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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Maryša

Evidenční číslo projektu 3513-2020

Název žadatele CINEART TV PRAGUE

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan

Datum vyhotovení 21.04.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

„Maryša - upgrade jedné lovestory, moravský thriller“, takto charakterizuje autor a režisér svůj připravovaný
film. Do této doby je zatím na FDb celkem 7 variant Maryši, včetně opery, to svědčí o trvalé atraktivitě tohoto
titulu.
Producent vidí těžiště vývoje v práci na scénáři, hledání hlavní představitelky a nalezení vhodných lokací.
Předložený rozpočet odpovídá producentovu záměru přesně v pořadí jaké je naznačeno. Adaptace Mrštíků
do současnosti tak, aby nedrhly ne jen dialogy, ale také některé motivace, nebude snadná. Náklady na
scénář představují víc jak jednu třetinu celkového rozpočtu a mohly by být ještě vyšší, protože náklady na
práci dramaturgů jsou v tomto případě na spodní hranici průměru. Časem se ještě může ukázat potřeba
většího zapojení dramaturgů. Náklady na casting jsou vyšší, než obvykle, ale producent jejich výši přímo ve
své explikaci zdůvodňuje. Jeho konstatování, že představitelka Maryši může svým výkonem film „vytvořit,
nebo mu ublížit“ je v tomto případě oprávněné.
Z ekonomického pohledu je nejsilnější stránkou projektu důvěra producenta v připravovaný film, která je
vyjádřena v předloženém finančním plánu. Producentův víc jak padesátiprocentní podíl na celkových
nemalých nákladech je mimořádný.
Přístup producenta, jeho úvahy a plány považuji za profesionální, odpovídající jeho dlouhodobým
zkušenostem a je možné s nimi (až na jednu výjimku) souhlasit.

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)

Z pohledu „ekonoma“ je žádost víc jak kompletní. Obsahuje navíc celkem 3 nepovinné LOI, které pomáhají
dokreslit ekonomickou stránku projektu.
Pozor - LOI od Barrandov postprodukce a.s. uvádí jako režisérku dramaturgyni M. Louckou. Tento omyl
producent jistě vysvětlí.

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

Rozpočet vychází z prezentovaného producentova záměru a většina nákladových položek (až na ty
dramaturgy) svoji skladbou a celkovou výší odpovídá lepšímu standardu.
Nejasnost v rozpočtu: pokud producent kalkuluje ubytování v ČR 30 nocí, očekával bych také kalkulaci
příslušných diet vyplývajících ze zákona. Totéž se týká nákupu PHM, ke kterému by mělo být také
kalkulováno kilometrovné.

O finančním plánu jsem se již zmínil. Producent zajišťuje z vlastních zdrojů víc jak 53% nákladů a očekává,
že mu fond pomůže v této fázi s pokrytím zbývajících necelých 47%. Součástí žádosti je čestné prohlášení
producenta, ve kterém potvrzuje rozsah svého vstupu do projektu.
V producentském záměru je zmínka o několika dalších možných budoucích investorech. Jde jednak o další
veřejné zdroje, ale také soukromé zdroje. Některé z nich jsou dokladovány v přiložených LOI.

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

O realizační strategii jsem se již také částečně zmínil. Zcela zásadní je dotažení scénáře.
Předpokládaný záměr zkušebně v rámci vývoje natočit s některými kandidáty na hlavní role některé klíčové
scény je vhodný ne jen pro ověření castingu, ale i samotného scénáře. Doporučil bych i zkušební projekce
těchto scén zástupcům cílové skupiny.
Cílové skupiny, to je to místo, kde nesouhlasím s producentem respektive s jeho představou budoucích
diváků. Nevidím důvod proč neusilovat o to, aby vznikl blockbuster, který ale uspokojí také všechny cílové
skupiny vyjmenované producentem. Vždyť sám autor píše ve své explikaci, že jde o „plnokrevný příběh
moravské “děvčice” dnešních dnů. Příběh je drsný (tak jako dnešní doba), ovšem musí umět pobavit, byť to
bude tu a tam humor šibeniční“.
Marketingová i distribuční strategie navržená producentem je skvělá a odpovídá jeho schopnostem, ale
vychází z jeho představy o cílových skupinách.

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

Cineart TV Prague spol. s r.o. již existuje neuvěřitelných 28 let. Její zakladatel, majitel a producent Viktor
Schwarcz je podepsán pod dlouhou řadou filmů a sbírka ocenění, která tyto filmy získaly je podobně dlouhá
jako seznam jeho filmů.
Autor a režisér Ivan Pokorný je podepsán jako režisér pod cca třiceti tituly převážně televizní tvorby, ale
pouze u čtyř scénářů je uveden jako autor.
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Expertní analýza
Název projektu Maryša

Evidenční číslo projektu 3513/2020

Název žadatele CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal

Datum vyhotovení 23.04.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt předložený pod názvem „Maryša“, je prezentován jako soudobě znějící adaptace
tématu bratří Mrštíků. Původní hlavní myšlenkou díla bří. Mrštíků je ukázat formou kritického
realizmu jakou moc mají peníze, co dokáže síla předsudků a že vynucená ztráta možnosti
svobodné volby jak nakládat se svým životem přináší jen neštěstí. Očekává se, že výslednou
metaforou by měl být fakt, že vůle člověka by měla být respektována. Děj v předloženém
projektu se odehrává podle schématu divadelní hry, jen motivace protagonistů doznaly
značných změn. Francek neodjíždí na vojnu, ale do zahraniční mise, Vávra žádá Maryšu za
ženu proto, že má kompromitující materiál na jejího otce a Lízalova rodina má s Maryšou jen
samé potíže, protože je „divoká“. Maryša se vdá za Vávru, a když se Francek vrátí ze
zahraniční mise, nastává chvíle, kdy tragedie začne kosit všechny okolo. Maryša sice dál
miluje Francka, ale nechce být nevěrná Vávrovi. Postava, která se v předloženém projektu
jmenuje Stařenka a je po celou dobu děje uzamčena ve svém světě demencí, zabije
Lízalovou, Lízal zabije švagra, Francek a Vávra po sobě střílejí (Maryša tuhle střelbu
vyprovokuje svým erotickým tancem v okně), nakonec podle původní předlohy Maryša zabije
Vávru vstříknutím jedu do kapsle ve výrobníku kávy.
Silnou stránkou předloženého projektu je velká touha autora zpracovat klasické téma nově,
jinak, snad i moderně. V podkladech svůj projekt charakterizuje žánrově jako „Moravský
thriller“. Žánrová nevyjasněnost patří do těch slabších stránek projektu. Místy je to crazy-
komedie, místy jsou tam prvky tragedie. Našli bychom tam také náznaky love-story. Je-li tato
kombinace to, čemu autor říká „Moravský thriller“ – aniž bych se tomu výrazu vysmíval, neb je
mi jasné, co tím chtěl vyjádřit – je i žánrová neukotvenost jasná.
Předložené zpracování klasického tématu má mnoho pro i mnoho proti. Kdyby autor tak
tvrdošíjně netrval na srovnávání s klasickou Maryšou (stačilo by dát dílu jiný název), výsledek
by byl nejspíš mnohem více odhadnutelný.
Zvítězila ve mně zvědavost, jak autor dokáže zvládnout tento nelehký úkol, který si
předsevzal realizovat.

Proto

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria

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

Ústřední myšlenka námětu je originální v tom, že se autor snaží na půdorysu klasické
divadelní hry, jež je patrně známa téměř všem lidem v naší republice (i kdyby to byla
jen ona věta s kávou pro Vávru), vytvořit adekvátní moderní zpracování, reflektující
naši současnou společnost.
Autor mnohomluvně vysvětluje, že téma zpracovává nově, že to nelze zpracovat
jinak, než na pozadí současné společnosti.
Autor nechává otevřený závěr, ale jinak ani nemůže, protože ve zběsilé apokalypse
uvažovaný závěr nemá hodnotu katarze. A nemůže ji mít, protože děj k tomu
nesměřuje.
V explikaci uvedené srovnání divadelních inscenací pokulhává. Jmenovaná
představení byla divadelní, byly to adaptace realizované na divadelních prknech. To,
že každé ze jmenovaných představení si v textu bří.Mrštíků našlo jiný klíč, je logické.
Není to ale ospravedlnění radikálního posunu v textu předkládaném k filmovému
zpracování. Filmová řeč není nápodobou ani kopií divadelních postupů. To autor
dobře ví. Snaží se vytvořit na podkladu divadelního textu text filmový, čili nedělá ani
divadelní představení a ani přepis divadelního představení, ale vytváří zcela nový
text, podklad pro filmové zpracování. Přenáší děj do současnosti, ale v takových
proměnách, že se ztrácí původní záměr, tj. inscenovat filmovou řečí myšlenky bří.
Mrštíků. Naskýtá se otázka – proč zůstal název „Maryša“, když jenom tím, že se
posune děj do současnosti, zmizí několik myšlenek, které jsou v textu původní
divadelní hry důležité. Mnohdy snaha za každou cenu dílo „uchopit za pačesy
současnosti“ vyznívá jako povrchní pohled na zvolené téma.
Přes všechny tyto výhrady si myslím, že autor se poctivě snaží o originalitu přístupu
ke klasickému dílu, že chce vytvořit skutečnou paralelu. Vybudovat současné téma
na půdorysu historicky ověřené divadelní hry, je úkol velice složitý. Vyžaduje nejen
erudici adaptátora, ale také pokorného pozorovatele historického podkladu. Podle
všeho, co autor ke svému pojetí „Maryši“ v rámci projektu dodal, je si obtížnosti úkolu
vědom.
V rámci této snahy, která může nakonec vyznít jako skutečná inovace tématu bří.
Mrštíků, je autorova myšlenka originální. Děj je srozumitelný i pro lidi, kteří původní
divadelní hru nikdy neviděli.

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

Producent Viktor Schwarcz je natolik zkušeným producentem, že dokáže autora
v jeho práci povzbudit a v případě nutnosti i včas nasměrovat k tomu, co od díla
očekává.

Scenárista a režisér Ivan Pokorný je ve své urputné snaze vytvořit něco nového tak
přesvědčivý, že to vypadá, jakoby chtěl nechat na tomto díle svou duši. Není nic
většího, než když se autor do svého díla opře tak, že převálcuje všechny
pochybnosti. Musí ale vytvořit skutečně kvalitní dílo, které dosvědčí, že snaha
všech okolo nebyla zbytečná.

Dramaturgyně Marie Loucká ve své explikaci jen upřesňuje některá východiska
k vytvoření soudobého přepisu hry „Maryša“. Zároveň ale posunuje „lokální“ téma
nejen do současnosti, ale snaží se také postrčit téma do širších souvislostí, tj. najít
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významové roviny, které budou mít větší záběr (myšleno v evropském a možná i
světovém kontextu).

Tento tým je schopen při nasazení svých schopností a pečlivé mravenčí práci
dotáhnout svůj záměr do kvalitního výsledného díla.

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

Téma je natolik nadčasové, že nikdy neztratí svůj význam pro českou a evropskou
kinematografii. Poselství, které je obsaženo v původní divadelní hře bratří Mrštíků,
má potenciál být zpracováno moderními prostředky a posunout významovou rovinu
tak, aby podstata byla pochopena i našimi současníky. Je jen potřeba vymanit se
z jednoduchých řešení spoléhajících na vnějškovost obsaženou v tématu.
Adaptace vnitřních pochodů protagonistů na současné chápání světa, to je úkol
vskutku heroický. Povede-li se to, dílo může přinést inovaci v rámci české a
evropské kultury.

