych část honoráře přesunula na režijní složku, kterou 
naopak považuji za mírně podceněnou. Vysoká je také položka za právní služby (50.000,-Kč), nevím, 
zda bude nutné v období vývoje vytvářet nějaké speciální smlouvy nebo vyžadovat pomoc právníka. I 
ekonomické služby jsou možná mírně nadsazené (40.000,-Kč). Režijní náklady i production fee jsou na 
nejvyšší možné částce (7% rozpočtu). Za nízké považuji náklady na dopravu, náklady na ubytování jsou 
nulové. Pokud to chápu správně, tak tyto náklady hradí ZOO jako partner projektu. V tom případě by 
měly být náklady vyčísleny a ZOO figurovat jako sponzor nebo koproducent projektu ve finančním plánu. 
 
Finanční plán počítá kromě zdrojů z Fondu s vlastním vkladem, sponzoringem a minimální garancí 
distributora. Vlastní věcný vklad bude využit na honorář producenta, pak se nejedná o věcný vklad, ale o 
vklad finanční. Minimální garance u vývoje je velmi neobvyklá (závěrem období vývoje může být i fakt, 
že projekt je z jakýchkoli důvodů nerealizovatelný), nedovedu si představit, že by distributor v tomto 
období takovou smlouvu uzavřel. Prosím o vysvětlení, jak bude projekt zafinancován, pokud na 
minimální garanci nedosáhne. 
 
 

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

Projekt má divácký i mezinárodní potenciál. Období vývoje hodlá žadatel využít pro realizaci finálního 
scénáře a získání finančních partnerů pro období produkce. Další možnost vidím v crowfundingové 
kampani, pro kterou je projekt velmi atraktivní (jde ale jen o malou část financování). V producentské 
explikaci mi chybí způsob, jakým chce producent oslovovat mezinárodní koproducenty, které v žádosti 
uvádí a které by si projekt jistě zasloužil.  
 
Producent chce zaměřit především na dětského diváka, s cílem vytvořit rodinný film. Marketingová 
strategie je obecná. Distribuční strategie odpovídá projektu, je ale zaměřena pouze na ČR. Myslím, že 
by si projekt zasloužil mezinárodní distribuci.  
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Způsob zpracování, který prezentuje ukázka, je velmi atraktivní. Pokud se podaří zpracovat scénář tak, 
aby se způsobem vyprávění co nejvíce blížil hranému filmu, má projekt potenciál velké divácké 
úspěšnosti u nás i v zahraničí. 
 
Harmonogram projektu je pro realizaci dostatečný.  

 

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

Pro režiséra je projekt debutem. K projektu byl přizván zkušený režisér jako mentor a konzultant.  
Dramaturgem projektu je zkušený režisér a kameraman. Projekt v tomto složení je úspěšně 
realizovatelný.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zoochranáři 

Evidenční číslo projektu 3545-2020 

Název žadatele U.F.O. Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 18. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je celovečerní zoologický film autora, režiséra a producenta Davida Raucha vznikající ve 
spolupráci s pražskou ZOO. Z tohoto jinak logického spojení vzniká zásadní otázka, zda jde o nezávislý film, 
nebo o účelové propagační video o činnosti partnera, z předložené koncepce a zejména z ukázky vyplývá 
spíše druhá možnost. V koncentrované podobě to dokládá jednak věta, že pražská ZOO je „všemi obyvateli 
nesmírně kladně přijímána jako celonárodní instituce poznání, vzdělání a hrdosti“, jednak závěrečná 
explicitní výzva k finančnímu příspěvku a také zapojení komerčních sponzorů ZOO. V takovém případě se 
ovšem problematizuje sám nárok na veřejnou podporu, jakkoli má jít o ušlechtilé a společensky hodnotné 
téma ochrany ohrožených druhů.  
   Film se hlásí ke globální ekologické odpovědnosti a osvětě, která ale příliš neladí s nepřehlédnutelnou 
národovecko-marketingovou rétorikou, kde v žánru rodinného filmu jsou „základními pilíři Češi, zvířata, 
odvaha a dobrodružství“. Projekt je rozpolcen mezi službu dobré věci a ambici dosáhnout komerčního 
produktu, resp. mezi autentické gesto a obchodní kalkulaci. Autorský koncept postrádá svébytnou osnovu: 
první dramaturgickou otázku vzbuzuje už to, proč bylo vybráno právě pět uvedených příběhů (druhů a zemí), 
jejich propojení je navíc jen mechanické a modus vyprávění popisný. Chybí představa dalšího autorského 
vývoje a pojetí stylu a formy, příliš se spoléhá na samovolný účinek dojemné záchranářské legendy.  

   Problém vidím také v personálním zajištění, v němž se kombinuje dvojí riziko – kumulace funkcí a 

nedostatek zkušeností: autor sice vykazuje bohatou režijní filmografii, ale tu tvoří výhradně účelové formáty 

filmu o filmu, reklamy a hudebního klipu, v oblasti původního celovečerního filmu jde o režijní debut, stejně 

jako o producentský debut v dokumentárním filmu (jako samostatný producent vykazuje jen dva starší hrané 

filmy). Totéž platí pro mladého kameramana Martina Štěpánka i pro jinak zkušeného F. A. Brabce, který je tu 

ale angažován jako dramaturg. Nedostatek zkušenosti má zjevně vyvažovat uvedení Jana Svěráka coby 

režijního mentora a konzultanta, aniž je ovšem jeho role nějak upřesněna, což by měla být o to víc, že se 

projekt realizuje ve specifických podmínkách divoké přírody a zvláště pak vzhledem k tomu, že je tato 

okolnost vydávána za důvod opětovného podání. Tím se zpochybňuje sama oprávněnost k opětovnému 

podání, neboť není dostatečně a přesvědčivě zdůvodněno. 

   Klíčovým prvkem projektu je zahraniční spolupráce: je sice jmenováno několik zemí, ale konkrétnější 

představy o zapojení vesměs chybí. Otázkou je také omezení vývoje na ČR – ze strategie ani z rozpočtu 

neplyne, že by se realizovaly zahraniční cesty, ty přitom zatím proběhly jen do dvou z pěti jmenovaných 

zemí. Předností finančního plánu je vícezdrojové složení, přičemž významný má být podíl komerčního 

sektoru, zajištěno je ale zatím jen 19% z vlastních zdrojů producenta a tato částka navíc není doložena. 

Překvapivě chybí zahraniční zdroje a televize. Požadavek 500 tis. (45%) je přiměřený. 

   Problém stran nezávislosti projektu a jeho účelu, nedostatečné zdůvodnění opětovného podání, rizikové 

personální zajištění, prvoplánová umělecká koncepce, nesrovnalostmi v producentské strategii a finančním 

zajištění: z uvedených důvodů nemohu projekt doporučit k podpoře.  

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt nese společensky významné téma, postrádá ale svébytnou uměleckou koncepci, což je dále 

posíleno, nebo podmíněno tím, že plní mimoumělecké funkce (propagace činnosti a finanční pomoci). 

Projekt vypadá spíše jako zakázka ze strany ZOO, než jako nezávislý dokument. 

Z předložené strategie neplyne, že by výsledné dílo mohlo tematicky nebo esteticky přinést něco osobitého, 

nějakou přidanou hodnotu. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy – formálně vzato. 

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

V personálním zajištění se kombinuje dvojí riziko: kumulace funkcí autor – režisér – producent a 

nedostatek zkušeností, u všech klíčových spolupracovníků jde v dané oblasti případně v dané profesi o 

debut, což ovšem významně vyvažuje skutečnost, že vesměs mají další četné zkušenosti. 

 

 

 

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

Projekt se veze na vlně populárních přírodovědných snímků a nepřináší nic zajímavého, nicméně téma i 

formát mají mezinárodní potenciál a lze očekávat téměř jistou televizní exploataci,  

 

 

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

znaků) 

Producentská strategie postrádá konkrétní řešení, finanční plán nemá potřebné krytí. 

Rozpočet má poměrně vysoké částky v personálních nákladech (scénář 200 tis.) a také v kategorii 

právních a ekonomických služeb, chybí náležitý komentář. 

Žadatel postrádá potřebné zkušenosti, produkční společnost vykazuje jen dva (a již před lety) realizované 

tituly, a to z oblasti hraného filmu. Daný projekt tedy nemá oporu ve stávajícím profilu žadatele. 

Nicméně s ohledem na další zkušenosti žadatele lze předpokládat, že je schopen projekt realizovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Pilgrim 

Evidenční číslo projektu 3546-2020 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 6.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Příkladně připravená žádost s vysokou výpovědní a informační hodnotou, obsahující všechny 
povinné přílohy (navíc v jednotném stylu), se týká podpory fáze vývoje doku-road-movie, jímž 
bude autorka Johana Ožvold Švarcová pozorovat a zaznamenávat proces tvorby a 
myšlenkové pochody „technologického“ konceptuálního umělce Martina Howse  
 
Rozpočet vývoje filmu, který má mít stopáž 80 min. dosahuje částky 989 000 Kč při 
požadované podpoře Fondu ve více než nadpoloviční sumě 600 000 Kč. 
 
Jak je však uvedeno v autorské explikaci, během vývoje (synchronizovaného s rezidenčním 
pobytem Howse v Praze) bude režisérka s kameramanem a architektem natáčet testy 
vizuálních postupů. Bylo by tvůrčím selháním, kdyby při takové příležitosti s vynikajícím 
ekonomickým zajištěním vznikl pouze teaser (a promo-reel) a nikoli nenahraditelné sekvence 
pro vlastní film.  
 
Ostatně producent takový výstup z fáze vývoje předpokládá, což též (bez komentáře) 
potvrzuje i poměrem nákladů na vývoj (takřka 1 000 000 Kč) vůči celkovému rozpočtu 
projektu v deklarovaném objemu 5 000 000 Kč. 
 

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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Srozumitelnost předložené žádosti je oceněna již výše a týká se i autorské a dramaturgické 
explikace. V souladu s textem žadatele se shodují na využití dvou měsíců Howseova pobytu 
k zásadní definici autorského směřování (filmu) za účasti dalších kmenových členů 
(kameraman, architekt) tvůrčího štábu. Značnou roli sehraje právě scénografie (ateliér, kde 
pak proběhne konstrukce/tvorba Howseova nového díla/přístroje, jeho zapojení do 
automobilu jakožto zásadní dekorace atd.). 
 
Pro ještě větší porozumění předloženým materiálům přidal žadatel k Producentskému 
záměru i Komentář k rozpočtu (detaily viz níže) a k Finančnímu plánu (Finanční zajištění). 
 

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

 
Rozpočtu podle očekávání dominují náklady související s výrobou pilotu (teaseru) a nejde 
pouze o položky zmíněné producentem v jeho speciálním komentáři. Kromě nich (02-11, 02-
12 ve výši 88 000 Kč) se jedná zejména ještě o pol. 02-13 Postprodukce pilotu/testu 
v objemu 100 000 Kč. Realizace teaseru se musela odrazit i do honorářů všech dalších 
štábových profesí (byť třeba jen 15% zvýšením), do pol. 02-07a 02-14 lokační atd. apod., vč. 
kupříkladu pol. 03-01 režijní náklady rozpočtované de facto ve svém maximu (6,75 % 
přímých nákladů tj. 56 000 Kč). Zdrženlivý odhad ceny teaseru snadno dosahuje 250 000 Kč. 
  