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

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

Žadatel je schopen tento náročný projekt realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu Maryša
Evidenční číslo projektu 3513/2020
Název žadatele Cineart TV Prague
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll
Datum vyhotovení 27. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Připravovaný film Maryša – vyvíjený ve společnosti CineArt TV Prague – aktualizuje
stejnojmenné drama bratří Mrštíků. Děj modelového dramatu o ženském ponížení posouvá do
současné moravské vesnice. Vdovec Vávra, jenž vychovává tři nezletilé děti, chce žít
s pohlednou Maryšou – dcerou místního starosty. Ta je ale zamilovaná do Francka –
profesionálního vojáka, který na začátku vyprávění odjíždí na zahraniční misi. Vávra vydírá
dívčina otce Lízala v souvislosti s jeho machinacemi s obecními loukami. Dosáhne toho, že
Maryša se za něj provdá. Když se po několika měsících Francek vrátí z ciziny, propukne
nemilosrdné vyřizování nastalých křivd.

„Filmová verze vznikající v roce 2020 se zákonitě musí odklonit od textu divadelní hry, jejíž
premiéra se konala koncem 19. století (Národní divadlo 1894). Realismus doby Mrštíků se
vymyká současným měřítkům. Realita je jiná – společenské vazby, hodnotový žebříček, všední
reálie, životní rytmus, jazyk, vše. Co zůstává, jsou emoce, vášně a lidské charaktery. Láska a
nenávist, hrabivost, lhostejnost, žal a msta,“ vysvětluje ve své explikaci scenárista a režisér
Ivan Pokorný.

Nápad na oživení české klasiky pokládám za vděčný, filmařsky nosný i myšlenkově
inspirativní. V polistopadové české kinematografii není novinkou: připomeňme variaci na
Erbenovu sbírku Kytice (2000, rež. F. A. Brabec), či nedávnou zmodernizovanou verzi
Erbenovy balady Polednice (2016, rež. Jiří Sádek). Soudě podle synopse a treatmentu, osnova
připravovaného snímku slibuje efektní podívanou s vypjatým etickým podtextem. Další vývoj
projektu rozhodně 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 představě autora Ivana Pokorného je Maryša posunuta do žánru moderního thrilleru, což
pokládám za zcela legitimní. Zásadní úskalí však vidím ve finále příběhu, kde dojde k trojí
vraždě. Lízal zabije ze žárlivosti svého švagra, zdánlivě nemohoucí stařenka (Maryšina
babička) zlikviduje starostovu nevěrnou manželku (manipulací s elektrickým přímotopem) a
Maryša prostřednictvím jedu – propašovaného do kávové kapsle – usmrtí Vávru.

„Spravedlnost berou do ruky dvě osoby nejméně očekávané – jedna zdánlivě senilní a druhá
nejvíc ponižovaná. Půdorys realistické hry zůstane zachován, jen vášně a běsy budou dnešní,“
upřesňuje ve své explikaci dramaturgyně Marie Loucká. Naznačené „vyřizování účtů“
(především vražednickou akci Maryšiny babičky) je ovšem zapotřebí vymyslet a zrealizovat
tak, aby nevyznělo jako nechtěná parodie. Balanc na hraně brutality a grotesky – příznačný
třeba pro tvorbu Martina McDonagha, či bratrů Coenových – je v našich prostředích a
kontextech málo zažitý a tudíž velmi ošidný.

Povahopisy aktérů i současné reálie vyprávění však vyznívají věrohodně a logicky. Za
šťastný pokládám nápad fázovat příběh pomocí proměn ročních dob, což vyprávění
ozvláštní jeho různorodým vizuálním laděním. Další klíčovou záležitostí je adekvátní casting
hlavních (ale i epizodních!) rolí, jež musí korespondovat s obsahem i stylem vyprávění.
Podaří-li se autorům zvládnout veškerá rizika této osobité transpozice proslulé české klasiky,
mohlo by vzniknout divácky vděčné dílo s cenným přesahem.

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

Společnost CineArt TV Prague – reprezentovaná producentem Viktorem Schwarczem –
patří k našim nejrenomovanějším produkčním dílnám nekonfekčních filmů. V posledních
letech vyprodukovala například drama Zloději zelených koní (2016, rež. Dan Wlodarczyk),
dokument Nechte zpívat Mišíka (2017, rež. Jitka Němcová), experimentální koláž 8 hlav
šílenství (2017, rež. Marta Nováková), oceňované biografické drama Jan Palach (2018, rež.
Robert Sedláček), či dokument Jiří Suchý – Lehce s životem se prát (2019, rež. Olga
Sommerová).

Scenárista a režisér Ivan Pokorný (nar. 1952) často spolupracuje se svou ženou,
spisovatelkou Ivou Procházkovou (nar. 1953). Podle jejích předloh natočil například televizní
seriál Vraždy v kruhu (2015), či svou novinku Uzly a pomeranče (2019), jež se loni hrála
v našich kinech. Bohaté zkušenosti s filmovou tvorbou mají rovněž kameraman Petr Bednář či
architekt Petr Pištěk. Produkční i tvůrčí zázemí projektu je tudíž seriózní a kvalitní.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Efektní variace na proslulé drama by do současné české kinematografie mohla vnést užitečné
oživení. (Přehled různorodých divadelních výkladů mnohokrát inscenované klasiky lze nalézt
v explikaci Marie Loucké.) Příběh je sice úzce spjatý s moravským prostředím (včetně
specifického jazyka), v zásadních motivech (téma ženského útlaku, motiv korupce, zápletka
kolem odhalené nevěry, atd.) je ale nadčasový a univerzálně platný.

V případě dobrého obsazení a kvalitní realizace by tak mohl oslovit i zahraniční publikum.
Od rutinéra Ivana Pokorného, jenž má bohaté zkušenosti hlavně s tvorbou kriminálních
seriálů, nelze očekávat bůhvíjaké filmařské inovace. Na adekvátní ztvárnění této atraktivní
látky však stačí solidní řemeslo, založené na realizační pečlivosti, věrohodné povahokresbě a
na vhodně zvolené nadsázce.

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

Žádost je kvalitně zpracovaná, kromě standardních náležitostí (synopse, treatment, příslušné
smlouvy) obsahuje atraktivní „moodboard“, který poskytuje vizuální představu o
zvažovaných lokacích i o herecké „typologii“ klíčových postav. Požadovaná částka (600.000,-
- Kč) je reálná, nadpoloviční většinu rozpočtu na přípravné práce (cca 1,3 mil Kč) se zavázal
uhradit producent.

Žadatelé deklarují plánovanou spolupráci s ČT Brno, pro financování snímku chtějí oslovit
také reprezentanty Zlínského kraje a Brněnského filmového fondu. Zvažují rovněž spolupráci
se slovenskou producentskou firmou Arina a s mexickou společností Cinevinay producenta
Sandina Saravii Vinay, kterého vypjatá ženská témata údajně enormně zajímají. Pro
tuzemskou distribuci snímku se počítá s renomovanou firmou CinemArt.

Variace na drama Maryša (jež je v žádosti přirovnáváno k antické tragédii) je projekt slibný
a (díky své souvislosti s českou divadelní tradicí) i mimořádně užitečný. Jeho přípravy
(včetně naznačené marketingové a distribuční strategie) svědčí o kompetentnosti a
nápaditosti jeho tvůrců.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Chmýří

Evidenční číslo projektu 3514-2020

Název žadatele L.A.C.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení 11.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Silnou stránkou projektu je jistě oceňovaná předloha a snaha autorky o věrnou adaptaci díla.
Zdůrazňuji, že k této části Žádosti se blíže nevyjadřuji, tu jistě pojmenují, popíší a zhodnotí další nalosovaní
experti v obsahových expertýzách.

Hlavní slabou stránkou projektu je vypracování Žádosti.
Podle mne zcela chybí treatment, je nahrazen dvoustránkovou explikací o co má v treatmentu jít
kombinovanou se synopsí. Je však přiložen kompletní scénář - nepovinná příloha.

Ale za hlavní problém považuji absenci Producentského záměru v této struktuře viz B.1. Popis:
1. Strategie dalšího vývoje
2. Cílová skupina, marketingová a distribuční strategie
3. Komentář k rozpočtu (okomentujte východiska rozpočtu a případně zdůvodněte výši jednotlivých
specifických položek)
4. Finanční zajištění (komentář k finančnímu plánu včetně potenciálu zahraniční koprodukce, specifikace
stádia jednání s jednotlivými koproducenty, distributory a fondy)

Tyto prvky pro Ekonomickou analýzu nepostradatelné jsem nenašel. Je sice přiložen Producentský záměr,
ale ten je spíše jakým si motivačním dopisem.

K drobným otázkám týkajícím se rozpočtu se vrátím v podrobné analýze.
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Udělení podpory Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

– Přílohy nejsou úplné - viz výše.

– Nenašel jsem však zřejmé rozpory či protichůdné informace.

– Pokud Rada místo treatmentu uzná scénář a v řadě dalších aspektů též popsaných se uskrovní lze
Žádost posoudit.

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

– U rozpočtu zcela chybí popis jednotek.
Některé položky se tím stávají nerozklíčovatelnými - např. 02-22, Žadatel by měl též vysvětlit výši položky
02-18.

– Představa o financování je realistická, Žadatel by při Slyšení měl osvětlit čím by nahradil Média dev.,
pokud neuspěje.

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování.

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

– Producentskáou ani marketingovou strategii vývoje jsem nenašel, lze je snad částečně dovodit z
rozpočtu tj. z toho na co by prostředky měly být vynaloženy.

– Časový harmonogram je zvládnutelný, i když po pravdě bez nějakého popisu je zmatečný.
Předpokládám tedy 1.5.20 - 1.2.22 vč. přípravy.

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

– Profil společnosti resp. portfolio spolupráce pana Smolinského v USA je pozoruhodné, v ČR
nerealizoval nic, v SR menší producentské akce, lze však předpokládat, že finanční možnosti L.A.C.
odpovídají zvolenému cíli.

– Zkušenosti L.A.C. lze předpokládat, ocenění a úspěchy Žadatele jsem v prezentaci nenašel.
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Expertní analýza
Název projektu Chmýří

Evidenční číslo projektu 3514/2020

Název žadatele L.A.C.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer

Datum vyhotovení 20. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Ambiciózní adaptace oceňované románu Antonína Bajaji, sledující osudy několika hrdinů spjatých se Zlínem
v průběhu více než padesáti poválečných let, je dílem vyžadujícím ujasněný dramaturgický koncept, pevné
produkční zázemí a realizační tým, který zvládne ukočírovat produkci podobného rozsahu. U předloženého
projektu nejsem přesvědčen, že uvedené nároky splňuje.

Literární scénář, který představuje hlavní podklad pro realizaci filmu, se v souladu s předlohou vyznačuje
velkou fragmentárností, nechronologickým vyprávěním a kombinováním reality a snů. Filmové médium ale
vzhledem k větší hustotě předkládaných informací nedovoluje rychle se zorientovat v čase, prostoru a
postavách. Propojení některých segmentů grafickou či pohybovou návazností přiléhajících záběrů, případně
variováním určitých motivů, není vzhledem k četnosti těchto přechodů dostačující. Potřeba by byla větší
sevřenost a lepší rytmizace vyprávění určitým opakujícím se formálním postupem (v knize tuto funkci plní
dopisy sestře, uvozující každou kapitolu). Již při čtení scénáře je kvůli neustálým skokům v čase a absenci
expozice, která by představila jednotlivé aktéry, obtížné se napojit na postavy a poznat je více do hloubky.
Při sledování filmu toto zmatení zřejmě ještě zesílí.

Časové a prostorové „mísení a přeskupování“ postav, potažmo snaha přenést atmosféru literárního díla do
filmu je mimořádně odvážným vypravěčským záměrem, ale z popisu projektu není zřejmé, jak přesně by
aplikace knižního způsobu vyprávění měla ve filmu vypadat, aby se výsledek nerozpadal do nahodile
působícího pásma epizod, střídajících se navíc příliš rychle pro navození atmosféry doby a míst.

S orientací v příběhu by mohla pomoct pečlivá rekonstrukce jednotlivých dekád, která se mi ovšem jeví jako
nedosažitelná s plánovaným rozpočtem. Přehlednější by vyprávění mohlo být také při stylistickém odlišení
jednotlivých fragmentů, ale to není v materiálech, soustředících se primárně na postavy (a na herecké
obsazení nebo atraktivní lokace), nijak specifikováno.

Chmýří je nepochybně projekt vyvíjený s velkým zápalem a zaujetím pro pozoruhodnou knižní předlohu, ale
na základě předložených materiálů si jej nedokážu představit jako divácky srozumitelný a koherentní filmový
útvar.

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)

Organizace vyprávění, jakou slibuje scénář, resp. absence pevnějšího řádu, by hrozila proměnit silnou
výpověď o lidech a době v nezacílený narativní experiment bez spádu, pravidelného rytmu a potřebné míry
nadsázky (neboť jazyková bohatost, která je osvěžující na stránkách knihy, by v podání herců při jejím
důsledném zachování a nízkém stupni stylizace mohla působit strojeně). V materiálech je opakovaně
odkazováno k Amarcordu. Fellini ovšem zpravidla tematizoval i samotný proces vzpomínání a vyprávění,
což scénář ke Chmýří nečiní a hlavní motivace pro fragmentární podání příběhu spočívá ve věrnosti
předloze, což nepovažuji za dostačující důvod.

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

Domnívám se, že dobový film odehrávající se na střídačku v několika fázích poválečného vývoje
Československa vyžaduje kromě osobního vztahu k předloze (a městu Zlín) a touhy převést oblíbenou
knihu do filmové podoby také bohatší zkušenosti s natáčením filmů podobného rozsahu. Faktem je,
producent dosud žádný celovečerní snímek neprodukoval a režisérka a zároveň autorka scénáře žádný
film nenatočila. Je tedy otázkou, zda se pouštět rovnou do tak vypravěčsky a produkčně náročného díla.

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

Střízlivý, lehce nadsazený pohled (zejména) na poúnorová léta, který nebude nikoho heroizovat a líčit
dějiny černobíle, by byl velmi žádoucí a věřím, že předloha Antonína Bajaji představuje pro tuto
historickou revizi vhodnou látku. Vzhledem k úzkému navázání příběhu na československé reálie,
atypickému způsobu rámování komunistické historie (bez zřetelného vymezení „dobrých“ a „zlých“
hrdinů), a podstatný význam jazykové složky dialogů si nicméně nedokážu představit větší úspěch
projektu v zahraničí.

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

Explikace obsahuje povšechné pasáže, které jsou spíše matoucí, než aby pomáhaly pochopit, jak bude film
koncipován („vyprávět obrazem s filozofickým a meditačním podtextem“, „Vytvářet přesnou atmosféru
obrazů a situací. Barevně“).
Značné pochybnosti vzbuzuje text producenta, označující autobiografické filmy za jeden z mála žánrů, které
dokážou přitáhnout diváky do kin. Jako příklad následně uvádí filmy z roku 1999 a 1973, které nejsou
zrovna modelovými diváckými hity.
Plánovaný rozpočet necelých 30 mil korun je s ohledem na množství dekád, které bude třeba
rekonstruovat, silně podceněný. Odpovídá spíše rozpočtu lépe obsazené komedie ze současnosti. Největší
část sumy by měla spolknout výprava a atraktivní herci, což budí obavy, že by film mohl být sice na povrchu
lákavý, ale vinou nedoladěného vývoje a nedostačujícího dramaturgického „ošetření“ selhávající
v předávání významů a vzbuzování emocí.
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Expertní analýza
Název projektu Chmýří

Evidenční číslo projektu 3514/2020

Název žadatele L.A.C.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl

Datum vyhotovení 27. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Předmětem této žádosti je celovečerní hraný film Chmýří, který se podle literární předlohy Antonína Bajaji
chystá natočit jako svůj režisérský debut herečka Jana Janěková.

Chronologicky nelineární mozaika příběhů přeskakuje napříč tuzemskou historií od druhé poloviny minulého
století až do současnosti (se zpětnými odskoky do USA na začátku dvacátého století), vystupuje v ní několik
desítek postav. Propojujícím středobodem jejich příběhů jsou vzpomínky dospělého Antonína/Tonyho, který
píše své sestře Janě/Jeanne dopisy, v nichž vzpomíná na společné dětství strávené ve Zlíně. Osudy jejich
rodiny i jejich „buržoazních přátel“ se vyhrotily poté, co byla spuštěna železná opona a z baťovského Zlína
se stal socialistický Gottwaldov.

Hlavní silné stránky projektu:
o Společensko-politické drama s prvky hořké komedie vzniká podle oceňované knižní předlohy Na krásné
modré Dřevnici, která získala Státní cenu za literaturu. Z nezvyklého úhlu kaleidoskopicky nahlíží na dobu
zdeformovanou komunistickou ideologií i na další dějinné proměny v této republice.
o Součástí žádosti je vcelku precizně napsaný literární scénář, na kterém se jako konzultant podílel autor
předlohy Antonín Bajaja.
o Projekt má již nyní zajištěno atraktivní obsazení, které stvrzuje v žádosti řada hereckých LOI.

Hlavní slabé stránky projektu:
o Nedostatečné finanční zajištění projektu v této fázi vývoje. Žadatel film plánuje natáčet v americko-česko-
slovenské koprodukci, v této fázi vývoje je ale finanční zajištění projektu k datu podání žádosti jen 5 %, a to
z veřejných zdrojů. Požadovaná podpora od SFK by měla pokrýt cca 63 % rozpočtu, finanční vklad žadatele
je v danou chvíli nulový.
o V žádosti chybí konkrétnější popis strategie dalšího vývoje i komentáře k rozpočtu a k finančnímu plánu.
o Absence dramaturga „zvenčí“ (podle vyplněné žádosti jím bude sama scenáristka a režisérka, nicméně
vzhledem ke komplikované struktuře předlohy by byly ještě jedny „dramaturgické oči“ žádoucí).

Chmýří je typem ambiciózního projektu, který má potenciál naplňovat kritéria i cíle výzvy. S ohledem na –
v žádosti jen vágní – popis producentské strategie i na nejasné financování projektu ale projekt k podpoře
zatím doporučit nemohu.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Autobiograficky laděné literární předloze Na krásné modré Dřevnici (2009) se často přezdívá na „moravský
Amarcord“, neboť – podobně jako legendární snímek Federika Felliniho z roku 1973 – je i kniha Antonína
Bajaji mnohovrstevnatou mozaikou lidských osudů. Spisovatel v ní – stejně jako italský filmař – vzpomíná
na své vlastní dětství, v tomto případě ve Zlíně. Impulsem pro napsání knihy se staly dopisy, které autor –
podobně jako postava Tonyho – psal po několik desítek let své sestře.

Příběh je zpracován osobitým způsobem již v literární předloze. Scenáristka a režisérka se při převodu do
filmové řeči soustředí především na vystižení atmosféry Bajajovy rodinné kroniky, aniž by do ní vkládala
svůj subjektivní pohled anebo nějakou výraznější stylizaci (jak tomu je u výše zmiňovaného Amarcordu).

Charaktery několika desítek postav (mezi nimiž se epizodně mihnou třeba i Tomáš Baťa a Gustáv Husák)
do celkového pojetí filmu vesměs zapadají. Přestože celý příběh nemá klasickou dějovou linku, jelikož je
chronologicky zpřeházeným sledem různě laděných vzpomínek, pocitů a obrazů, scénář působí poměrně
srozumitelně. Některé výjevy jsou velmi působivé – například sekvence z roku 1951, ve které soudružka
instruktorka nutí školní děti plivat na výlohy reakcionářů „z řad obchodníků, živnostníků a jiných buržoazních
živlů“.

Ze scénáře je zřejmé, že režisérka má elementární představu i o vizuálním pojetí filmu. Snímek by měl být
vizuálně střídmý, měl by se natáčet v reálných lokalitách a s přirozeným světlem.

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

Scenáristkou a režisérkou je zlínská rodačka, herečka a pedagožka Jana Janěková. Absolventka pražské
konzervatoře (1976) byla členkou řady českých i moravských divadel (nejdéle byla v angažmá v Národním
divadle Brno). Jako herečka spolupracovala s řadou předních českých režisérů a režisérek (Smrt stopařek,
Hezké chvilky bez záruky, Stříbrná vůně mrazu atd.).

Projekt Chmýří by byl jejím celovečerním režisérským debutem, nicméně režii na divadle se věnuje již přes
dvacet let. Je podepsaná pod několika desítkami divadelních režií činohry, ale také muzikálů nebo oper. Na
svých divadelních projektech zároveň pracuje jako dramaturgyně.

Obsazení filmového štábu je potvrzeno, včetně zkušeného kameramana Vladimíra Holomka, hereckou
účast prostřednictvím LOI potvrdila řada herců (mj. Emília Vášáryová, Zlata Adamovská, Jana Plodková,
Jitka Čvančarová, Filip Čapka aj.).

Autor předlohy Antonín Bajaja se na přiložené verzi literárního scénáře podílel jako konzultant a autor
dialogů.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Látka má svým tématem spíše lokální charakter, je úzce spjata především s lokací Zlína a odráží dějinné
zvraty v Česk(oslovensk)é republice především ve druhé polovině dvacátého století. Nicméně oslovit by
mohla také publikum v postkomunistických zemích střední Evropy. „Baťovský“ fenomén je navíc proslulý
celosvětově.

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

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, chybějí v ní však konkrétní popis strategie dalšího vývoje i
komentáře k rozpočtu a k finančnímu plánu. Z tohoto důvodu proto nelze objektivně posoudit, zda je projekt
realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Žádost neobsahuje standardně koncipovaný
treatment, její součástí je literární scénář.

Žadatelem je společnost L.A.C., dceřiná společnost a zároveň evropská větev newyorské společnosti Loyzo
Films®, v jejímž čele stojí americko-slovenský producent a scenárista Loyzo Smolinsky. V USA
spolupracoval mimo jiné s režiséry Jonathanem Demmem, P.J. Hoganem anebo Wesem Cravenem. Jeho
jméno se objevuje u filmů Báječný svět shopaholiků a Wall Street: Peníze nikdy nespí. Jako spoluscenárista
je podepsán pod životopisným filmem The Final Mile s Frankem Nerem. Na Slovensku produkoval reklamní
spoty pro velké komerční firmy.

V rámci projektu kompletního vývoje není plánována výroba ani ukázky, ani testu, přesto náklady již v této
fázi vývoje zahrnují paušální honoráře pro členy filmového štábu. Zhruba čtvrtinu z rozpočtu, který činí 1,3
milionu Kč, pokrývá literární příprava scénáře.

Žadatel film plánuje natočit v americko-česko-slovenské koprodukci, v této fázi vývoje je finanční zajištění
projektu k datu podání žádosti však pouze 5 % z veřejných zdrojů (Filmový fond statutárního města Zlín).
Vklad žadatele není žádný. Část rozpočtu by měl pokrýt grant z programu Kreativní Evropa – MEDIA (cca
32 %), zbytek pak podpora ze strany SFK (cca 63 % rozpočtu = 820 000 Kč).