Finanční plán prakticky nevykazuje žádnou diverzitu zdrojů. V pol. 3.2 a 3.3 jsou sice 
uvedeny finanční vstupy koproducentů (Kredenc a Česká televize), avšak bez jakékoli formy 
potvrzení (např. LOI).   
 

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

 
Žadatel směřuje projekt na mezinárodní publikum, neboť film bude – dle producenta – 
vyhovovat experimentálně inovativnímu zaměření dokumentární tvorby a zaujme tak pozici v 
současném evropském artovém dokumentu. 
 
Vzhledem k této charakteristice, a protože projekt nepatří mezi standardní, nelze dle 
producenta očekávat širokou domácí distribuci, byť cílovou skupinou je publikum 20+ ve 
větších městech, především univerzitních. 
 
Dle producenta bude distribuční strategie zaměřena nejprve na zahraniční filmové festivaly 
včetně severoamerických. V České republice uvažuje o MFFKV.  Spíše než na běžnou 
kinodistribuci doma producent spoléhá na speciální projekce s přítomností tvůrců. Následná 
VOD distribuce bude dle žadatele samozřejmostí. 
 
I po zahájení vlastní realizace (dle Harmonogramu i Žádosti v dubnu 2020) se producent 
chystá k prezentaci projektu na renomovaných zahraničních workshopech.  
 

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

 
Vratislav Šlajer a jeho Bionaut s.r.o. založený již roku 1999 patří bez debat mezi nejlepší a  
nejúspěšnější české producentské firmy, může se vykázat impozantním seznamem  
realizovaných celovečerních i dokumentárních filmů a televizních seriálů, Věnuje se  
koncepčně i animované tvorbě a tzv. on-line pořadům. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Konspirace ticha 

Evidenční číslo projektu 3547-2020 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 24.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Hypermarket Films s.r.o. žádá o podporu kompletního vývoje dokumentárního filmu 

Konspirace ticha režiséra Roberta Kirchhoffa.  

 

Má se jednat o dokumentární film, jehož výchozí situací je příběh útěku dvou Slováků - Rudolfa Vrby a 

Alfréda Wetzlera  - z koncentračního tábora Osvětim. Oba tito stateční muži sepsali po svém úspěšném 

útěku už v dubnu 1944 zprávu o masovém vraždění Židů, které se však mnozí zdráhali uvěřit vzhledem 

k tomu jaké „neskutečné“ informace tato zpráva sdělovala. Tato historická událost, o níž každý z uprchlíků 

napsal později knihu, se má zrcadlit v současnosti, kdy opět dochází k excesům jako je popírání šoa, 

vzestupům nacionalistických stran… Intencí žadatele je naznačit, že skrze lepší porozumění nedávné historii 

dokážeme lépe rozumět době, v níž žijeme dnes. „Námět filmu je zaměřen na propojení minulosti a 

přítomnosti a že v přítomnosti leží hlavní myšlenka filmu.“ Takto žadatel obhajuje opětovné předložení 

projektu Státnímu fondu kinematografie. 

 

Žadatelem prezentovaná výše rozpočtu vývoje dokumentárního filmu je poměrně vysoká. Žadatel to 

odůvodňuje vyššími náklady na cestovné, rešerše, vyhledávání archivních materiálů, pamětníků, realizaci 

upoutávky apod., což lze vzhledem k tématu akceptovat. Otázkou však je ona míra poměru minulost versus 

přítomnost, kterou žadatel při opětovné žádosti akcentuje. Vzhledem k tomu, jak jsou náklady vývoje 

nastaveny, tak směřují především na ověření, nalezení minulosti… Finanční plán zdrojů krytí projektu je 

složen pouze ze tří zdrojů: podpory vývoje Státního fondu kinematografie, blíže nespecifikovaného a 

nedoloženého věcného plnění producenta a podpory programu Kreativní Evropa v rámci „slate fundingu“. 

Logicky se zde nabízí i možnost financování vývoje např. slovenským Audiovizuálným fondem. 

 

Předložená žádost působí celkově nevyrovnaně. Není úplně jisté, jaký je přesně autorský záměr. Budiž od 

toho je tu právě vývoj, aby bylo možné si to ověřit, ale žadatel předkládá tento projekt opětovně a asi by bylo 

adekvátní od něj očekávat jasnější formulace, preciznější a pečlivější argumentaci, a také adekvátní 

doložení domluveného. 

 

Projekt nedoporučuji. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

 

Žádost není podána kompletní. Žadatel uvádí potvrzené financování projektu k datu podání žádosti ve výši 

57,73% (1.024.240,-), které má tvořit grant programu Kreativní Evropa MEDIA a vlastní věcné plnění 

producenta. Ani jedno není řádně žadatelem doloženo, ač v podmínkách výzvy jasně stojí, že u finančních 

zdrojů, které jsou již zajištěny, je žadatel povinen přiložit též dokumentaci prokazující jejich závazné 

zajištění odpovídající povaze příslušného zdroje. 

 

V části B.1. Popis projektu žadatel uvádí v položce „předpokládané náklady na výrobu českého 

kinematografického díla (vývoj + výroba)“ pouze částku na vývoj (1.774.240,-). O něco níže v této části 

žádosti pak neoznačí, že hodlá vyrábět pilot/ukázku/test, ale dále v této části akcentuje, že výroba ukázky je 

pro projekt významná a je také součástí předloženého rozpočtu vývoje. 

 

 Ostatně i v Producentském záměru v této části žádosti je řada překlepů. Očekával bych při opětovném 

podání žádosti větší pečlivost: 

 bylo odmluveno, že duo Lesná / Kirchhoff  

 podívat na stíny jež po sobě zachycené historické události zanechaly 

 Během prvotního sahání látky jsme se rozhodli 

 Přičemž pátrán přináší 

 střetnout se s některými důležitými spolupracovníkovi, svědky, a protagonisty 

 s dramaturgickými konzultacemi atk aby film byl srozumitelný 

 Světovou premiéru bychom rádi uvedli na jednom z prestižnch světových festivalů 

 jakým je například Jeden Svět na Školách. 

 Projekt, který zašťiťuje organizace Člověk v Tísni, 

 vyjednávat s naším Severoamerickým partnerem 

 rozvíjí téma Romského holokaustu 

 které by mohla společnost v zápalvě jiných důležitějších zpráv vytěsnit 

 

 

Řada tvrzení, které jsou žadatelem nastíněna týkající se zejména financování, jsou velmi vágní. Žadatel 

uvádí řadu jednání, které se začnou slévat do „jednali jsme s tím a tím“, nicméně bych očekával 

v momentech, kdy žadatel je konkrétnější, kdy píše o projevení zájmu vstupu do projektu, tak bych bylo 

vhodné jej doložit např. prostým Letter of Intent. (viz např. když žadatel uvádí: „Předběžný zájem je také 

potvrzen naším partnerem Adamem Zaslavskim z Torch Films - společnosti, která spravuje práva pro 

vzdělávací filmy v Severní Americe.“). 

 

Celkově tak působí žádost v mnohým příkladech žadatelem uváděných nepodloženě. 
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2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

Finanční plán je sestaven ze tří zdrojů: dotace Státního fondu na vývoj, části „slate grantu“ Kreativní Evropy 

a blíže nespecifikovaného věcného plnění producenta. Vzhledem k významnému slovenskému podílu 

v řadě hlavních autorských a výrobních profesí bych očekával i potencialitu v rámci podpory vývoje projektu 

od Audiovizuálného fondu (MK SR). Projekt má dle mne potenciál na vícezdrojové financování vývoje a 

žadatel by se je měl pokusit využít i vzhledem k vyšší částce rozpočtu vývoje tohoto projektu. 

 

Rozpočet je strukturován na pokrytí výroby ukázky, autorské honoráře (např. dle žadatelem doložené 

smlouvy dostal režisér projektu Robert Kirchhoff k 31.12.2019 paušální částku 7.120,- EUR za poskytnutí 

licence a její užití k příběhu a treatmentu), rešerší, dopravy a ubytování, produkčního zajištění projektu. 

 

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

 

Práce na projektu probíhají od února 2019 a hlavní práce na vývoji projektu je producentem plánována na 

období od března 2020 do listopadu 2021. Producent si hlavní cíle vývoje definuje takto: „hlavním a 

konečným výstupem měl být scénář nebo treatment, který bude detailně popisovat individuální situace, 

postavy, vizuální styl atd.“ Dále je to pak hledání vhodných koprodukčních partnerů pro výrobu a výroba 

ukázky. Jedná se ale o samozřejmé výstupy vývoje a žadatel se snaží nastínit i případnou strategii 

exploatace, ale ta je zatím velmi nekonkrétní. Jedná se o výčet potencialit exploatace dokumentárního 

filmu, které jsou obvyklé v lokálním kontextu při estimaci návštěvnosti do 5.000 diváků. Žadatel uvádí 

obecnosti typu: „Jedním z hlavních marketingových nástrojů distribuce bude trailer.“ Ano, to je trailer spolu 

s plakátem k filmu. Očekával bych konkrétnější marketingovou a distribuční strategii, než jenom vágní 

„festival-KineDok-projekce s diskusemi a pro školy“, protože kolik takových projekcí bude? 

 

 

 

 

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

 

Produkční společnost Hypermarket Films s.r.o. byla založena v roce 2003 režiséry dokumentárních filmů 

Vítem Klusákem a Filipem Remundou. 

Společnost se výhradně věnuje vývoji a produkci především dokumentárních celovečerních filmů. Do jejího 

producentského portfolia patří filmy: Český sen, Český mír, Vše pro dobro světa a Nošovic, Pára nad řekou, 

Svět podle Daliborka, V síti a další. 

Projekt Konspirace ticha plně odpovídá profilu produkční společnosti. Producenti už dříve spolupracovali 

s režisérem Robertem Kirchhoffem. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Konspirace ticha 

Evidenční číslo projektu 3547-2020 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 30. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt dokumentárního projektu o vzniku a dopadu zprávy o dění v koncentračním tábore, který považuji za 

společensky významný a v širším tematickém důrazu hodnotově přínosný v současnosti ve vztahu 

k otázkám xenofobie a rasizmu, analyzuji již podruhé. Projekt je předložený v téměř nezměněné podobě, 

resp. se změnou několika jednotlivých položek v rozpočtu, změnou v autorské explikaci a zevrubném 

odůvodnění opakovaného podání. Moje komentáře tedy zůstávají významově stejné k nezměněným částem 

a dále se vyjadřuji podrobněji ke změnám. Za hlavní přednosti projektu pokládám (jak jsem uvedla 

v předchozí analýze): je důsledně naplánovaný jak po tvůrčí, tak producentské stránce, vyvíjí dosud filmově 

nezpracované a společensky významné historické téma především skrze pátrání po vzniku a dopadech 

zprávy o dění v koncentračním táboře od dvou uprchlých vězňů, tvůrci již absolvovali část průzkumu a 

pátrání po pamětnících, projekt je průběžně konzultovaný s odborníky, fáze vývoje je detailně naplánovaná, 

na projektu pracuje tým předních slovenských a českých tvůrců a zaštiťuje jej renomovaný producent, 

projekt získal na vývoj financování Media. Harmonogram i rozpočet jsou odpovídají náročnému 

mezinárodnímu koprodukčnímu filmu. Producent, tvůrčí tým a již získané financování jsou zárukou kvalitní 

realizace projektu, který má potenciál stát se výjimečným autorským dílem i v mezinárodním kontextu.  

K podpoře ho 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) 

 

Vyjádření ke změnám v předkládaném projektu:  

V popisu projektu žadatel podrobněji vysvětlil, jak vnímá navázání tématu na současnost. Uvedení 

konkrétních příkladů toho, jak jsou xenofobie a rasismus přítomné (a různými mediálními výstupy 

zpřítomňované) v naší (jak české, tak slovenské) společnosti ještě více než v předchozí verzi žádosti 

ukazuje naléhavost toho, abychom v současné tvorbě nerezignovali na vznik děl, která vychází 

z historického výzkumu a prezentují ověřitelná fakta a ukazují fakta i souvislosti. 

 

Komentář ke kritickým poznámkám, které jsem uváděla v předchozí analýze: 

„Příloha Výtvarná podoba filmu však není příliš srozumitelně formulovaná – tvůrci se vymezují vůči 

konvencím žánru historického filmu, ale neupřesňují, kterým, a níže se zase k žánrovému jazyku hlásí. 

Nicméně i z této přílohy se dá vyčíst alespoň hrubá představa o vizualitě a inscenování.“ – tato výhrada 

zůstává platná, jelikož popis výtvarné představy o filmu nebyl v uvedených aspektech upřesněný. 

 

Beze změny zůstává moje vyjádření k obsahu a podobě projektu v těchto bodech: 

 

„Konspirace ticha zpracovává významné a poutavé historické téma, které rozvíjí kolem osudu zprávy o dění 

v koncentračním táboře od dvou uprchlých vězňů. Téma je účelně rozprostřeno mezi sledováním dopadu 

zprávy, pátráním po příčinách pomalé odezvy na ní a odlišnými následnými osudy uprchlých vězňů 

Wetzlera a Vrby. Jak je vidět v treatmentu, autor již od začátku promýšlí také tvůrčí metodu a způsob 

ztvárnění tématu (především jako kombinaci investigativních a performativních postupů). Po této stránce je 

žádost ukázkovým materiálem pro prokázání připravenosti na kompletní vývoj. Autor má s těmito postupy 

zkušenost ze své předchozí tvorby a zároveň se jedná o vhodnou volbu vzhledem k nutnosti představit 

historické skutečnosti, reálie a postavy. Zamýšlená tvůrčí metoda má rovněž potenciál vytvořit poutavě 

vyprávěný a překvapivý, ale zároveň srozumitelný film. Výborně vypracovaná dramaturgická koncepce pak 

detailně a velmi přesně pojmenovává klíčové další kroky zaostřování tématu i představy o ztvárnění a 

způsobu vyprávění. 

První fází průzkumu již tvůrci absolvovali. Je to zjevné i z předložených materiálů, kde pracují s konkrétními 

jmény a zjištěními. Oceňuji široký záběr odborných konzultací, které plánují. Vzhledem k náročnosti tématu 

a potřebnosti rozsáhlého historického průzkumu a investigativní práce je zcela jasné, proč a kam autoři 

potřebují cestovat; cesty budou zároveň sloužit jako obhlídky lokací. Natočený materiál bude využitý ke 

vzniku teaseru (v popisu projektu není jeho výroba zaškrtnuta ve formuláři (aktualizace: tato drobná 

formální chyba v žádosti pořád zůstala), ale z textu i rozpočtu vyplývá – a pro jednání s koproducenty a 

sales je nepostradatelný). Fáze vývoje je důsledně naplánovaná. 

Rovněž producentský vývoj je naplánovaný detailně a účelně. Producenti zmiňují i konkrétní společnosti 

(vysílatele, potenciální koproducenty; přičemž s některými z nich producent už v minulosti spolupracoval), 

je tedy zcela jasné, jak budou postupovat i jaké jsou cíle této fáze přípravy filmu. Skvělou zprávou je, že 

producent získal financování z Media slate funding (vedle tohoto projektu na dva další) – je to jednak 

vynikající referencí a jednak to umožňuje film opravdu kvalitně a precizně vyvinout v mezinárodním 

prostředí – jak po tvůrčí, tak producentské stránce.“ 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V personálním obsazení nedošlo ke změnám, tedy cituji: 

„Robert Kirchhoff je jedním z nejvýznamnějších slovenských dokumentaristů a jeho tvorba je známá i 

v České republice a již léta úspěšně uváděna v mezinárodním kontextu. Na projektu pracuje tým 

špičkových zkušených tvůrců ve všech profesích. Střihačka v jednání (aktuální poznámka – podle žádosti 

je pořád „v jednání“, nedošlo zde k posunu domluvy se střihačkou) Jana Vlčková patří mezi nejlepší a 

nejvyhledávanější střihače (nejen dokumentárních filmů) v českém i slovenském prostředí. Dramaturg 

Jan Gogola ml. se podílel na desítkách významných filmů různorodých autorských osobností. Se 

spoluscenáristkou již autor pracoval, rovněž tak s kameramanem Chlpíkem.“ 

 

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

V komentáři k opakovanému předložení projektu žadatel přesvědčivě ilustroval naléhavou potřebu 

společenské diskuse na témata ve vztahu ke xenofobii, a jak je tento projekt významný pro (nejen české a 

slovenské) prostředí. 

Dále zůstává platné z předchozí analýzy, a tedy cituji: 

„Domnívám se, že se jedná o výjimečné a univerzálně srozumitelné téma, navíc aktuální ve vztahu 

k uvažování nad politickými a diplomatickými mechanismy a rolí různých institucí v krizových společenských 

obdobích. Téma i složení štábu je ideální pro vznik česko-slovenského koprodukčního filmu, který má navíc 

potenciál oslovit další zahraniční producenty a později i diváky. Také zamýšlený způsob zpracování ukazuje 

na formálně i obsahově ambiciózní dílo, které lze, s přihlédnutím na zkušenosti a předchozí díla tvůrců, od 

projektu očekávat. V tomto kritériu tedy záměr hodnotím vysoce.“ 

 

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

znaků) 

 

Komentář k úpravám: 

V rozpočtu 

„U ubytování v zahraničí chybí suma.“ – bylo upraveno. 

Rozpočet se nezměnil v úhrnné sumě ani v celkových položkách jednotlivých kategorií, ale došlo k úpravám 

položek 2-11 až 2-13 = snížení nákladů na výrobu ukázky (domnívám se, že přiměřeně), a položka 2-22 

– bylo doplněno ubytování v zahraničí. 

V žádosti: 

V předchozí žádosti byla příloha režijní explikace, u níž jsem uvedla, že „v podstatě explikací není, je to spíš 

část synopse; osobnější vyjádření režiséra tedy chybí“ – ve stávající žádosti tato příloha není, resp. je 

pokládána za součást prezentace projektu. Domnívám se, že osobní vyjádření režiséra nejen k tématu, 

ale i stylu, vysvětlení jeho tvůrčí koncepce, by bylo velmi užitečné. Nicméně, jak jsem uvedla minule, 

„informace, které jsou předloženy v treatmentu a popisu projektu, včetně představy o stylu, pokládám za 

dostačující.“ 

 

Dotazy či kritické poznámky k rozpočtu, které nejsou okomentované: 

„Některé položky nejsou specifikovány přesně (workshopy (vyjma Ex Oriente, které již proběhlo) a trhy, 

festivaly během vývoje). Odborní poradci (1-10, 2-16) figurují v rozpočtu dvakrát – zřejmě se jedná o 

odborníky teoretiky v prvním případě a rešeršisty v zahraničí v druhém (?).“ 

 

Nezměněno: 

Žádost byla úplná a srozumitelná.  

 

„Harmonogram odpovídá náročnému vývoji mezinárodního projektu, stejně tak rozpočet. U rozpočtů 

financovaných v mezinárodním prostředí je nutné brát do úvahy reference evropských cen a zároveň 

nutných vyšších nákladů, když se jedná o náročný projekt. I když i v tomto kontextu položka pro producenta 

působí i tak relativně vysoce ve vztahu k ostatním honorářům (např. režisér) a nákladům.“ 

 

„Hypermarket film patří k nejvýznamnějším nezávislým produkčním společnostem v České republice, 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Konspirace ticha 

Evidenční číslo projektu 3547-2020 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 15. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný dokument renomovaného slovenského režiséra Roberta Kirchoffa se zabývá případem 

Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby, slovenských Židů, kterým se jako jedněm z mála povedlo utéct 

z vyhlazovacího táboru v Auschwitzu. O všem, co zažili, napsali podrobnou zprávu, kterou ale svět 

dlouho nechtěl přijmout. Odmítání pravdy trvá ale dodnes, a film se zabývá také současným popíráním 

holocaustu. Tím získává silný aktualizační aspekt. Jedná se o silné téma: vzhledem k nárůstu 

antisemitizmu a neonacizmu jak u nás, tak ve světě má projekt vysokou společenskou hodnotu a silný 

zahraniční přesah. Co se týče formální stránky, díky kombinaci postupů typických pro dokumentární i 

hraný film, a využití estetiky filmu noir, by mohl projekt přinést inovaci do české i evropské tvorby. 

Uznávaného slovenského dokumentaristu Roberta Kirchhoffa podporuje silný tvůrčí tým. Jeho jméno je 

zárukou kvality a může vzbudit i mezinárodní zájem. Mezinárodní potenciál projektu je vzhledem ke 

všem výše uvedeným okolnostem značný.  

Žadatelem je Hypermarket Film s.r.o, jedna z nejúspěšnějších českých produkčních společností 

věnující se výhradně dokumentárnímu filmu. Své zkušenosti plánuje uplatnit i u tohoto projektu. 

Potenciál filmu je jasně definován, žadatel by chtěl využít i jeho vzdělávací aspekt a šířit film také mezi 

školní mládeží. Na marketingové a distribuční strategii chce žadatel spolupracovat se zahraničními 

partnery ze SR a Německa. Hlavní aktivity vývoje jsou jasně prezentovány: rešerše, průzkum lokací, 

počítá se také s teaserem pro potenciální investory. Výše nákladů na vývoj je tím pádem zdůvodněna. 

Vývoj by měl být financován z 3 zdrojů: věcného vkladu žadatele, již potvrzeného grantu MEDIA / 

Creative Europe a z požadovaného příspěvku SFK. 

 

 

 

 

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) 

 

7.dubna 1944 se dvěma slovenským Židům, Alfrédu Wetzlerovi a Rudolfu Vrbovi, povedlo jako jedněm 

z mála utéct z nacistického vyhlazovacího táboru v Auschwitzu. O svém útěku i o celém táboře záhy 

napsali zprávu, kterou svět dlouho nechtěl přijmout. Okolnostmi tohoto mlčení se zabývá připravovaný 

dokument renomovaného slovenského režiséra Roberta Kirchoffa. Projekt se snaží zároveň dodat 

těmto historickým událostem aktualizační aspekt – a to srovnáním se současným popíráním 

holocaustu, souvisejícím s nárůstem neonacizmu a antisemitizmu, aktuálním jak u nás, tak i jinde ve 

světě. Jedná se o silné téma, ve kterém se minulost setkává s palčivými problémy současnosti, a 

které má vysokou společenskou hodnotu.  