Až již žádost ohledně grantu ze strany evropského programu dopadne jakkoli (k datu odevzdání této
analýzy to nebylo ještě známo), bez plné výše požadované podpory SFK nebude žadatel v dané chvíli
zřejmě schopen projekt zrealizovat do zamýšlené podoby.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Hvězda

Evidenční číslo projektu 3515/2020

Název žadatele CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení 21.04.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt je už v tejto chvíli kvalitne pripravený po režijnej a scenáristickej stránke, keďže sa zúčastnil v
posledných rokoch množstva kvalitných podujatí a bol konzultovaný renomovanými konzultantmi. Tak isto je
dôkladne pripravený po producentskej stránke s jasnou predstavou o ďalšom vývoji aj o budúcej štruktúre
koprodukcie a financovania. Finančný plán uvedený v prílohe je postavený na hranične vysokej miere
spolufinancovania zo zdrojov SFK, ale stále je to obhájiteľné. Žiadateľ tiež plánuje žiadať fondy MEDIA, na
ktoré aj vzhľadom na kvalitný projekt aj na dobrú reputáciu žiadateľa existuje vysoký predpoklad úspechu.
Žiadosť odporúčam podporiť plnou sumou, pokiaľ to prostriedky výzvy umožňujú, lebo je to nadpriemerne
kvalitne pripravený projekt. Pokiaľ bude projekt podporený nižšou sumou s argumentom, že ide o debut, iste
to nebude pre projekt likvidačné.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Žiadosť je úplná a vypracovaná zrozumiteľne, poctivo a kvalitbne. Neobsahuje rozpory ani protichodné
informácie. LOI od partnerov síce neobsahujú finančné vyčíslenie uvedené vo finančnom pláne, ale ide o
relatívne nízke sumy a o partnerov u ktorých nie je pochýb, že by také sumy vedeli do projektu investovať.
Žiadosť je teda možné správne posúdiť.

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je transparentný a výška nákladov je adekvátna k plánu natočiť ukážku/test, čo je pre
debutujúceho režiséra dôležité ako nástroj na financovanie produkcie. Položky sú štandardné.
– Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní uvedená vo finančnom pláne je realistická. Vklady koproducentov sú vo výškach,
ktoré zodpovedajú ich finančným možnostiam. Producent v texte spomína zámer žiadať aj s týmto
projektom Creative Europe MEDIA Slate, čo by znamenalo aj podstatne väčšie financovanie vývoja projektu
a korešpondujúce navýšenie rozpočtu.
– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Výška požadovanej podpory od SFK je hranične vysoká. Podiel na celkových nákladoch je v poriadku a v
situácii, kde producent získa MEDIA Slate (čo vzhľadom na silnú pozíciu producenta a kvalitné projekty je
vysoko pravdepodobné), bude potrebovať takéto spolufinancovanie SFK. Z tohto pohľadu je teda suma v
poriadku. Na druhej strane ide o debut a istá opatrnosť je na mieste. Nakoniec pre porovnanie, slovenský
AVF stanovil maximálny limit podpory na vývoj hraných projektov na 30.000 Eur.
– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Projekt určite má potenciál k zaisteniu viaczdrojového financovania aj v zahraničí v krajinách koproducentov
aj na nadnárodnej úrovni, ako MEDIA, či neskôr Eurimages.

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

– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producentská stratégia spočíva v tom, že ako majoritný producent, chce žiadateľ celý vývoj realizovať v ČR.
Už v tejto chvíli má však producent presnú predstavu štruktúry koprodukcie, s cieľom žiadať aj nadnárodné
zdroje ako MEDIA a Eurimages. Zároveň sa projekt aktívne zúčastňuje celej rady workshopov a konzultácií.
Všetko spolu tvorí veľmi správne nastavenú a prepracovanú producentskú stratégiu, aj s ohľadom na to, že
ide o dlhometrážny debut.
– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Idea marketingovej kampane je prepracovaná do detailu a nie jej čo vytýkať. Cieľová skupina aj práca s ňou
je popísaná správne.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
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Časový harmonogram je zvládnuteľný. Vzhľadom na to, že na scenári režisér už dlhšie pracuje a
zúčastňuje sa medzinárodných workshopov, a že producent má jasnú predstavu o štruktúre koprodukcie, je
silný predpoklad že do 31.12.2021 bude vývoj projektu ukončený.

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Profil spoločnosti plne zodpovedá zvolenému cieľu. Ide o finančne priemerne náročný film, čiže nie je dôvod
pochybovať o finančných možnostiach spoločnosti dosiahnuť tento cieľ.
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Žiadateľ a jeho spoločnosť patria medzi popredné produkčné spoločnosti v Čechách s rozsiahlou
skúsenosťou aj medzinárodnou reputáciou. O úspechoch a oceneniach žiadateľa nie je treba diskutovať.
Autor projektu je mladý a talentovaný tvorca s vlastným autorským prejavom a potenciálom tento projekt
úspešne zvládnuť.
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Expertní analýza
Název projektu Hvězda

Evidenční číslo projektu 3515/2020

Název žadatele CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl

Datum vyhotovení 26. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Předmětem této žádosti je celovečerní hraný film Hvězda, jehož scenáristou a režisérem je absolvent
katedry režie na pražské FAMU Pavel Ruzyak.

Rozvedená pětatřicátnice Lucie, která sama vychovává třináctiletého syna Petra, přijde kvůli prozrazení své
minulosti pornoherečky o práci v obchodě s luxusním oblečením. Finanční problémy se rozhodne vyřešit
návratem ke své původní profesi. Když se to šokovaný Petr, jehož ve škole šikanují, dozví, uteče z domova
a nastěhuje se ke svému agresivnímu alkoholickému otci. Kvůli své spolužačce, do níž se Petr zamiluje, se
nechá vyprovokovat k násilnému útoku…

Hlavní silné stránky projektu:
o Kontroverzní téma pornoprůmyslu je podáno bez bulvární senzacechtivosti – tvoří jen rámec pro sociální
rodinné drama, jehož středobodem je vztah matky a syna.
o Scénář byl vyvíjen a konzultován se zahraničními režiséry, scenáristy i dramaturgy.
o Účast žadatele na několika mezinárodních workshopech a seminářích, do budoucna jsou plánovány další.
o Film je dlouhodobě vyvíjen jako mezinárodní projekt, z čehož plyne předpoklad zahraniční koprodukce
(potenciální zájem zahraničních partnerů stvrzují tři přiložená LOI, byť bez uvedení konkrétní částky).

Hlavní slabé stránky projektu:
o Ve scénáři zůstávají logické mezery (pokud byla Lucie v devadesátých letech v pornoprůmyslu „velkou
hvězdou“ a „pojmem“, svoji minulost by v internetové době neměla šanci utajit, stejně jako by jí muselo být
jasné, že se před synem její nové angažmá záhy prozradí atd.)
o Navzdory mezinárodnímu koprodukčnímu potenciálu projektu činí požadovaná veřejná podpora ze strany
SFK v této fázi vývoje cca 57 %. Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je jen cca 22 %.
o Náklady na literární přípravu scénáře tvoří v této fázi vývoje téměř třetinu rozpočtu.

Navzdory uvedeným výhradám lze předpokládat, že zkušený žadatel bude schopen projekt pravděpodobně
dopracovat do zamýšlené podoby. Doporučuji projekt grantem podpořit, byť nikoli v plné výši.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Projekt, na kterém jeho autor pracuje od roku 2016, byl vybrán na mezinárodní vývojové platformy, a podle
jeho vyjádření prošel „pod vedením zkušených dramaturgů značným vývojem“. Děj je srozumitelný a vcelku
soudržný (logické mezery v ději zmiňuji v obecném hodnocení), charaktery postav do celkového pojetí filmu
zapadají, byť se zdají být trochu modelové – především postava otce. Nelze ani věřit tomu, že by někdejší
otrlou pornohvězdu zaskočilo, že scény jsou v nově natáčeném filmu „stále více explicitní, delší a tvrdší“ a
že by proto chtěla předčasně natáčení ukončit.

Žadatel v souvislosti s projektem hovoří o určité spřízněnosti se sociálními dramaty bratří Dardenneových
(Mlčení Lorny, Kluk na kole apod.). Vzhledem k jeho tématu bych připomněl i film Le pornographe, který
natočil v roce 2001 režisér Bertrand Bonello. (V něm se z finančních důvodů k práci v pornoprůmyslu
nevrací po letech herečka, ale režisér, který je rovněž zaskočen tím, že se v něm mezitím mnohé změnilo –
v případě projektu Hvězda však není příliš jasné, co se v něm až tak změnilo).

Příběh se kromě fenomému pornografie dotýká i řady dalších témat – problémů neúplných rodin (zde jistou
příbuznost vidím například s dramatem Na krátko, který v roce 2018 natočil Jakub Šmíd) a samoživitelek,
otázek dospívání, šikany i kyberšikany atd.

V treatmentu se uvádí, že sexuální scény „nikdy nevidíme explicitně“. Potom však není příliš jasné, proč
tvůrci zvažují do hlavní role obsadit skutečnou českou pornoherečku (je to jedna z variant). Ta by jen stěží
byla schopna věrohodně ztvárnit vnitřně složitou a rozháranou postavu matky ve finanční nouzi, jejíž snaha
dělat pro syna jen to nejlepší má kontraproduktivní důsledky.

Ze žádosti je vcelku zřejmá představa o vizuálním pojetí filmu – její součástí jsou moodboardy, které evokují
autorovu představu o prostředí, v němž se příběh odehrává, i o typech postav. Režisér se netají tím, že má
blízko k dokumentárnímu filmu, takže své sociální drama chce – ve shodě s bratry Dardenneovými – zřejmě
natáčet stroze a nepřikrášleně, takřka bez využití hudby. O celkové atmosféře projektu ledacos prozrazuje i
režisérův loňský krátký hraný film Afterlife (Po životě), na který je v žádosti odkaz na Vimeo.

Projekt se zdá být slibný, vyžaduje však ještě propracování některých dějových peripetií, odstranění dílčích
nelogičností i hlubší prokreslení ústředních postav. Vyústění příběhu by s ohledem na jeho předchozí vývoj
mohlo být poněkud syrovější.

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

Autor scénáře a režisér Pavel Ruzyak je absolventem katedry režie na FAMU – dosud natočil několik
krátkometrážních hraných i dokumentárních filmů, které se promítaly na mezinárodních festivalech. Na
svém celovečerním hraném debutu Hvězda pracuje již od roku 2016 (viz bod č. 1), tématem světa dětí a
dospívajících se zabýval již ve své předchozí krátkometrážní tvorbě.

Členové mezinárodního štábu jsou částečně potvrzeni, částečně s nimi probíhá jednání, dramaturgem bude
scenárista Stavros Pamballis. O hereckém obsazení má autor určitou „typovou“ představu, hlavní ženskou
roli má ztvárnit buď „standardní“ herečka, anebo skutečná česká pornoherečka (viz bod č. 1).
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Látka je svým tématem univerzální, sociálně laděné rodinné drama by se mohlo odehrávat v jakémkoli
velkém městě západního světa.

Téma pornoprůmyslu má v tuzemském kontextu specifický a v rámci české kinematografie zcela opomíjený
kontext. Česká republika je totiž dlouhodobě centrem světového pornobyznysu (mj. dva nejnavštěvovanější
porno servery na světě provozuje česká společnost, české pornoherečky patří mezi nejvyhledávanější ženy
v tomto průmyslu aj.). Z hlediska statistických čísel tedy není dané téma žádným laciným, natož extrémním
dějovým prvkem, ale autentickou reflexí určité části současné české společnosti.

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

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace, a
umožňují tedy žádost správně posoudit.