Navzdory tomu, že hlavní protagonisté už nežijí, autoři budou natáčet s řadou protagonistů, kteří mají 

k tématu osobní vztah, ať už jsou na jedné či na druhé straně barikády. Jedná se o osoby, které žijí jak 

u nás, tak i v cizině, jako např. známý popíratel holocaustu David Irving, nebo na opačné straně vnuk 

bývalého velitele koncentračního tábora Auschwitzu, který svého dědečka zavrhl.  

Projekt by mohl být originální i po formální stránce, a to díky kombinaci postupů typických pro 

dokumentární film s postupy hraného filmu, konkrétně využití estetiky filmu noir.   

Jedná se o opětovně předloženou žádost. Podle žadatele nebylo v předešlé žádosti dostatečně 

zdůrazněno propojení minulosti a současnosti, kde podle něj leží hlavní myšlenka a poselství filmu.  

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

 

Projekt je autorským dokumentem uznávaného slovenského dokumentaristy Roberta Kirchhoffa, jenž 

na námětu a scénáři pracuje s novinářkou Ľubou Lesnou. Ta s ním spolupracovala už na jeho 

předešlém úspěšném dokumentu Kauza Cervanová. Také další klíčové osobnosti zkušeného tvůrčího 

teamu, kameraman Juraj Chlpík a střihačka Jana Vlčková jsou ze Slovenska, jsou ale aktivní i v ČR. 

Jana Vlčková spolupracovala s řadou českých režisérů (Radim Špaček, Olmo Omerzu, Martin 

Mareček nebo Filip Remunda - žadatel). Juraj Chlpík byl kameramanem snímku Miroslava Krobota 

Kvarteto. Dramaturgem je Jan Gogola ml. Osobnost režiséra je zárukou kvality a může vzbudit i 

mezinárodní zájem.   

 

 

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

 

Jedná se o téma s výrazným zahraničním přesahem a potenciálem. Obě hlavní postavy, Alfréd 

Wetzler a Rudolf Vrba stejně jako jejich čin jsou celosvětově známé a na toto téma vznikla řada 

publikací. Rudolf Vrba emigroval do Kanady, kde o svém útěku vydal knihu, které se dostalo značné 

publicity. Autoři chtějí navíc do projektu vnést aktuální rozměr a srovnávat fakt tehdejšího zamlčování 

existence nacistických vyhlazovacích táborů s dnešním popíráním holocaustu. To látce dodává 

tematicky inovativní aspekt. Projekt může být přínosný také svým formálním pojetím, ve kterém bude 

klasický dokument kombinován s fikcí ve stylu filmu-noir. Zahraniční renomé režiséra stejně jako 

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

znaků) 

 

Žadatelem je Hypermarket Film s.r.o, jedna z českých nejúspěšnějších produkčních společností 

věnující se výhradně dokumentárnímu filmu. Společnost produkovala jak úspěšné snímky jejich 

majitelů – Víta Klusáka a Filipa Remundy – tak i řady dalších českých i zahraničních tvůrců (např. 

Vitalij Mansky, Peter Kerekes). Už první snímek, který společnost produkovala, Český sen, měl 

výrazný zahraniční úspěch, díky němuž žadatel získal drahocenné zkušenosti. Ty chce uplatnit i u 

tohoto projektu. Na marketingové a distribuční strategii chce žadatel spolupracovat se zahraničními 

partnery, a to co se týče světového prodeje i přímé distribuce v zahraničí, např. v Německu nebo 

v Severní Americe. Žadatel uvádí několik konkrétních jmen, i když žádost neobsahuje žádná LOI. 

Potenciál filmu je jasně definován a žadatel by chtěl využít i jeho vzdělávací aspekt a šířit film také 

mezi školní mládeží.  

Hlavní aktivity vývoje jsou jasně prezentovány: množství rešerší jak v archivech, tak i prostřednictvím 

posledních pamětníků, plus průzkum lokací, přičemž se jedná o průzkum také v zahraničí: Auschwitz, 

Bratislava, Trnava, New York, Izrael a Francie.  Počítá se také s teaserem pro potenciální investory. 

Výše nákladů na vývoj 1 774 000 Kč je tím pádem zdůvodněna. (Žadatel neuvádí celkové náklady na 

výrobu, v požadované kolonce je uvedena pouze tato suma na vývoj.) 

Vývoj by měl být financován z 3 zdrojů: věcného vkladu žadatele (vyčísleného na 137 120 Kč), již 

potvrzeného grantu MEDIA / Creative Europe (887 120 Kč – není doloženo) a z požadovaného 

příspěvku SFK ve výši 750 000 Kč (42,27%). Příspěvek z programu MEDIA je ovšem podmíněn další 

finanční podporou v zemi žadatele.  

Žadatel uvádí jako jednoho z potenciálních partnerů slovenský Atelier.doc. Ten je také uváděn na 

titulní stránce materiálu dodaného autorem jako producent, a to společně s žadatelovou společností 

Hypermarket Film a také lipskou produkční společností Saxonia Entertainment. Atelier.doc na svých 

stránkách navíc uvádí, že již obdržel od Slovenského audiovizuálního fondu podporu na vývoj 

projektu.  

Celkově se jedná o nesporně kvalitní projekt, který má ale znaky spíše minoritní koprodukce. 

Vzhledem k nesporným kvalitám projekt doporučuji, nicméně Rada by zřejmě měla zvážit všechny 

okolnosti.  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Hranice práce 2/Hranice Evropy 

Evidenční číslo projektu 3548-2020 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 17.4.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hranice práce 2/Hranice Evropy je dokumentární film z prostředí východoevropských dělníků, 
hledajících své štěstí na Západě. Navazuje na český TV dokument z cyklu Český žurnál: Hranice 
práce, který byl oceněný na MFDF Ji.hlava, Českou kritikou a byl nominována na nejlepší dokument v 
rámci Českého lva.  
Zkušené (investigativní) novinářky a autorky mají velmi jasnou představu o tom, jak bude jejich nový 
film vypadat (velmi detailně popisují styl i předpokládané situace), tedy zdlouhavě čtenáře neseznamují 
se situací na trhu práce v ČR a zahraničí, ale jasně představují scény, záběry, vizuální styl, jakým se 
film bude odebírat a to je v této fázi většinou velká výjimka. Mám díky jejich pečlivé práci naprosto 
jasnou představu finálního filmu (i když se vlastně jedná pouze o domnělé situace, které teprve 
nastanou.) Autorkám za to patří velký dík.  
Naopak producentská strategie je velmi vágní, spíše automatická, než jakkoliv promyšlená a 
vysvětlená. Jednotlivé kroky jsou jako z učebnice, ale žadatel je nijak nevysvětluje, někdy si vlastně 
docela protiřečí a nevidím jakoukoliv přidanou hodnotu pro dobro projektu.  Vzhledem k aktuálnosti 
tématu a jeho velkému zahraničnímu i domácímu potenciálu je až na pováženou zvolená distribuční 
strategie, která s povahou dokumentu naprosto nekoresponduje a je velmi obecná, spíše nic neříkající. 
Rozpočet i výrobní harmonogram je realizovatelný (nereflektuje sice současnou situaci, kterou ale to 
nemohl nikdo předpokládat) – proto bych doporučila u slyšení objasnit, jak současná situace ovlivní 
přípravy, jak se bude film modifikovat, nebo zda harmonogram zůstává – vzhledem k tomu, že se 
prakticky celý odehrává v zahraničí.  
Film doporučuji do vývoje. Jeho téma je společensky žádané a má přesah i do zahraničí. Štáb filmu již 
v minulosti dokázal, že má dostatek zkušeností a znalostí k tomu, aby vznikl společensky atraktivní 
dokument, který bude resonovat. 

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 dodaná úplná, i když některé informace jsou spíše obecného charakteru, jiné jsou velmi 
propracované. Velmi oceňuji práci autorek Rychlíkové a Uhlové na treatmentu (potažmo i Tasovské 
na dramaturgické explikaci) – i když je práce na filmu v rešerších, přesto díky jejich pečlivosti 
odevzdaly jasnou vizi a představu o výsledném filmu – nikoliv pouhý popis toho, jaká je situace na trhu 
s prací v Evropě. Díky tomu si snadno a uceleně dovedu představit, jak film bude koncipován, jak 
bude vypadat, co z něj vyčtu, co uvidím na plátně, jaká bude moje emoce. Nacházím sice některé 
nejasnosti, např. proč se bude točit právě ve vybraných zemích, ale tyto informace do skládačky 
doplňuje dramaturgická explikace.  
Naopak mne velmi překvapila obecnost producentské strategie k projektu, někdy až pouhé 
učebnicové fráze typu film dáme do kin, uděláme debaty a uspořádáme školní představení. Není 
pochyb o tom, že společnost Hypermarket v minulosti dokázala, že marketingově to se svými 
dokumenty umí, ale bylo by na místě představit konkrétní vizi i zde. Film o podhodnocené pracovní 
síle v Evropě přece nemá diváckou skupinu cituji „cílovou skupinou jsou tradiční diváky autorských 
dokumentárních filmů, sekundární skupina se skládá ze studentů středních i vysokých škol.” 
Jen s podivem se ptám, proč se do české žádosti u českého člena štábu dostane anglický životopis 
nebo proč žadatel neodevzdal přílohy žádosti separátně, jak uvádí výzva.  
 

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

Rozpočet vývoje je realistický, 1 mil CZK odpovídá povaze natáčení ve třech zahraničních zemích – 
naopak položka za právní služby, která je během žádosti opakovaně zmíněna – ta mi přijde naopak 
velmi podhodnocená. 

V rámci finančního plánu oceňuji o snahu získání grantu z Fondu nezávislé žurnalistiky – ve spojení 
s A2larm, kam autorky přispívají.  

Finanční plán počítá i s finančním vkladem ČT – jak žadatel sám uvádí, žádné dobrozdání o budoucí 
spolupráci není doloženo.  

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

Jak jsem se již zmínila v bodě 1. Překvapuje mne obecnost užitých frází. Žadatel je velmi zkušený 
producent dokumentárních filmů, a proto bych věřila, že i v části vývoje je schopen osvětlit svoje 
postupy konkrétněji. Formálně jeho strategie není špatně, ale v rovině obecnosti než konkrétních 
kroků pro tento konkrétní film.  

Výsledný rozpočet cca 7 mil CZK – 1 mil AVF (potenciální koproducent Kerekes Film – LOI neuvádí – 
proč se jedná o slovenskou koprodukci, když film se Slovenskem nijak nesouvisí – na SK se 
nenatáčí, ani uvedený štáb není slovenský, nerozumím tedy, proč by měl AVF tento film podpořit 
poměrně vysokou částkou 40tis EUR ???), 5 mil CZK (SFK + ČT + ostatní) a 1 mil v presales 
z ostatních EU TV – ale i přesto se chce účastnit koprodukčního trhu (jaký je tedy důvod, žadatel 
nezmiňuje, že by hledal koproducenta ??? je ti kvůli TV presales? Není na to lepší EBU pitch, kam 
jej vyšle ráda ČT ?). 

Obecně ale jeden rok na průzkum realizace je reálný, výsledkem má být ukázka pro potenciální 
koproducenty, která vznikne během obhlídek.   
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hypermarket Film je zkušená produkce dokumentárních filmů. S projektem Hranice práce 2/Hranice 
Evropy navazuje dokument Hranice práce, který byl v ČR velmi úspěšný, tedy není pochyb, že by 
s pokračováním na české a evropské úrovni neměli opět uspět.  

Projekt bude realizován ve stejném složení jako Hranice práce, tedy už mají postup práce na 
podobném projektu vyzkoušený, a potvrzený jako fungující.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hranice práce 

Evidenční číslo projektu 3548-2020 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 26.4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí námětu 
Projekt je navazujícím pokračováním dokumentárního filmu z roku 2017, který se zabýval podobným 
tématem v českém kontextu. Souborným tématem obou dílů je prekarizace práce v pozdní kapitalistické 
neoliberální společnosti. Oba díly projektu tak následují logiku analýz sociology Daniela Prokopa, tedy 
podchycení slepých skvrn. Autorky projektu za pomoci vizuálních prostředků na principu cinema verité a 
deníkových konfesí ukazují prostředí a podmínky práce a života, o nichž většina komfortní, konzumně 
nasycené neoliberální společnosti – tedy jakási generalizovaná střední třída - netuší, že jsou její součástí.  
 

2. Hlavní silné stránky projektu  
Hlavní silnou stránkou projektu je jeho kritická zaměření a (jak prokázal první díl) schopnost prosadit témata 
chudoby, pracující chudiny a sociálních nerovností ve veřejné diskusi a v médiích. Ve druhém pokračování 
je vynikající záměrem ukázat stigmatizaci východoevropských migrantů v podřadných zaměstnáních na 
Západě. Formálně je silný (ačkoli se ve srovnání s prvním dílem nijak nevyvíjí) způsob vyprávění, kdy 
„figurantka“ neprovádí jen odtažitou dokumentární intervenci, ale nese důsledky jako ostatní aktéři. To 
přibližuje filmaře a „objekty“ observace a vytváří symetrický, rovnocenný vztah. Například je oddělená od 
rodiny a stává se pro své děti Skype mother jako ostatní migrantky.  
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Projekt je realizačně velmi náročný a v současné situaci není jisté, kdy bude možné je realizovat, protože je 
závislý nejen na otevření hranic, ale i na návratu západních společností k předchozímu „normálu“, jako např. 
zaměstnávání levné pracovní síly z východu. Možná dlouhodobá ekonomická krize netušené hloubky může 
tento jev zeslabit.  
 

4. Konečné hodnocení 

Projekt by rozhodně měl být podpořen, navazuje na předchozí díl, který byl dokumentární událostí desetiletí 

v české kinematografii. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Pokračování dokumentu Hranice Práce dílem HP2: Hranice Evropy je stejně jako první díl dokumentární 

intervencí, která používá postupy cinema verité (nebo direct cinema). Kombinace této eticky citlivé techniky  

se sociálně výbušným tématem pracovních podmínek lidí ohrožených chudobou předkládá otevírá 

neoliberální společnosti pohled na to, co vytěsnila. Byť technicky a tématicky podobný, projekt je opakem 

pořadů Reality TV, které skandalizují chudobu a prezentují ji hyenisticky. Zatímco Reality TV je nositelem 

tzv. middle class gaze (opovržení lidmi na sociální dně z perspektivy střední třídy), v Hranicích práce Saša 

Uhlová (a někdy i kamera) přebírají „working class gaze“. Ve druhém dílu, který se zaměří na zaměstnávání 

Východoevropanů v podřadných zaměstnáních ve Francii, Německu a UK, nadto ukazuje, že do pozice 

stigmatizovaného přivandrovalce z Východu se může dostat každý. Zatímco v prvním díle se mohl divák 

utěšovat, že je to situace „těch druhých“ (bez vzdělání, schopností, kvalifikace), ve druhém díle se na pozici 

„těch druhých“ dostáváme my všichni.  

Doporučila bych zvážit, zda by v projektu neměly figurovat analytické, odbornější pasáže, prezentující data, 

fakta o počtech lidí, mzdách, etc. a vybrané sociálně-vědné interpretace. První díl byl postavený hlavně jako 

zkušenostní osobní svědectví Saši Uhlové, bez výrazných intelektuálních momentů. To na jednu stranu 

vytváří výše zmíněnou symetrickou naraci, kdy autor není ten, kdo víc ví a kdo pojednává o aktérech jako o 

objektech. Současně je tím ale omezena vzdělávací a vlastně i přesvědčovací hodnota snímku.  

 

 

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

Personální složení projektu je stejné (nebo podobné) jako u Hranic práce, byť byl princip jejich vzniku 

v rámci magazínu Český žurnál trochu jiný. Personálně se ale na straně hlavních účastníků 

(Hypermarket Film, A2, ČT, FNŽ) nic nemění. Hlavní tvůrkyně Apolena Rychlíková a Saša Uhlová také 

zůstávají stejné. První díl projektu, který si získal i ocenění institucí mainstreamové společnosti, je tedy 

nejlepším důkazem, že o důvěryhodnosti týmu není pochyb. 

 

 

 

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

Téma je extrémně důležité pro českou i evropskou společnosti, spíše než jen kinematografii. Druhý díl, tj 

HP2: Hranice Evropy, mají ve srovnání s první částí potenciál oslovit ještě rozsáhlejší publikum v Evropě, 

protože se zabývají problematikou celého regionu středovýchodní a části jižní Evropy.  

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

znaků) 

Hypermarket Film s.r.o. je jedna z nejproduktivnějších a nejzavedenějších produkčních firem v ČR. Jak 

bylo uvedeno výše a zdůrazněno v žádosti, jako producent Českého žurnálu participovala na tvorbě 

prvního dílu. Je tedy maximálně logické, že stojí i za pokračováním, k jehož podpoře, doufejme, přispěje i 

nezpochybnitelný kredit produkční firmy.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hranice Evropy 

Evidenční číslo projektu 3548-2020 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12  

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 16.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hranice Evropy navazují na dokumentární film z roku 2017 Hranice práce. Autorská dvojice Apolena 

Rychlíková a Saša Uhlová – stejná v obou snímcích – se v něm pustily do detailního „průzkumu“ českého 

trhu práce, zejména tam, kde byli zaměstnanci honorováni minimální mzdou. Uhlová se na tyto pozice 

nechala najímat, aby se dané problematice dostala co nejblíže, mohla lépe poukázat na špatné životní 

podmínky a život na hranici chudoby a zneužívání. Tomu odpovídaly i stylistické a formální prostředky, často 

založené na snímání skrytou kamerou, jež byly asi nejslabší stránkou celého filmu. Jeho výpovědní hodnota, 

závažnost i osobní angažovanost, jakož i (zejména) festivalové úspěchy, jsou však nesporné.  

Delší úvod hodnotící předchozí snímek považuji za podstatný proto, že může ukázat silné a slabé stránky 

nově připravovaného projektu. Stejný tvůrčí tým v čele se stejnými scénáristkami se k tomuto tématu vrací, 

chce však překročit hranice Čech a sledovat obdobné téma v zahraničí – nejedná se pouze o komparaci 

různých zemí, ale Uhlové jde zejména o to, aby se přiblížila zaměstnancům, kteří jsou ze zahraničí (u nás 

Ukrajinců Rumunů či Bulharů), jsou v dané zemi námezdní, často ještě více podfinancovanou silou 

s přetrhanými rodinnými pouty. Snímek se che zaměřit na podřadné práce pokojských a uklízeček 

v hotelích, které jsou často vystaveny i fyzickým útokům či sexuálnímu ponižování, práci v továrně a ve 

spediční firmě. Námět snímku, sledující sociální nerovnosti a různé typy ponižování a ztráty lidské 

důstojnosti, je velmi aktuální a jeho přínos může být zcela zásadní. Jedná se o kritický, angažovaný snímek, 

který by mohl být velice jednostranný – tomu se však autorky pokoušejí předejít jak různými konzultacemi, 

tak komparací různých materiálů (od rozhovorů, pře observaci až po záznamy ze skrytých kamer). Vizuální 

stránka a obrazová kvalita některých záznamů by mohla být problematická, ale vzhledem k naléhavosti 

tématu není tou nejdůležitější.  

Osobní angažovanost hlavní protagonistky a žurnalistky je oceněníhodná (a velice potřebná zejména pro 

vyhodnocování dat a přiblížení se jádru problému), avšak je vhodné, aby se tato rovina nestala dominantní.  

Největším problémem pro realizaci snímku by mohla být (post)koronavirová situace, která by mohla výrazně 

narušit jak hladký průběh cestování, tak možnosti zahraniční práce apod. 

Projekt bych i tak ráda doporučila 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 dokumentární, politický a angažovaný film, který je složen z několika vrstev materiálů (skype, 

observace, skrytá kamera), jež by měly vytvořit plastický portrét člověka (či jeho situace) zaměstnaného 

na podřadné práce za minimální mzdu. Kvalita některých záznamů tedy bude jistě problematická, avšak 

je nutné přihlížet k celku a k závažnosti celého projektu. Základní koncepce je dobře rozmyšlená. 

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

Tvůrčí tým je vhodně zvolený a jeho velká část již pracovala na prvním snímku Hranice práce. Autorky 

námětu se dlouhodobě těmito / sociálním otázkami zabývají, pročež je zřejmá nejen jejich osobní 

angažovanost, ale i velký přehled o tématech, kterých se snímek bude týkat či vzdáleně dotkne. To 

považuji za velký klad, který dovolí, aby některé problémy nebyly vylíčeny pouze na nejnižší úrovni, ale 

byly již interpretovány v relevantním kontextu. 

 

 

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

Téma řeší sociální otázky a nerovnosti spjaté se zaměstnáváním cizinců a s migrací, je mezinárodní a 

globální, není vázané pouze na lokální podmínky. Proto má význam jak pro českou, tak zahraniční 

kinematografii a má potenciál proniknout na nejrůznější filmové festivaly, (českou) kinodistribuci a do 

televize. 
 
 

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

znaků) 

Hypermarket film je renomovanou produkční společností, která má ve svém portfoliu mnoho úspěšných 

zejména dokumentárních filmů – ať již kriticky angažovaných, nebo vypovídajících o zásadních tématech. 

Tento projekt do jejího směřování bez výhrad zapadá. Rozpočet i možnosti spolufinancování jsou 

relevantní, stejně jako distribuční strategie, která je do značné míry založena na zkušenostech s prvním 

„dílem“ tohoto projektu. Žádost je však vypracována srozumitelně, jasně a informace zde předkládané jsou 

kompletní. Realizaci mohou ohrozit omezené možnosti cestování v důsledku koronaviru, stejně jako možné 

komplikace s pronikáním do zahraničních továren a pracovišť, které jsou cílem investigativní žurnalistiky, 

nebo těžkosti navazování kontaktů se zahraničními konzultanty a odborníky.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Oloncho 

Evidenční číslo projektu 3549-2020 

Název žadatele Cinepoint s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 8.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Velmi kvalitně připravený vývoj časosběrného dokumentu z východosibiřského Jakutska. 