Žadatelem je společnost Cineart TV Prague, která byla založena v 1991 a jež se specializuje na produkci
dokumentárních a hraných filmů. Produkovala mj. snímky Ireny Pavláskové, ale i řadu nekomerčních a
oceňovaných filmů Věry Chytilové, Bohdana Slámy, Davida Jařaba anebo Roberta Sedláčka. Produkčně
zaštítila mj. filmy Divoké včely a Poupata – tedy dva snímky, které patří vůbec k tomu nejlepšímu, co se
v tuzemsku po roce 1989 natočilo.

Profil společnosti a její možnosti zvolenému cíli odpovídají a s ohledem na dosavadní činnost a ocenění lze
předpokládat, že bude žadatel schopen takový projekt zrealizovat.

V rámci projektu kompletního vývoje je plánovaná výroba ukázky, podstatnou část rozpočtu (460 000 Kč =
téměř 33 %), který v této fázi vývoje činí cca 1,4 milionu korun, tvoří honoráře pro scenáristu a dramaturga
v rámci literární přípravy scénáře.

Vlastní zdroje žadatele činí cca 22 %, zhruba stejnou částku by měly pokrýt tři zahraniční soukromé zdroje.
Partneři z Itálie, Německa a Slovenska předpokládanou spolupráci stvrzují LOI, žádná konkrétní částka –
3x 100 000 Kč – se kterou se pracuje ve finančním plánu, v nich však uvedena není. Zbytek je předmětem
této žádosti (800 000 Kč = cca 57 %).

Žadatel plánuje připravit projekt pro grant v rámci MEDIA Development a EURIMAGES.
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Expertní analýza
Název projektu Hvězda

Evidenční číslo projektu

Název žadatele Cineart TV Prague

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy

Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik

Datum vyhotovení 27. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Debutantský projekt autora námětu, scénáře a režiséra Pavla Ruzyaka propojuje dvě na první pohled
kontrastní prostředí: svět dospívajících v neúplných rodinách a pornografický průmysl. Čtivě napsanému
treatmentu se daří funkčně provázat hledisko sociálního dramatu s prvky coming of age dramatu a
s kvazidokumentární reflexí zákulisí produkce filmů pro dospělé. Popis projektu se podrobně věnuje
marketingové strategii a dává tušit, že producenti budou chtít tematiku porna chytře využít k šíření umělecké
autorské vize a kritiky sociálních nerovností. Výborná (byť stručná) dramaturgická explikace řecko-
amerického scenáristy Stavrose Pamballise přesně poukázala na dílčí nedostatky dramatické stavby a
charakterizace postav a dokládá jasnou koncepci dalšího vývoje scénáře. Český producent se chce
soustředit na dojednání zatím jen plánované mezinárodní koprodukční spolupráce (Itálie, Německo
Slovensko). V rámci kompletního vývoje má také vzniknout ukázkový film, což může pomoci doladit casting.
Treatmentu chybí přesvědčivější zasazení do konkrétního sociálního prostředí města, pasáže z natáčení
pornofilmů jsou načrtnuté jen nahrubo a jistě by jim pomohly další rešerše, které by konkretizovaly jen
tušený rozpor mezi hrdinčinou zkušeností z 90. let a současným stavem tohoto oboru. Celkově se ale jedná
o velmi dobře tematicky zacílený a dramaticky propracovaný příběh, který má šance na mezinárodní
uplatnění a zaslouží si podporu.

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

Hodnocená kritéria

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

Projekt nepoutá pozornost výjimečným autorským viděním látky ani experimenty s narativní strukturou. Je
zajímavý spojením prostředí dospívajících a pornoprůmyslu, která se setkávají v dramatu rozpadajících se
rodinných vazeb. Řemeslně dobře zvládnutý treatment s těmito kontrastními tématy chytře pracuje, klade je
proti sobě a nechává je vzájemně interagovat. Dramaturgická explikace přesně identifikuje problémy
s rytmem, gradací a vykreslením některých vedlejších postav – především Petrova středoškolská láska
Klára by so zasloužila psychologické prohloubení a jasnější motivace pro citový vztah a jeho změny. Stejně
tak si o přesnější charakterizaci říká prostředí školy, a především prostředí pornoprůmyslu, které zpočátku
působí jako zákulisí běžného vysokorozpočtového filmu. Naopak publicistické zprávy o stavu tohoto oboru
v ČR mluví sice o boomu, ale zároveň o vlivu internetu na zlevňování, prekarizaci práce a zkracování
natáčecích plánů (projekt by si proto zasloužil další rešerše). Projekt splňuje kritéria výzvy a skrývá
potenciál pro divácky atraktivní titul s širokou společenskou rezonancí a mezinárodním distribučním
uplatněním.

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

Debutujícího autora lze posuzovat jen obtížně, ale z životopisu je zřejmé, že má poměrně bohaté
zkušenosti s mezinárodními workshopy a festivaly i přímou tvůrčí spoluprací. Ukázkový krátký film je
zajímavý intimním snímání herců ve stísněném prostředí ubíjející každodennosti. Veterán artové produkce
Viktor Schwarc, architekt Petr Pištěk i kvalitní zahraniční dramaturg dodávají projektu záruky
realizovatelnosti.

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

Téma chytře propojuje společenské problémy neúplných rodin a dopadů sociálních nerovností na
dospívající s vhledem do proměňujícího se pornoprůmyslu. Získává tím potenciál divácky atraktivní
podívané, která ponese společenskokritické poselství. Koprodukční spolupráce tomuto výrazně
neprovinčnímu a exportovatelnému projektu dále napomůže k uplatnění na zahraničních festivalech a
v zahraniční distribuci.

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

Informace o strategii vývoje i následné realizaci jsou dostatečné, srozumitelní a úplné. Rozpočet odpovídá
potřebám projektu, kredit žadatele je vysoký. Jistým rizikem mohou být plánované podíly zahraničních
koproducentů.



PROJEKT 3515 / 2020  HVĚZDA 

Vážení členové komise, 

děkuji za Vaše posudky a jednohlasné doporučení projektu ´Hvězda´ k podpoře Fondu. 

Číst posudky bylo pro mne velmi motivující a těším se na další tvůrčí fázi projektu, která by 
byla možná při podpoře Fondem. Zároveň veškeré drobné připomínky, které uvádíte, jsou 
velmi věcné. Jak uvádějí sami členové komise, nikdy se nejedná o něco, co nelze vyřešit či 
doladit právě ve fázi vývoje. Co se týče poznámek k dramaturgii, jak jste sami poznamenali, 
byly již diagnostikovány našim zkušeným dramaturgem a už nyní nad detaily a vylepšeními 
pracujeme a snažíme se Vaší zpětnou vazbu do projektu začlenit v plné míře. Jelikož je to 
však mezinárodní spolupráce s dramaturgem a jinými partnery projektu mimo ČR, je právě 
vývoj velmi důležitou a dost nákladnou částí projektu. Tato mezinárodní příprava však 
později zajistí trvanlivou kvalitu a připravenost scénáře v produkční fázi i na mezinárodní 
scéně mezi silnou konkurencí. Právě proto si na kvalitní investici do vývoje, kterému jsme již 
věnovali tolik úsilí, velmi zakládáme a nechceme tento krok podcenit ani v nejmenším 
detailu. 

Budeme se těšit na výsledky hodnocení závěrečné komise o podpoře projektu, pro který 
podpora Fondu bude znamenat klíčový moment ve vývoji a přípravě k mezinárodní produkci 
nového, neotřelého tématu s globálním festivalovým potenciálem. 

S uctivým pozdravem, 

Pavel Ruzyak, režisér, scénárista 

Z producentského hlediska projekt už mezitím přilákal další mezinárodní partnery a nadále 
aktivně projekt přihlašujeme do mezinárodních soutěží. V příloze přikloádáme  nový 
mezinárodní LOI, který se nám podařilo získat. 

Viktor Schwarcz, producent 
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To Whom It May Concern, 

Apulia Film Commission Foundation has the pleasure to recommend the project “The 
Star” for supporting its development. The project was selected to and attended Greece-Puglia 
Experience, an itinerant screenwriting workshop organized by Apulia Film Commission 
Foundation and Ionian University – Department of Audio and Visual Arts in the frame of CIAK 
Project, funded by Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014/2020. The Artistic Coordinator 
of the workshop was Alexandros Avranas, worldwide famous director and winner of the Silver 
Lion with “Miss Violence” in 2013.  

We sincerely hope to hear positive news about the project by talented director Pavel 
Ruzyak and experienced producer Viktor Schwarcz. We would do our best to help the project 
reaching its best quality with the services our Commission can offer.   

 
Bari, 
10 April 2020  
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Kompletní vývoj filmu BUKO 

Evidenční číslo projektu 3516/2020 

Název žadatele DORIAN film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 27. 4. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel předkládá zajímavý námět, který má velký potenciál na aktuálním filmovém trhu. Bohužel ale 
nezkušenost žadatele z hlediska výroby a distribuce filmu ohrožuje projekt jako takový. 
 
Silné stránky: 

- Dobrý námět 
- Dobrý žánr 
- Sehraný a zkušený štáb 
- Rozumná distribuční strategie v ČR 

 
Slabé stránky: 

- Nezkušenost žadatele ve výrobě a distribuci 
- Vágní mezinárodní strategie 
- Nereálné kroky ve vývoji 
- Těsný harmonogram 
- Neznalost žadatele v hledisku základní legislativy či pravidel 

 
SFK musí žadateli snížit požadovanou dotaci na max. 410 000 Kč v případě, že se rozhodne žádost podpořit 
z důvodů níže zmíněných. Projekt by si podporu zasloužil po doplnění a zodpovězení následujících otázek: 
 
 1/ doložte vaše plnění, které deklarujete za potvrzené 
 2/ doložte participaci slovenského koproducenta ve vývoji – jakým způsobem a v jaké finanční výši a 
PROČ? 
 3/ jak budete postupovat ve výrobě? Kdo bude součástí produkčního štábu? Koho a proč chcete 
zaangažovat jako výkonného producenta? 
 4/ na jakých (zahraničních) filmových trzích chcete film prezentovat a proč? 
 5/ kdo by měl být ve štábu ze Slovenska v případě koprodukce a jací herci by měli být slovenští a proč? 
 6/ kdo nahradí zesnulou Milenu Jelinek na pozici dramaturga? 

Udělení podpory Doporučuji ve snížené výši 
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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) 

Všechny přílohy jsou srozumitelné. Chybí ale potvrzení vkladu společnosti/producenta, jelikož on tento zdroj 
považuje za potvrzený jak v dokumentu žádosti, tak ve finančním plánu. Dále také žadatel uvádí, že 
vývoj filmu bude se zahraniční účastí, ale ani ve finančním plánu a ani v přílohách nikterak nedeklaruje 
finanční účast jiných zemí na projektu vývoje. Jinak lze žádost posoudit plně. 

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

Rozpočet: 
Rozpočet je zvolen jako velmi skromný, ale realistický na tento typ filmu. Náklady jsou zdůvodněné a nejsou 

rozhodně přehnané. Spíše některé položky chybějí (např. produkční položky jako doprava, atp.), ale je 
možné, že tyto bude žadatel umořovat z režijních nákladů. 

Jediná nevysvětlená položka je 10 000 Kč za poplatky na koprodukční trhy, apod, protože ve strategii 
žadatel žádnou účast na trzích neplánuje. 

 
Finanční plán: 
Je naprosto reálně naplánován. Jen dotace a vlastní vklad. I když žadatel deklaruje vůli tento projekt vývoje 

koprodukovat se slovenským partnerem, neuvádí nikde ani v rozpočtu ani ve finančním plánu účast 
tohoto koproducenta. 