Za nejsilnější stránku tohoto projektu je možné považovat fakt, že Martin Ryšavý se dlouhodobě věnuje 

ruské provincii a své bohaté zkušenosti využívá i při přípravě tohoto dokumentu. 

Naopak nejslabším místem je nejistý osud „hlavního hrdiny“ Andreje Borisova a „jeho“ divadla. 

Zajímavým prvkem celého příběhu je předpokládaná zásadní účast brněnské firmy na stavbě budoucího 

divadla.  

Tento dokument je jak již svým charakterem (časosběr na Sibiři), tak také samotným tématem (kulturní osud 

výrazné menšiny v dnešním Rusku) realizačně značně náročný a proto také jeho vývoj není jednoduchý. 

Předpokládám, že producentka využije své pestré mezinárodní kontakty jak v průběhu vývoje při hledání 

potencionálních koproducentů, tak také ve finále při řešení mezinárodního uplatnění tohoto velmi 

zajímavého projektu. 

Producentka Alice Tabery spolu s režisérem Martinem Ryšavým tvoří tým, který dává velkou naději na 

úspěšnou realizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

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 kompletní a srozumitelná, jak producentka, tak také režisér i dramaturg v předložených 

dokumentech přesně popsali svůj záměr a jednotlivé kroky, které se chystají v rámci vývoje realizovat.  

 

Ve smlouvě o vytvoření díla a poskytnutí licence je chyba. V odstavci 5.1 je uvedeno: „Producent je povinen 

zaplatit odměnu za ……40.000 Kč (šedesát tisíc korun českých)“. 

 

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

Celkový rozpočet na vývoj tohoto projektu je velmi rozumný a pohybuje se na spodní hranici ve srovnání 

s jinými, mnohdy daleko jednoduššími projekty.  V rámci vývoje plánuje producentka celkem tři výjezdy do 

Jakutska, kterých, kromě jiného, také využije k případnému zachycení jednotlivých fází stavby divadla.  

Producentka ve svém komentáři k rozpočtu vysvětluje jednotlivé položky, které nemusí být na prvý pohled 

dostatečně srozumitelné. 

 

Finanční plán zná pouze dva zdroje: fond 71% a producent 29%.  

Procentní podíl producenta, dokonce potvrzený čestným prohlášením, je úctyhodný. 

Škoda, že se producentce nepovedlo zajistit ještě jiný zdroj. Podle mého názoru má téma i osobnost 

režiséra určitý potenciál 

 

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

Producentka velmi rozumně počítá se spoluprací s filmaři z Jakutska, kteří mohou nejenom zlevnit celou 

realizaci (cestovné + ubytování), ale mohou také operativně, podle pokynů režiséra, zaznamenat předem 

neplánované a přesto důležité momenty. 

Materiál natočený během předtáček hodlá producentka využít také při jednání o možném zafinancování ze 

strany potencionálních koproducentů. 

Marketing bude zahájen již během vývoje prezentací na mezinárodních trzích. 

Ukončení vývoje je naplánováno na závěr roku 2021 a do té doby by měl mít celý štáb jasnou představu o 

samotné realizaci. 

 

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

Režisér a kameraman Martin Ryšavý má na svém kontě jeden hraný film a dvanáct dokumentů, za které 

získal řadu ocenění (cena za nejlepší český film na 8. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 

2004, v roce 2007 získal cenu Pavla Kouteckého, 2010 – cena FITESu atd.). 

Producentka Alice Zárubová Tabery je podepsána jako producentka, koproducentka nebo výkonná 

producentka pod deseti filmy a její nejsilnější stránkou jsou nejrůznější mezinárodní projekty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Oloncho 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jitka Lanšperková 

Datum vyhotovení 20. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Film Oloncho má vyprávět vrstevnatý příběh hudebně-divadelní kultury v sibiřském městě Jakutsk, jehož 

páteřním motivem je stavba divadelní budovy (na bažinách). Jde o portrét bývalého tamějšího ministra 

kultury Andreje Borisova, který buduje divadlo jako svůj vlastní pomník. Na straně druhé jde o časosběr, 

zaznamenávající stavbu divadla a formování divadelního souboru po dobu tří let. A na straně třetí jde o 

příběh šamana Saši, který zapřažený ve vozíku vyrazil pěšky z Jakustka do Moskvy. Výsledkem syntézy 

těchto dějových linií slibuje důkladnou zprávu o stavu tamnější kultury a jejich hlavních činitelů.  

Hlavní silnou stránkou projektu jsou propracované rešerše, bohaté znalosti a zkušenosti režiséra 

v problematice této ruské provincie – napsal několik oceňovaných knih a filmů s podobnou tematikou. Dále 

lze stavbu divadla vnímat jako bizarní nápad, o jehož realizaci lze snadno pochybovat, což by ve výsledku 

mohlo velmi dobře budovat dramatickou linku filmu.  

Jako nejslabší stránku vývoje filmu však vnímám vzdálenost mezi hlavním působištěm režiséra a Sibiří, 

zároveň vzhledem k současné situaci s COVID-19 může (ale zároveň nemusí) být velmi problematické 

vycestovat mimo Evropu, a tak plánované návštěvy nemusí být realizovatelné, což by značně ovlivnilo vývoj 

dokumentárního filmu.  

Projekt je však důkladně připraven, a pokud tomu celosvětová situace dovolí, lze předpokládat, že tvůrci 

dostojí zamýšlené podoby filmu Oloncho. Proto doporučuji projekt k podpoře ze strany SFK.  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

  



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Téma výstavby divadelní budovy v sibiřském městě může vzhledem k nízké potenciální návštěvnosti a 

všem problémům se samotnou výstavbou na bažinaté půdě a její nákladovostí vyvolávat vlny kontroverze, 

bizarnosti, odporu, nesmyslného nadšení, odhodlání i absurdity. Jedná se o téma blízké i české kultuře 

svoji podstatou a zdánlivou nesmyslností a provokací (konotace např. s projektem knihovny Jana 

Kaplického, či podivuhodného časostroje ve středu Brna).  

V současné podobě je záměr filmu poměrně srozumitelný až na postavu šamana Saši a jeho funkci ve 

vyprávění. Přítomnost šamana v celém filmu je nyní vysvětlena poněkud zamlženě a metaforicky. Tvůrci 

však předpokládají důkladnější rozpracování všech charakterů během předtáček. .  

Zvolená forma a metoda dokumentárního filmu koresponduje s tématem – režisér chce pomocí časosběrně 

metody vytvořit dokumentární epos, což je v přímém souladu s celkovým naladěním sledovaného projektu 

Divadla Oloncho – podobně jako tvůrcům mýtického eposu, starým olonchosutům, se podařilo 

zakonzervovat svá poselství, i vybrané postavy svým způsobem usilují o zanechání odkazu sebe sama 

prostřednictvím svých „hrdinských“ činů. Režisér má silný osobní vztah k jakutské kultuře, umění i zemi jako 

takové, takže lze předpokládat osobní přístup k vybrané látce.  

Projekt Oloncho naplňuje cíle a kritéria výzvy pro podporu kinematografie. 

 

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

Jak již píši výše, projekt je pevně srostlý s osobou režiséra Martina Ryšavého a jeho dosavadní  

tvorbě o jakutské oblasti východní Sibiře.  Martin Ryšavý podnikl již mnoho cest do této oblasti a má v ní 

mnoho přátel i profesních kolegů.  

Další členové tvůrčího týmu patří ke špičce české dokumentaristiky, čemuž odpovídají i jejich vklady 

vyplývající z dodaných materiálů.  

Vidím tu však jedno úskalí spočívající v obsazení jakutského zvukaře a druhého kameramana pro 

předtáčky z místních zdrojů. Jedná se sice o ekonomicky efektivní řešení nepřítomnosti českého štábu, 

nicméně by zde mohlo jít o velmi rizikovou spolupráci, kterou bude moci český tým ovlivnit jen stěží.  

 

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

Na první pohled se téma výstavby divadelní budovy může jevit jako zcela lokální a těžko srozumitelné 

pro českou a případně evropskou kinematografii. Nicméně, jedná se o projekt, který může být velmi 

snadno považován za bizarní a absurdní, stejně jako tomu bylo třeba u projektu Kaplického knihovny či 

brněnského časostroje. Pro českého diváka by tak nemělo jít o nic zcela neznámého. Zároveň je velmi 

příhodné, že výstavbu jakutského divadla bude realizovat brněnská firma Gradior, na projektu se tak 

bude podílet i několik Čechů. Z tohoto úhlu pohledu se dozajisté jedná o látku s přesahem pro 

středoevropskou a východoevropskou kinematografii.  

 

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

znaků) 
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Žádost je úplná a srozumitelná a neobsahuje žádné protichůdné či chybné informace.  

Rozpočet ve větší míře odpovídá skutečnosti, jako problematická se jeví pouze kalkulace cestovních 

nákladů, které se zdají podhodnocené (aktuálně se zpáteční letenka z Evropy do Jakutsku, pohybuje 

kolem 18.000 Kč, přičemž je počítáno s částkou 13.000 Kč). Realizace projektu je přímo závislá na 

podpoře SFK (žádaná částka tvoří 70 % rozpočtu, přičemž zbývající třetinu pokrývá žadatel vlastním 

(věcným) vkladem). Strategie dalšího vývoje je podrobně popsaná, vhodně zvolená a realizovatelná i 

v případě nemožnosti vycestovat mimo Evropu kvůli COVID-19 a to díky spolupráci s místním 

kameramanem a zvukařem (byť s sebou nese rizikové faktory) a zejména také díky osobním vztahům 

režiséra se všemi filmovými aktéry. Vhodně je zvolena také prezentace projektu na evropských filmových 

marketech.  

Vzhledem k dosavadním úspěchům žadatele a velmi silným osobním vztahům režiséra k zvolené látce, lze 

předpokládat, že projekt budou schopni realizovat v předložené formě.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Oloncho 

Evidenční číslo projektu 3549-2020 

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Bohdan Karásek 

Datum vyhotovení 21. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární projekt Oloncho v sobě spojuje několik rovin. Jedna je vedena linkou 

hrdinského příběhu, osobností autoritářského, charismatického divadelního režiséra a jeho 

megalomanského plánu postavit divadlo jako chrám, jakousi znovunastolenou základnu celé 

kulturní tradice vlastního národa. Už jen v tomhle je obsaženo mnoho, a vlastně jde rovnou o 

linky dvě: jednak samotnou dráždivou osobnost režiséra, jednak o rozměr plánovaného činu, 

navazující na příběh jednoho národa, jedné kultury, jednoho uměleckého žánru. Jinou 

naznačenou linkou – snad i v poněkud groteskní protiváze – může být montáž, a hlavně 

přeprava materiálů pro stavbu monumentální svatyně z moravského Brna přes celou Sibiř do 

dalekého Jakutsku. Na další linie či významové vrstvy je založeno, v pevnějších konturách 

mohou povstat až z průzkumu, který je předmětem této žádosti, autor si předem nezamyká 

žádné dveře a snad by svůj film nakonec dokázal poskládat i v případě, že by z něj vypadla 

klíčová osoba Andreje Borisova. Tím nechci přehánět, jen narážím na celkovou tematickou 

úrodnost zvolené oblasti zájmu i na dosavadní autorovu tvůrčí cestu. Z jeho předchozích 

projektů je na jedné straně zřejmá důkladná znalost prostředí, do nějž se opakovaně vrací, 

ovšem na straně druhé též formální důmyslnost v kompozici a provazování nejrůznějších 

motivických vrstev materiálu, v ambici řeklo by se až „vachkovské“... Tuto vnímavou 

otevřenost cítím i z aktuálního projektu a s ní příslib dalšího pozoruhodného díla. 
 

 

 

 

 

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) 

Samozřejmě předpokládám, že postava Andreje Borisova z projektu nezmizí a zůstane 

přirozeným centrálním hybatelem. Člověk, který si usmyslel způsobit národní obrození, by 

mohl být snem každého dokumentaristy: je velmi obtížné si představit něco většího, co by 

jedinec mohl chtít – ale i něco anachroničtějšího vzhledem k civilizované středoevropské 

současnosti. Téma je nalezištěm kontrastů. Zůstává přitom otázkou, nakolik celý projekt 

stavby je především významným milníkem pro kulturu jakutského národa, do jehož služeb se 

Borisov svou plnou vahou vložil, či není-li spíše zcela osobní egomanickou projekcí, jíž si 

silný jedinec vydobývá slávu v komunitě vlastního národa. Žádná z odpovědí jistě nebude 

plně pravdivá a záživné je spíš napětí mezi oběma možnostmi. 

Látka má mnoho úrovní: krom právě zmíněné a důležité psychologické též jistě politicko-

historickou, etnografickou, vlastně i čistě muzikologickou... všechny se propojují ve 

vzájemném zrcadlení, nade vším se navíc prostírá veliký kontrast černobílého světa starých 

hrdinských bájí (které jsou doménou Borisovovy celoživotní snahy) se složitostí, 

nevyložitelností moderního, chtě nechtě globalizovaného dneška. 

Ve všech Ryšavého „sibiřských“ dokumentech je pro domácího diváka vždy přítomna výzva 

daná čistě kulturní (potažmo geografickou) vzdáleností, která je zároveň výzvou autorovi 

k hledání dobrého klíče zpřístupnění. Stejně tak si lze představit výzvu z druhé strany: 

sibiřský divák se srovnává s pohledem na svoji identitu očima cizince (byť dobře 

informovaného). 

K překonání této vzdálenosti má nyní autor v rukách velmi čitelné – zároveň mnohotvárné – 

téma, uchopitelné vlastně i cestou „mainstreamového“ narativu. Zda se jí přiblíží, či zvolí spíš 

onu vachkovskou „spletitost pohledu“, je jen na něm. Zajímavost jeho myšlení i jeho tvůrčího 

vývoje je pro mě tak průkazná, že nemám strach, ať v jednom, nebo druhém případě. 

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

Můžu plynule navázat z předchozí analýzy, ale spíš jen zopakovat řečené. Martin Ryšavý má 

za sebou prošlapanou cestu početné filmografie, každým přírůstkem přitom dokazuje, že na ní 

neustrnul. Našel způsob, jak metodou dokumentu vyprávět příběhy či osnovat střípky příběhů 

v sdělení řekněme na pomezí etnografie a filosofie, často prostoupeném velikou hravostí. 

Svého efektu dosahuje s minimem prostředků: občas bývá snad i jediným členem štábu, sám 

si točí, občas i snímá zvuk – výsledkem je pak celovečerní dokument s festivalovým 

potenciálem či rovnou oceněním, dokument atraktivní a zábavný pro vnímavého, zajisté 

„nemainstreamového“ diváka. Vzhledem k poměru cena-výkon je jeho filmařina velice 

„ekologická“, mohlo by se diskutovat, zda třeba ne už příliš na úkor atraktivity obrazu, ale i to 

je vědomá součást komplexního tvůrčího rozhodnutí. Střihačka Anna Johnson Ryndová je 

stálou, sehranou spolupracovnicí, dramaturgické a producentské zastřešení (Vít Janeček, Alice 
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Zárubová Tabery) je vzhledem k zkušenostem a dosavadním výsledkům v kinematografii 

naprosto spolehlivé. 

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

Opět jsem to hlavní myslím už naznačil výš. Na loňském příkladu makedonského filmu Země 

medu je hezky vidět, že zdánlivě „přírodopisná“ látka ze „zakopané“ lokality může přitáhnout 

pozornost celého světa. Zopakuji, že v tématu projektu Oloncho shledávám v podstatě 

mainstreamovou sílu a sdělnost, i když pochybuji, že se autor vydá tak přímočarým směrem, 

ostatně mocný efekt zmíněného cenami ověnčeného filmu těží mimo jiné právě z „artově“ 

propracované obrazové stránky, která se na festivalech cení. Cení-li se pořád též originalita a 

erudice, pak si troufám soudit, že s aktuální látkou má každopádně Ryšavý šanci oslovit 

mnohem širší publikum či festivalová odbytiště než se svými předchozími filmy. 

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

znaků) 

Organizační zabezpečení projektu je spolehlivé, produkce filmu vyplývá z metody, kterou si 

tvůrce osvojil už na mnoha předchozích projektech. Její nynější rozšíření o malý jakutský štáb 

operující na místě jak v přítomnosti režiséra, tak případně i bez ní, pokládám za velmi vítané. 

Z celkových proporcí rozpočtu se mi nezdá, že by se kdokoli toužil jen tak obohatit: je třeba 

mít na zřeteli, že má být pokryto období práce trvající rok a půl. 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu POP- Už je to tady! 
Evidenční číslo projektu 3569-2020
Název žadatele Robin Kvapil

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2020-1-4-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 28.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Robin Kvapil je nepochybně odvážný tvůrce, který se nesnaží jít s proudem. Jeho nový projekt má za cíl 
zmapovat fenomén normalizační zábavy minulého století s přesahem až do současnosti ve spolupráci s 
projektem Paměť národa a dramaturgem Čestmírem Kopeckým.

Hlavních dobrých stránek projektu je hned několik. Jednak jde o skutečně celospolečenský fenomén a dále
jde opravdu o zábavu (byť toho nejpokleslejšího typu). Současně nehrozí, že by režisér podlehl 
nekonečným egům protagonistů této přeci jen odcházející éry, ale současně nemusí u respondentů 
vyvolávat okamžitou ostražitost.

Slabou stránkou je, že je projekt na úplném počátku a to jak finančně, tak myšlenkově. Z toho plyne i 
poněkud slabší formální stránka žádosti.

Přesto, nebo lépe právě proto si podporu zaslouží. Jedná se skutečně o součást mentálního klimatu, který 
zde stále přetrvává a který definuje rámec myšlení i jednání stále ještě hlasující většiny národa.

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 je opravdu stručná. Robin Kvapil má sice jako autor první zkušenosti za sebou, nicméně jako 
žadatel je evidentně stále na počátku. Žádost je ipoměrně strohá a často opakuje informace. Smlouva s 
autorem je nahrazena prohlášením o autorství. Se slovem marketing má evidentně trochu problém a  
distribuci by rád přenechal Paměti Národa na školách. Lepší jsou pak texty autorské.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Rozpočet je nepochybně dostatečný. Poněkud ho navyšují poplatky za licenční ujednání ve výši 90 000
Kč, což je dle mého názoru málo. Větší část pak hodlá vložit do výroby ukázky, což lze naopak udělat 
střihovou montáží bez licence za mnohem méně. Přesto nejde říci, že je rozpočet zcela nesmyslný.

– Finanční plán je bohužel prakticky na začátku. Mimo menší podpory Paměti Národa (navíc nedoložené) 
ve výši 270 000 Kč se rozpočet opírá prakticky pouze požadovanou dotaci. Na druhou stranu v případě
podpory lze předpokládat zájem České Televize jakožto logického partnera.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Robin Kvapil se nezdá být komplikovaným stratégem, nicméně má poměrně jasnou vizi směřující k 

realizaci filmu pomoci zmíněných partnerů. Přesto bych doporučoval v případě udělení podpory 
rozšíření spolupráce např. s uvedeným dramaturgem Čestmírem Kopeckým i na producentské pozici a 
zajištění distribuce nejen pomocí Paměti Národa.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Kredit na vytvoření filmu je vcelku dostatečný. Pokud jde o možnosti exploatace je samozřejmě věc ke 
zvážení.
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Expertní analýza 
 

Název projektu POP 

Evidenční číslo projektu 3569-2020 

Název žadatele Robin Kvapil 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního film 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer 

Datum vyhotovení 16. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hlavní hodnotu projektu POP spatřuji v kritickém pohledu na fenomén normalizační pop music. Mohlo by jít 

o cenný korektiv k oslavným dokumentárním portrétům Karla Gotta nebo Karla Svobody. Bude ovšem hodně 

záležet na výběru archivních materiálů a jejich kontextualizaci s pomocí jiných audiovizuálních materiálů, 

neboť s mluvícími hlavami odborníků, kteří by některé skutečnosti uvedli na pravou míru, se zřejmě 

nepočítá. 

 

Osobnost Robina Kvapila vnímám jako záruku vtipného, provokativního, divácky atraktivního zpracování, 

které může přispět k tomu, že film skutečně zafunguje jako „trojský kůň“, který naláká na oblíbené zpěváky, 

ale zasadí je do ne vždy lichotivých souvislostí. Mladší diváky, kteří tuto hudbu znají zejména z YouTube, 

zase může vábit bizarnost a nevkus, jimž bude zřejmě uzpůsobena také estetika sestřihů dobových 

videoklipů a archivních materiálů, byť režisérem popsána poněkud neurčitě jako „paskvil speciál 80“. 

 

Kvapilův nadhled by mělo vyvažovat zapojení organizace Paměť národa, která zároveň otevírá dveře k 

důležitým školním projekcím. Popis charakteru předchozí éry v předložených materiálech je ovšem místy 

poněkud černobílý, příliš jednostranný („atmosféra úpadku“, „bezobsažná záplava bezduchých hitů“). 

Implicitně je přezíravý postoj patrný i v přístupu k aktérům tehdejší mainstreamové hudební scény. Očekával 

bych spíše snahu ohledávat problematiku z různých stran bez apriorních předpokladů. 

  

Pochybnost mám především o vhodnosti formy celovečerního dokumentu pro kina. Mix mluvících hlav a 

archivních záběrů neslibuje podívanou, která lépe vynikne na velkém plátně. Leč za přispění schopného 

dramaturga (jakým Čestmír Kopecký jistě je), by toto pojetí při devadesátiminutové stopáži mohlo být 

dostatečně dynamické a „filmové“. 

  

Vývoj projektu přes dílčí výhrady doporučuji podpořit. Zároveň navrhuji zvážit, zda by film neměl být pouze 

jedním z více mediálních výstupů, neboť velké množství pamětníků a archivních materiálů si říká (zároveň) o 

seriálové zpracování.   