 
Vícezdrojové financování je reálné už jen z regionálních fondů, pokud se znovu otevřou po korona krizi. 

Žadatel by ale musel navýšit rozpočet. 
 
Velkým problémem je zřejmá neznalost žadatele v legislativních pravidlech, jelikož deklaroval, že projekt 

není kulturně náročný. To znamená, že může žádat maximálně o 50% deklarovaného rozpočtu. 
Rozpočet je spočítaný na 830 000 Kč, tedy žadatel může maximálně žádat o 415 000 Kč. Žádá ale o 
498 000 Kč, a tedy SFK musí případně danou dotaci krátit. To mě i mrzí jakožto experta, protože film by 
si zasloužil plnou podporu, o kterou žadatel žádá. 

 
Dalším problémem je nepotvrzený vklad žadatele, kterým deklaruje, že kofinancuje finanční plán. K žádosti 
není přiložen ani výpis z účtu ani základní čestné prohlášení. 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Je jasné, že tento projekt bude zasažen hned dvěma neštěstími v jednom. Prvním je současná 
koronavirová krize a druhým je s tím související úmrtí dramaturgyně filmu Milenou Jelinek. 
Předpokládám, že do doby slyšení tvůrčí tým představí nového člena štábu. 

 
Námět k filmu je strašně pěkný. Myslím si, že z treatmentu může vzniknout úspěšný film zkušeného 

autorského týmu. Takový typ filmu (komedie s přesahem) velice chybí na českém trhu, a tak (obzvláště 
v době krize) očekávám dobrou poptávku od diváků. 

 
Obecně vzato je producentská strategie velmi dobře zvolena. Tedy film je primárně určen pro česká a 

slovenská kina a TV. V tomto nelze žadateli nic vytknout a navíc je fajn, že již má domluveného 
slovenského koproducenta. Nicméně samotná strategie vykazuje několik větších vad, které podle mého 
soudu pramení z nezkušenosti žadatele, bohužel. 

 
Už na začátku strategie je docela vidět, že žadatel nemá zkušenost s výrobou filmů z hlediska produkce. 

Jeho slova mluví o relativně snadně natočitelném filmu. O tom se dá úspěšně polemizovat vzhledem 
k tomu, že jedna z hlavních postav je kůň. Což samo o sobě dělá film velmi náročným. Je potřeba zajistit 
bezpečnost herců a štábu, projekt se prodraží o veškerý servis okolo koní, kteří, i když budou cvičení, 
tak jsou do určité míry nepředvídatelní. Zároveň je potřeba mít dubléry pro skoro všechny hlavní herce, 
protože nepředpokládám, že by producent chtěl riskovat jejich zdraví a ohrožení přerušení natáčení. 
Toto vše předpokládá znalost natáčení se zvířaty, kaskadéry a SFX. Žadatel toto neprokazuje. 

 
Dále v harmonogramu (který je jen tak tak dostačující, ale možná by mohl být o něco delší kvůli získávání 

financování na výrobu) žadatel uvádí podání žádosti na AVF před vlastním podáním žádosti o výrobu na 
SFK! To je nereálné už jen podle pravidel AVF, který má podmínku pro minoritní projekty, že aby vůbec 
mohly žádat, musejí již být ze 60% zafinancované do výroby. To se bez podpory SFK zřejmě nestane. 

 
Dále žadatel, jakožto zkušený architekt, nechce spolupracovat s lokačním, ani sám se sebou, ale pro 

nalezení vhodné lokace bude kontaktovat regionální filmové kanceláře. PROČ? 
 
Žadatel chce také mát hotový aproximativ výrobního rozpočtu před tím, než bude mít 1. verzi scénáře od 

autorky. To je nereálná expektace. 
 
Pozitivní je, že jeden z hlavních herců je zároveň koňským odborníkem, a tak částečně pozitivně může 

ovlivnit vývoj filmu. 
 
Z hlediska PR a marketingu by bylo vhodné během vývoje zaangažovat odborníka na zpracování strategie. 

Např. žadatel vcelku ignoruj hlavní cílovku filmů (a i tohoto námětu) autorky Alice Nellis a to jsou ženy – 
skoro každého dospělého věku. A k této cílovce se dá dostat tematicky přes vhodné média jak klasická, 
tak internetová. 

 
Jinak marketingová strategie je standardní a odpovídá danému typu filmu. To samé domácí distribuční 

strategie. 
 
Z hlediska zahraniční exploatace má žadatel naprosto vágní a nereálné požadavky (premiéra filmu na 

Berlinale, San Sebastian, Locarno) nebo spolupráce se sales agenty jen proto, že již akvírovali nějaký 
jiný český film. Např. naprosto podceňuje zahraniční televizní a VOD trh, což pravděpodobně bude 
hlavním odbytištěm tohoto filmu v zahraničí. 

 
Zahrnout do financování výroby regionální fondy v ČR je rozhodně dobrým rozhodnutím. 
 

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

Bohužel, ačkoli oba producenti pracují ve filmovém průmyslu drahně let, není toto zárukou zkušeností 
z hlediska výroby, vývoje, distribuce a propagace filmu. Tedy naprosto zásadní producentské schopnosti 
a znalosti. Na mnoha místech v žádosti je toto, bohužel, vidět. Pro samotnou výrobu by se producenti 
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měli spojit s někým zkušeným alespoň na pozici výkonného producenta. Společnost byla založena 
v lednu tohoto roku a nemá producentsky za sebou žádný kredit. 
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Expertní analýza
Název projektu Kompletní vývoj filmu BUKO

Evidenční číslo projektu 3516/2020

Název žadatele DORIAN film

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková

Datum vyhotovení 1.5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Výborně připravený projekt vývoje filmu scénáristky a režisérky Alice Nellis se věnuje tématu vnitřního světa
seniorů. Vedle příběhu, který umožňuje blízkost postavám, vykresleným psychologicky přesvědčivě a
konzistentně (z hlediska motivací i činů), je rovněž promyšlený vizuální styl připravovaného filmu i práce
s lidskými i zvířecími herci. Žádost předkládá nová produkční společnost, kterou reprezentují zkušení filmoví
profesionálové a představuje důsledně promyšlený a popsaný plán jednotlivých kroků fáze vývoje,
marketingovou i distribuční strategii, cílové skupiny a způsob oslovení publika. Harmonogram je přiměřený
vzhledem k pokročilosti práce na scénáři, rozpočet je realistický a producent má konkrétní plán ohledně
možných budoucích koproducentů a vysílatelů. Projekt, který má z hlediska tématu i stylu mezinárodní
potenciál, tedy k podpoře doporučuji.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Film, dramaturgyní vřazený do žánru temné komedie, je citlivým vhledem do života a vnitřního světa ženy
v seniorním věku. Téma je aktuální a kulturně významné: aktivní stáří, ukázání, že lidé v důchodovém
věku mohou procházet vnitřní proměnou, mít autonomní a bohatý vnitřní svět, zkoušet nové věci. Oceňuji
téma i postavy a zároveň uvažování o stylu. Práce se světlem a výběr prostředí, jak je scénáristka a
režisérka popisuje, vytváří vizuální představu s výraznou poetikou. Moje obava je riziko jisté
sentimentality anebo až zbytečného hromadění emocí ve scénách, resp. příběhových zvratech, kdy
dochází k zásadním posunům ve vnitřním životě postavy (např. noční scéna ve stáji, kdy Jarmila Buka
ustrojí a jde s ním ven v noční košili – i když rozumím smyslu této sekvence (Jarmila se předtím bála řídit
za tmy), v následnosti poté, co poprvé od manželovy smrti spala v manželské posteli a po rodinné hádce
– na mně osobně jako čtenářku (treatmentu a scénáře) působí tato část až nadbytečným emocionálním
tlakem). Až na tuto vyloženě subjektivní dramaturgickou obavu však vidím na projektu pouze silné
stránky: je výborně připravený jak po tvůrčí, tak producentské stránce, vyprávění funguje v motivacích
postav a charaktery jsou konzistentní. I vedlejší postavy (kůň, autistická sousedka) jsou výborně
promyšlené, a to včetně castingu a pečlivé přípravy zvířete i herečky na náročné role.

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

Alice Nellis je jednou z nejvýraznějších českých režisérek a scénáristek a její styl je konzistentní
s předkládaným záměrem – poetická vizualita, uvěřitelné postavy, neherci jako komparzisti, ztvárnění
vnitřních zápasů a proměn. Oceňuji také, jak se tvůrci připravují na práci se zvířecími herci a z popisu
přípravy a toho, co si práce a trénink takových herců vyžaduje, žadatel vystupuje velmi kompetentně.
Zkušená dramaturgyně ve své koncepci velmi přesně pojmenovává konkrétní aspekty vyprávění, na
které se v této fázi práce musí se scénáristkou zaměřit, oceňuje, že příběh nepracuje s levnou
romantikou (citlivost vůči tomuto aspektu pokládám u tohoto tématu za velmi důležitou), upozorňuje na
klíčovou vedlejší postavu a důležitost její autenticity. Kameraman Matěj Cibulka spolupracoval
s režisérkou na mnoha jejich minulých projektech, kde vystoupil jeho smysl pro kompozici krajiny a
promyšlenou práci se světlem. Celkově považuji projekt za velmi kvalitně personálně zajištěný.

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

Rozvíjené téma má několik rovin, které jsou podstatným tématem nejen pro naši společnost, ale bez ohledu
na hranice, a to je především vnitřní život, proměny a aktivita seniorek, vztah ke zvířatům a jejich silná
role v životech jejich lidských bližních. Zároveň je film od začátku promýšlený s ohledem na výraznou
vizualitu, na autorskou poetiku. V předložené podobě uvažování nad tématem i stylem v projektu vidím
potenciál pro oslovení mezinárodního publika a zároveň přínos pro obsahovou i stylistickou různost
českého i evropského filmu.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

I když projekt předkládá zcela nová produkční společnost, je profesionálně připravený. Produkci Dorian film
reprezentují dva zkušení filmoví profesionálové se znalostí domácího i mezinárodního filmového
prostředí. Je to také zjevné z předložené žádosti: fáze vývoje je důkladně naplánovaná z hlediska
obsahu i organizace prací. Jasně jsou vysvětleny další kroky, jejich náplň a záměr (casting, lokace).
Žadatelé zmiňují konkrétní (relevantní) vysílatele a společnosti, s nimiž budou jednat o možné
koprodukci, rovněž již uvažují nad distribucí, nad sales agentem. Všechny plány jsou konkrétní a
realistické. Marketingová strategie výborně pracuje s analytickým východiskem motivů a otázek, které
film otevírá, a z nich odvozuje cílové skupiny a způsob jejich oslovení.

Rozpočet je připravený realisticky a v cenách odpovídajících filmu odehrávajícímu se v současnosti, který
nevyžaduje například výzkum či rozsáhlé rešerše. Honorář za scénář a dramaturgii odpovídá ocenění
zkušených filmových tvůrkyň. Účast na workshopu není specifikovaná konkrétně, ale položka na účast je
spíše nižší, než jsou reálné náklady. Položka 2-16 odborní poradci pravděpodobně zahrnuje psycholožku
a práci se zvířaty (zde si opět nejsem jistá, jestli není trochu podhodnocená). Celkově položky jsou
v souladu s žádostí a plánem konkrétních kroků vývoje. Financování se opírá pouze o zdroje fondu a
vlastní zdroje žadatele – nicméně producent bude jednat s potenciálními koproducenty. Harmonogram by
se mohl jevit jako ambiciózní, avšak vzhledem k pokročilosti přípravných prací je realistický.
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Expertní analýza
Název projektu Kompletní vývoj filmu BUKO

Evidenční číslo projektu 3516/2020

Název žadatele Kompletní vývoj celovečerního filmu

Název dotačního okruhu Vývoj

Název výzvy Vývoj českého kinematografického díla

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc

Datum vyhotovení 4. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Buko je příběhem o truchlení a závěrečném dějství života ženy, které začne pocitem rezignace, ale
překvapivým twistem se změní v nalezení vlastní svobodné vůle a chuti existovat i po smrti partnera.
Příchod stárnoucího cirkusového koně Buka do života Jarmily, která se po smrti muže k překvapení všech
rozhodne pokračovat v jeho „vesnickém dobrodružství“, v sobě obsahuje velmi prostou, potenciálně banální
paralelu.

Nicméně z předloženého úryvku scénáře je patrné, že autorka se spíše než na doslovné symboly hodlá
soustředit na obrazové a náladové zachycení konkrétní existenční situace. Prostě, ale účelně dramaticky
vyklenutý treatment, podmanivý rytmus scénáře a samozřejmě předchozí tvorba autorky vytvářejí
předpoklad pro vznik pozoruhodné černé komedie o náhodných setkáních a impulzivních rozhodnutí, které
v dobrém staví na hlavu rutinu existence a její až příliš jasně vymezené trajektorie.

Vznikající film tak slibuje zaplnit stále velmi řídce obsazené místo inteligentní a vizuálně výrazné
tragikomedie o stárnutí a překonávání vlastních limitů.

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)

- Samotná výchozí dramatická situace filmu Buko souzní s pozoruhodným snímkem Alice Nellis Tajnosti –
je jím náhlý pocit samoty, vykořeněnosti a života unikajícího mezi prsty. Hrdinku středního věku tu ale
nahrazuje stárnoucí Jarmila, která se impulzivně (a částečně nevědomě) po smrti manžela pustí do
nečekaného dobrodružství. Nejen že se odhodlá pokračovat ve „vesnické anabázi“, ke které ji přiměl její
muž, navíc do její rezignace vstoupí mohutný cirkusový kůň.

- Ačkoli v této symbolické dualitě dvou „zestárlých duší“ je potenciálně obsažená hrozba psychologické i
motivické banality, z předloženého úryvku scénáře (ještě velmi neotesaného) vysvítá důraz kladený na
nedialogové, vizuálně řešené scény, práci s prostorem i okamžikem, účelnou dějovou zkratkou.
Předložený fragment scénáře má velmi plynulý rytmus i úspornost v kresbě charakterů a situací.

- Treatment popisuje velmi prostý oblouk, který si postava Jarmily projde od pasivního zoufalství k přijetí
samoty i zodpovědnosti za vlastní život. Jak zdůrazňuje sama autorka v explikaci, nejde zde o žádné
pronikavé filozofické výklady pocitu vykořeněnosti a nesouladu se sebou samým, ale účelně, prostě a
vizuálně působivý komorní příběh. V tomto ohledu předložené materiály fungují a vytvářejí ucelený obraz
budoucího díla.

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

- Alice Nellis patří ke známým filmařkám, navíc její filmografie zaručuje kompatibilitu s podobně
intimistickým příběhem o vnitřní proměně ženské postavy.

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

- Téma stáří, samoty i bezradného truchlení a uvažování na posledním dějstvím života je univerzálně
srozumitelné a z hlediska české kinematografie potřebné, protože vytváří protiváhu prostoduchým
komediálním obrazům „šik konzumu“ pro zralé dámy.

- Příběh vyprávěný výrazným lyrickým klíčem, zakotvený v dobře charakterizovaných postavách a
odpozorovaných situacích, má potenciál uplatnění i na mezinárodním festivalovém okruhu. Předložený
projekt navíc vyhlíží semknutějším a dramaticky funkčnějším dojmem než festivalově ambiciózní, ale
rozpadavý snímek Mamas & Papas.

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

- Žadatel je na produkčním poli nováčkem, každopádně realisticky nastavená finanční i produkční kritéria
projektu stejně jako postava renomované režisérky a scenáristky vytváří dobrý základ pro úspěšnou
realizace developmentu.
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Evidenční číslo projektu 3516/2020
Název projektu Kompletní vývoj filmu BUKO
Číslo výzvy 2020-1-5-13
Okruh podpory 1.vývoj českého kinematografického díla

Kompletní vývoj filmu BUKO – Vyjádření k expertním analýzám

Vážená komise,

celý rodící se štáb filmu Buko je poctěn hodnocením autorů expertních analýz a vnímá je jako závazek a
povzbuzení v pokračující práci na přípravách natáčení filmu, které postupují takto:

- Produkci řídí Martin Lubomírský (Rytmus v patách, Americké dopisy, Monstrum..)
Natáčecí plán připravuje

- Jiří Kačírek (Rebelové, Obsluhoval jsem anglického krále, Gympl, Odcházení, Revival, Masaryk..)
a ten se v této fázi vykrystalizoval takto:
- exteriéry Statku a další reály natočíme v období konec července – konec srpna 2021
- v říjnu 2021 pak v atelieru v Bratislavě interiér Statku a pak se kvůli časovému posunu vrátíme na

Statek ext.
Pan architekt oslovil ke spolupráci

- lokačního manažera Petr Kalina (Fair play, Vybíjená, Masaryk..)
protože ač se lokační zadání zdá být relativně nenáročné, tak mnohdy právě zdánlivě jednoduché věci

se dokáží nejvíce vzpírat. Vzhledem k tomu, že značná část scén se odehrává ve výběhu pro koně, tak uva-
žuji pro obrazové doplnění o nějaké nenásilné dominantě do pozadí.

S Martinem Šulíkem v této fázi pracujeme krom jiného na obsazení profesí, které by byly zastoupeny slo-
venskou stranou:
- v tuto chvíli dohodnuto:
Kostýmní návrhářka Katarína Hollá (Pelíšky, Sluneční stát, Tajnosti, Tlumočník..)
- další v jednání:
masky
zvuk
grip ..

Ukazuje se, že svolat dohromady na konkrétní termín takových jmen českého a slovenského filmu, ačkoliv
mne s nimi pojí léta pracovních zážitků a zkušeností, je třeba s dostatečným časovým předstihem.

Paní režisérka by za současné situace využila možnost vyjádření touto formou:

Vážená komise,



Velmi děkuji za všechny expertní analýzy, které jsem podrobně prostudovala a prokonzultovala jak
s producentem, tak s relevantními členy štábu. Ráda bych se krátce vyjádřila k některým z diskuto-
vaných bodů, ale v první řadě bych chtěla vysvětlit, proč jsem se rozhodla spolupracovat se začína-
jícím producentem, ale zato velmi zkušeným filmařem Petrem Fořtem.

Petr Fořt, se kterým jsem – jako s architektem – natočila více než polovinu svých filmů, je pro mě
člověk, který filmem dokáže opravdu žít. A já jsem pro tento námět intimního, poetického a velmi
osobního filmu hledala člověka, který jej nebude brát pouze jako práci, ale jako osobní úkol. Fakt,
že se Petr Fořt rozhodl věnovat se produkci, vychází z jeho mnohaletých zkušeností s filmováním
jako takovým, ale také z touhy po tom dát dohromady štáb lidí, kteří budou pro danou věc i zapá-
lení a které práce u filmu naplňuje. To vše může znít hodně idealisticky, ale naštěstí Petr není tak
naivní, aby si myslel, že práce producenta je něco, co se člověk nemusí naučit. Ve své producentské
nezkušenosti je natolik zkušený, že se obklopil velmi zodpovědnými profesionály a nasazení a od-
hodlání, se kterým se přípravě tohoto projektu věnuje, mě zcela přesvědčilo. Má mou důvěru a ma-
ximální podporu. Vím, že když si v něčem nebude vědět rady, má v sobě tolik pokory, že se zeptá
těch, kteří mu dokáží poradit. Ale na druhou stranu má v sobě tolik odvahy, aby se nebál postavit
za projekt, kterému věří.
Nyní již ke konkrétním otázkám, které byly analýzami vzneseny:

Participace slovenského koproducenta

S Martinem Šulíkem jako koproducentem jsem natočila filmy jako Výlet, Tajnosti, Revival nebo An-
dělé všedního dne. I další spolupráce se Slovenskem – jako bylo například Sedmero – mi dovolila
vytvořit česko-slovenský štáb, ve kterém jsou moji dlouhodobí spolupracovníci jako je například Ka-
tarína Hollá, Igor Gubala nebo Juraj Baláž. Co se týče obsazení filmu, u postavy Milana a jeho
matky je počítáno se slovenskými herci s tím, že matka bude mluvit slovensky, zatímco syn již česky
a slovensky. Jsem ještě z generace, kde bylo propojení našich dvou zemí velmi těsné a spolupráce
se slovenskými kolegy mě baví a je pro mě něčím přirozeným, co se promítá do většiny mých filmů.
A také ráda na plátně slyším slovenštinu.

Dramaturg projektu

Milenina smrt nás všechny hluboce zasáhla. Proto je pro nás složité její místo ihned zaplnit, protože
v rámci projektu jsme s Milenou byly na sebe již značně navázané. O námětu jsme spolu diskuto-
valy od minulého léta a Mileniny vhledy pro mě byly velmi inspirativní. Je jasné, že nyní budeme
muset najít jiného dramaturga, ale nechceme toto místo jen dočasně nahradit nějakým jménem.
Protože se jedná o práci na dlouhé období, nechci toto rozhodování uspěchat.

Práce s koňmi a kaskadéry

Téma scénáře, který píšu, vychází z vlastních zkušeností s chovem a tréninkem koní. Sama dva koně
vlastním a léta se věnuji práci s nimi. Tím chci jen vysvětlit nejen téma filmu, ale také to, že vím, co
práce s koňmi obnáší. Koně pro natáčení jsou v přípravě již nyní a připravují je trenéři, kteří mají



rozsáhlé zkušenosti s natáčením – například Johana Spáčilová z Black Riders Ranch, která připra-
vuje koně pro natáčení zahraničních projektů, jako je Knight Fall či Wheel of Time a Marian Roden,
který je naším jedním z předních trenérů specializujících se na španělskou školu a má za sebou i
praxi s koňmi v cirkuse. Marian Roden by měl ve filmu také hrát v jedné z jezdecky nejtěžších scén –
kdy samolibého trenéra vyškolí zkušený cirkusový kůň. Je nám jasné, že pro noční scénu v lese, kdy
postava Jarmily cválá a padá z koně, bude třeba zkušená kaskadérka, nicméně pro ostatní role, kde
je interakce s koněm, nebo i jízda na něm potřeba, chci naopak vybírat herce, kteří dokáží tuto akci
zvládnout sami. Ostatní postavy nedělají na koních nic, co by nebylo v možnostech poučeného
amatéra nebo rekreačního jezdce a koně budou na práci s herci připraveni a při jednotlivých
záběrech dostatečně jištěni.
Vím, že natáčení s koňmi není jednoduché – například v pohádce Sedmero jsme s koňmi pracovali v
náročných aranžích, včetně dětských herců na koních a kaskadérských nočních scén v lese. Scéna
se vždy musí přizpůsobit schopnostem herce, připravenosti koně a také časovým možnostem natá-
čení. Nicméně již ve fázi scénáře jsou jednotlivé akce s koněm konzultovány s trenéry, kteří je bu-
dou při natáčení koordinovat. Takže v tomto ohledu věřím, že budeme připraveni.