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Vysoká by mohla být zejména společenská hodnota pořízených rozhovorů s hudebníky. Ideálně pokud 

budou k dispozici i dalším badatelům, což lze vzhledem k angažmá Paměti národa předpokládat. Uvedená 

organizace zároveň slibuje uplatnění orálně-historických metod a zachycení příběhů jednotlivých narátorů 

v chronologickém sledu, což by mělo přispět k přehlednosti a rytmizaci narativu. 

Sympatický je morální postoj autora i jeho zjevné zanícení pro zpracování tématu, které by mělo zaručit, že 

nezůstane na povrchu a nebude vůči natáčeným sociálním hercům nekritický, byť zároveň doufám, že 

nabídnuté čtení historie nebude černobílé.  

Stylistické pojetí bude dle explikace opatrnější, odpovídající standardním výkladovým dokumentům České 

televize, resp. není zřejmé, čím by se film měl z estetického hlediska lišit od epizod Příběhů 20. století, 

které režisér dává za vzor, a proč si tedy na rozdíl od nich zaslouží být promítán v kinech. Vyšší míru 

osobitosti by mělo nabídnout uchopení archivních záběrů, byť zamýšlené střihové postupy jsou představeny 

poněkud vágně. 

 

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

Skladbu zúčastněných osob a institucí považuji za záruku poctivě zrešeršovaného, divácky vděčného a 

dramaturgicky dobře ošetřeného filmu. Robin Kvapil si navíc daný formát ozkoušel na Příbězích 20. 

století, takže pro něj může jít o příležitost dovést jej s větším finančním zázemím na další úroveň.  

 
 

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

Téma je přínosné pro českou společnost, která se s odkazem normalizace zatím kriticky nevypořádala, mj. 

právě kvůli stálé přítomnosti tehdejší popkultury v masmédiích. Mladší diváci by zase mohli pochopit širší 

souvislosti zdánlivě ideologicky bezpříznakových videí s divnou hudbou a choreografií, kterými se baví na 

internetu.  

Za hodnotné považuji samotné pořízení rozhovorů pro případné další využití při zkoumání dané 

problematiky.  

Přesah do zahraničí bude možný nanejvýš u sousedních zemí s podobnou dějinnou zkušeností, zejména 

na Slovensku. 
 

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

znaků) 

Podle finančního plánu zatím nebyla potvrzena koprodukce České televize, kterou v tomto případě 

vzhledem k potenciálu oslovit skrze televizní reklamu (a následné odvysílání) jednu z možných cílových 

diváckých skupin, a vzhledem ke snaze o širší společenský zásah, považuji za srovnatelně klíčovou jako 

spoluúčast Paměti národa. Bez ní by realizace projektu zřejmě nebyla možná.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu  

 Vývoj dokumentárního filmu POP/už je to tady!  
 

Evidenční číslo projektu 3569-2020 

Název žadatele Robin Kvapil 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-4-12 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 25. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt dokumentárního filmu POP/už je to tady! představuje režisér Robin Kvapil též v roli producenta jako 

první celovečerní film spjatý se společností Paměť národa, ve spolupráci s níž jej chce také dále rozvíjet. 

Záměrem projektu je kriticky reflektovat normalizační popmusic jako součást socialistické i dnešní 

každodennosti a pochopit podstatu této kontinuity i její politickou roli. 

Projekt založený na rozhovorech s „protagonisty československé popmusic“ má jednoznačně silný potenciál 

komunikovat přes atraktivní a široce srozumitelné téma populární hudby významnější politické kontexty 

minulosti i dneška. V předložené podobě nicméně uplívá na některých stereotypech hodnotícího přístupu k 

populární hudbě a nemá přesněji definované teze, které by přiblížily, jak bude možné poměrně široký 

fenomén představit v jeho komplexitě.   

Po dlouhé rozvaze projekt v této podobě k podpoře nedoporučuji, neboť se domnívám, že by bylo vhodné 

téma podrobněji vyrešeršovat, promyslet a zpřesnit, případně přesněji formulovat v textech žádosti, a 

opětovně požádat při další možné příležitosti. Téma normalizační pop music je poměrně obsáhlé a již ve fázi 

před započetím vývoje by bylo záhodno jednoznačně rozvrhnout klíčové (prioritní) osy zájmu, neboť stávající 

prezentované teze jsou velmi obecné. Současně by podobnému projektu slušela záštita standardní 

produkční společnosti tak, aby se režisér mohl soustředit plně na tvůrčí činnost.  

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria 

 

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

 

Námět připravovaného projektu stojí na silném a v celovečerním filmovém dokumentu podrobně 

nezpracovaném tématu role normalizační popmusic v někdejší i současné české společnosti. 

Téma normalizační popmusic je stále živé a láká pozornost badatelů i laické veřejnosti - v roce 2016 jej 

populárním způsobem zmapoval cyklus ČT Popstory (zaštítěný scenáristicky Alešem Opekarem a 

Radkem Diestlerem, kteří na toto téma i publikují), v přípravě je též monografie Pavla Klusáka Podivný 

showbyznys. Pop-music a propaganda v Československu 1969-89 v nakladatelství Academia. 

V tomto smyslu může být filmové dílo vítaným doplňkem do skutečně stále aktuální diskuse, která díky  

tomu, že je její primární téma je velmi přístupné, může nejširší veřejnost motivovat k přemýšlení o 

závažnějších otázkách dneška i normalizační minulosti.  

Vítanou perspektivou námětu je snaha o konfrontaci, komparaci a aktualizaci, která dosavadním 

příspěvkům na dané téma schází. Přesto jej ve stávající podobě pokládám za neúplný. 

Z námětu je trochu problém pochopit, jak právě rozhovory s "protagonisty československé popmusic", 

odpoví na obecnější otázky po vztazích populární hudby a moci, neboť projekt nepřibližuje, kdo jsou 

vlastně tito "protagonisté", s nimiž budou rozhovory vedeny - jsou to zpěváci? (jakožto klíčové tváře 

popmusic?), jsou to textaři? (jakožto autoři transformující zahraniční písně do útěšnějších českých 

podob), je to v normalizaci se etablující enkláva "hudebních manažerů"? Všechny tyto skupiny do 

hudebního průmyslu vstupovaly s různými (uměleckými, ekonomickými, aj.) motivacemi a s představiteli 

kulturní politiky uzavírali různě konkrétní a různě abstraktní spojenectví.  

Limity námětu spočívají též v určité zabydlenosti v stereotypním uvažování o normalizaci či populární 

kultuře/ hudbě, které aktuální (kulturně)historické výzkumy redefinují. Tento hodnotově zatížený pohled 

reprezentuje například věta z treatmentu : „Bezobsažná záplava bezduchých hitů a absence myšlenek 

tvořila mentální brnění společenské letargie.“ Takto jednoduché zobecnění je kriticky napadnutelné ve 

všech bodech: jednak devalvuje populární kulturu na bezobsažnou a bezduchou, což, domnívám se, 

brání otevřenosti k pochopení jejích vnitřních mechanismů, jednak připisuje společnosti zcela pasivní roli, 

což vyvrátila, respektive zpřesnila řada historiků státního socialismu, Alexejem Jurčakem počínaje. 

Navíc, ona „normalizace“ nebyla monolitickým časoprostorem, neboť i během 70. a 80. let se kulturní 

politika stejně jako samotná popmusic vyvíjely. Trochu zastřená je v námětu také pozice slovenského 

prostoru – přitom slovenští interpreti hráli v čs. populární hudbě výraznou roli a slovenské hvězdy 

zrozené v 80. letech vystupují dnes v roli arbitrů pěveckých soutěží (Rolins, Habera).  

Celkově projekt představuje zvláštní mix tak trochu punkového přístupu (viz dramaturgická explikace) s 

určitým konzervativismem, jaký známe z pořadů spjatých s projekty Paměti národa, jejichž ustálený 

formální princip se má otisknout i do připravovaného filmu, a je tedy poněkud obtížné si představit, jak se 

tyto odlišné přístupy prolnou. 

Ve fázi přípravy vývoje nicméně pokládám za zásadní utřídit a zpřesnit představu o samotném potenciálu 

tématu tak, aby bylo zřejmější, jak se poměrně široký a komplexní fenomén podaří postihnout v jeho 

klíčových ambivalencích. Pokud je záměrem oslovit osvětově i mladší publikum, jsou právě ambivalence 

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

Režisér Robin Kvapil plánuje projekt vyvíjet se zkušenými spolupracovníky Paměti národa, Adamem 

Drdou a Viktorem Portelem, dále v konzultaci s publicistou a spisovatelem Ondřejem Štindlem. 

Dramaturgicky projekt zaštiťuje Čestmír Kopecký, jehož explikace poskytuje určitou představu o 

Kopeckého ideovém napojení na dřívější Kvapilovu tvorbu, méně již skutečnou dramaturgickou vizi 

reagující přímo na předkládaný treatment. Co do dřívějších zkušeností jednotlivců je toto tvůrčí 

spojenectví poměrně silné, v žádosti nicméně figurují pouze texty režiséra a dramaturga, a o tvůrčím 

vkladu či vizi spoluscenáristů si tedy není možné představu udělat.  

 

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

Projekt přichází s tématem, jež je pro českou společnost a její poznání vlastní ukotvenosti v státně-

socialistické minulosti nepochybně velmi podstatné. Normalizační populární kultura, jak hudba, tak 

například televizní tvorba, bývají popisovány jako nástroje „ukáznění“ liberálně naladěné společnosti 60. 

let a pražského jara. Pochopit právě tyto procesy "ukázňování" a pochopit současnou nostalgii po nich 

může pomoci lépe porozumět politickému rozměru populární kultury a v širším smyslu také některým 

post-socialistických politickým jevům. Projekt je ve stávající podobě promýšlen jako lokální, navázaný na 

dřívější činnost Paměti národa, přestože by se minimálně slovenská účast jako logická nabízela. 

 

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

znaků) 

Žádost podává režisér, který projekt rovněž zaštiťuje z pozice producenta. Dosavadní zkušenosti v 

oblasti kinematografie prezentuje primárně svou tvůrčí činností. Producentsky se podílel na svém 

dřívějším filmu Máme na víc, ovšem ve spolupráci se zkušeným producentem Radimem Procházkou. 

Projekt POP má v předložené podobě poměrně široký záběr, bude vyžadovat, jak je uvedeno, 

významnou právní podporu, a je otázka, zda takový úkol skutečně zvládne pouze asistent. Do projektu 

vstupuje sám autor s přislíbenou spoluúčastí Paměti národa. Rozpočet lze v celkovém úhrnu pokládat za 

přiměřený, překvapily mne nicméně určité nesrovnalosti v dílčích položkách (účast na workshopech, 

ačkoli ve strategii se o workshopech nepíše; na scénáři mají spolupracovat Adam Drda, Viktor Portel a 

Ondřej Štindl, na vytvoření scénáře však rozpočet počítá s položkou nula - budou tedy tito tvůrci placeni 

jako konzultanti/ poradci? atp.). Celkově má organizační strategie určité rezervy. 
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