Další vyjádření k diskutovaným bodům nechám na producentovi a jeho dalších spolupracovnících,
protože daným otázkám více rozumí, nicméně bych ještě chtěla poznamenat, že co se týče zahra-
niční strategie, např. s festivalem v San Sebastianu mám velmi dobré zkušenosti a film jsem tam již
premiérovala (dokonce tenkrát získal jednu z hlavních cen), takže jako úplně nereálnou cestu bych
toto neviděla. Nicméně víme, že současná festivalová scéna je velmi složitá a je pravda, že cesta
zahraničního televizního trhu bude pro náš projekt bezesporu zásadnější, protože festivaly určitě
nejsou to hlavní, proč bych tento film chtěla natočit.

Děkuji za pozornost
S pozdravem
Alice Nellis

Jako začínající producent si uvědomuji, že ne každý ze zdrojů finančního krytí, ve který doufáme, se nám
musí podařit získat, a jsem připraven případnou částečnou nedostatečnost doplnit z vlastních soukromých
zdrojů, ale samozřejmě každá z možností podpor kinematografií je pro nás velmi významná.

Za tým Buko s díky za Vaši podporu.

Petr Fořt
Producent



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Vzájemnost 
Evidenční číslo projektu 3521-2020
Název žadatele Robin Kvapil

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 3.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Prime Dynamic je mladičká společnost (zal. 2017), která žádá na projekt zkušenějšího Štefana Voržáčka, 
který se snaží o svůj režijní debut.

Hlavní dobrou stránkou je víceletá spolupráce hlavních tvůrčích složek a realizačně jednoduchý scénář 
odehrávající se v podstatě mezi dvěma herci v lese a na samotě u lesa.

Slabých stránek je několik. Jednak větší zátěž pro herce a režiséra a především menší zkušenost 
žadatelské produkce. Ta se projevuje chybami ve finančním plánu, nereálným časovým harmonogramem a
nevýhodnou opční smlouvou.

Vzhledem k těmto výtkám a nedoložení (nepovinné) první verze scénáře nelze předložený plán v této 
podobě doporučit Radě Fondu k realizaci.

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 jasná a většinou srozumitelná. Největší a podstatný problém má opční smlouva na scénář. Je 
stanovena disproporčně a to překvapivě ve prospěch autora. Zatímco délka opce je striktně ohraničena 30
měsíci (přičemž již třetina vypršela), obsahem opce je povinnost výrobce na jejím konci předložit doklad o 
zafinancování celé realizace AVD. Naopak kupodivu nejsou ani základně nastaveny parametry budoucího 
kontraktu a tak není naplněn předpoklad smlouvy o smlouvě budoucí. Celá situace je tak sice výhodná pro
autora, ale kromě toho, že je tím zasažen časový harmonogram projektu, je situace riziková i pro Fond.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
- Rozpočet vývoje je poměrně standardní, spíše nižší. Překvapivě je zde málo na workshopy a trhy, 
přestože je projekt deklarován jako festivalový. Naopak se počítá s 90 000 Kč za Storyboard, který je dle 
mého názoru mnohem méně podstatný než casting a pronájem zkušebny.

– Finanční plán je bohužel prakticky na začátku. Má pouze dvě položky. 430 000 Kč je těžko doložitelný 
vklad žadatele a požadovaných 360 000 Kč, které jsou pak nepochopitelně vedeny v kolonce filmová 
pobídka.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Strategie je vcelku promyšlená a dokonce ukazuje žadatelčin vhled do problematiky. Ráda by se 

ucházela o přízeň silných worldsales agentů, kteří jsou ale tradičně ochotni jednat s tuzemskými 
producenty. Dále chce cílit na evropské festivaly. Naopak v ČR chce využít rozumně potenciálu velkých
společností jako Bontonfilm a Cinemart. Célé to však nesedí se zrychleným harmonogramem, který 
počítá s ukončením vývoje již v tomto roce a premiérou na podzim příštího roku a malým rozpočtem i 
časem na možná zahraniční vyjednávání.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Kredit bude patrně předmětem diskuse. Scénárista Voržáček jisté zkušenosti má, byť rozhodně není 
žádným rutinérem a navíc jde o jeho režijní prvotinu. Produkční společnost zaměřená dosud na 
software je na tom podstatně hůře, což je bohužel na žádosti vidět. Naopak někteří uvedení 
spolupracovníci jsou vcelku zkušenými a film není realizačně příliš náročný.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vzájemnost 

Evidenční číslo projektu 3521-2020 

Název žadatele PRIME DYNAMIC 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 26. 04. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Osamělý, stárnoucí muž žije na samotě, obklopen přírodou a specifickým tepem východního Slovenska. Do 

každodenní rutiny vstupuje mladý Američan, který zažádá na neznámém místě o nocleh. Jenže samorostlý 

muž nemá pak v úmyslu mladého cizince pustit na další cestu. Mladý Američan je násilím přinucen dočasně 

zůstat, zatímco probíhá marné úsilí o prolomení jazykové bariéry i pochopení odlišných postojů k životu. 

/// 

Na projektu lze ocenit, že předkládá finančně nenáročné, obrazově průbojné a divácky dosti náročné artové 

drama, které si sympaticky klade za cíl oslovit mladé publikum a nastolovat současné otázky, řešit aktuální 

dilemata. Střet dvou civilizačních pohledů na svět – na jedné straně spjatého s okolní přírodou a usazeného 

někde, na straně druhé pak toho, jenž vyhledává stále další prchavé podněty a nezůstává usazen nikde – je 

dlouhodobě plodné téma, nevyčerpatelné jedním či několika filmy. Naneštěstí předložený projekt prozatím 

neslibuje výraznější náznak originálního tvůrčího uchopení a neotřelých myšlenek. Kromě toho konstruuje 

značně stereotypní postavy: především mladý Američan s hloupými dialogy a mobilem v ruce připomíná 

nechtěnou karikaturu, jíž nelze omluvit ani uměleckou zkratkou. Spíše svědčí o generačním příkopu ze 

strany tvůrců, kteří takto sotva naplní proklamované úsilí oslovit mladé přemýšlivé publikum, s ohledem na 

nedostatek originálních myšlenek pak ani další cíl, totiž zaujmout mezinárodní festivalový okruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vede ušlechtilý záměr navázat na plodné tradice tuzemské kinematografie: explicitně je zmíněn 

František Vláčil, v žádosti zazní slovní spojení „klasické artové drama“, šlo by hovořit o syrovém a současně 

intimním podobenství. Z materiálů této fáze nelze v úplnosti posoudit kompetenci autora – debutujícího na 

poli celovečerní režie – z hlediska obrazové či zvukové složky, na níž si velmi zakládá. Předložený 

treatment bohužel dosud nevypovídá o schopnosti zvládnout divácky náročnou látku myšlenkově 

imponujícím způsobem. Žádost nechtěně zaujme některými úvahami: například v ní stojí, že snímek 

zamýšlí oslovovat především mladé publikum. Jenže zrovna postava mladého Američana Lucase 

představuje do očí bijící stereotyp: o mnohém svědčí, když jej autorská explikace popíše coby „zástupce 

současné generace tzv. mileniálů“. V těch slovech se zračí vůle navázat kontakt s mladší generací, leč 

slovy, která většině z nich, troufám si říci, budou znít směšně. Lucasovo zírání do mobilu vyznívá stejně, jak 

by působilo, kdyby dvacátník načrtl postavu otce tím, že jde o pupkatého a káravého rozumbradu, který to 

asi myslí dobře. Obojí nepochybně existuje, aby ovšem nezůstalo na úrovni neudržitelného klišé, musí přejít 

nad stereotypní obrazy. A pakliže spíše málomluvné dílo spoléhá zejména na obrazovou a/nebo zvukovou 

složku, klišé přetrvává. Takto postavené dílo vyžaduje suverénní autorskou osobnost, která projevuje určitý 

nadhled (nad tématem, nad stylistickými prostředky). Ten bohužel v předložené žádosti prozatím nevidím. 

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

Debutující režisér má nepominutelné zkušenosti coby scenárista či producent. Na realizačním týmu zaujme, 

že se jeho členové dříve podíleli společně na více projektech. Což lze (pozitivně) pokládat za sdílený vkus a 

předpoklad zdárné realizace, případně však i (negativně) za určitý jednonázorový kruh bez dostatečné 

zpětné vazby. Jakkoli dramaturgyně může přispět k lepšímu vystižení okrajových ženských postav, 

generační příkop patrně nepřeklene (o příslušnících Lucasovi generace píše, že život „prožívají primárně 

přes internet, žijí v onlinu“). Mnozí příslušníci nastupující generace mají pro tyto připomínky připravenou 

jednu příkrou odpověď: OK Boomer. Obdobně by tito kluci a holky zřejmě přistoupili i k výslednému filmu. 

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

Žádost problematicky zhodnocuje vlastní mezinárodní potenciál. Američan Lucas hovoří anglicky, což by 

mělo údajně přispět k snazšímu přístupu na zahraniční festivalový trh. Podobnou úvahu pokládám za krajně 

nerealistickou a úvahy o originalitě za nedostatek sebereflexe. Jak známo, mezinárodní festivaly 

zaměstnávají zpracovatele posudků, kteří se podílejí na předvýběru děl; míněno mimo rámec těch, jež míří 

do programu přednostně na základě žádaného režiséra či herce. Podobně nenápadný titul by musel festival 

v posudkovém kotli čímsi pořádně zaujmout (angličtina naprosto nestačí), což nepokládám za reálné. 

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

znaků) 

Žádost obsahuje veškeré formální náležitosti, uvažuje se o účasti koproducenta, včetně jejich oslovení na 

mezinárodních koprodukčních trzích. Finanční plán nízkorozpočtového projektu a realizační harmonogram 

budí vesměs důvěru, ač předběžný záměr natáčet na jaře 2021 působí příliš optimisticky. 
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Expertní analýza
Název projektu Vzájemnost

Evidenční číslo projektu 3521/2020

Název žadatele PRIME DYNAMIC

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Šrajer

Datum vyhotovení 17. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt nízkorozpočtového uměleckého hororu Vzájemnost by měl prozkoumat věčné téma střetu
moderního člověka a divočiny. Neodpovídá ale přesvědčivě na otázku, proč zrovna toto téma a tímto
způsobem.

Pojetí tématu střetu dvou generací a světů (tradiční a moderní), jak jej nastiňují předložené materiály, není
originální ani překvapivé. Pracuje s obehranými generačními a genderovými stereotypy (technofilní mileniál,
násilnický a vulgární horal, náruživá divoženka) a hororovými klišé a příběh se vyvíjí předvídatelně.
Charakterizace postav je vágní, nedává důvod, proč bychom se o ně měli zajímat a snažit se je pochopit.
Motivace pro jejich počínání je nejasná a vývoj, který prodělají, nepřesvědčivý. Proč se mladý muž závislý
na technologiích a internetu baví hledáním „přírodních záhad“? Pokud podobné výpravy dělá pravidelně,
proč jej znervózňují zvuky lesa? K čemu má sloužit dále nerozpracovaný náznak homoerotické náklonnosti
Fedora k Lucasovi nebo kříž s Ježíšem coby symbol konce západní civilizace?

Podstatou příběhu má být neschopnost komunikace a vcítění, ale světy obou mužů jsou od sebe tak ostře
oddělené, že si mezi nimi žádnou shodu ani nelze představit – treatment nenaznačuje, že by si mohli být
schopni porozumět.

Chápu, že v takto rané fázi vývoje zatím není důkladněji promyšlena formální stránka filmu, nicméně právě
její výlučnost by mohla vyvážit obyčejnost zápletky. Zvlášť, má-li jít o „velmi obrazový“ film. Popis formy je
žel příliš neurčitý (polocelky a detaily pro postavy, celky pro přírodu) a lehce matoucí s ohledem na další
informace v poskytnutých materiálech. Film se bude podle treatmentu z velké části odehrávat v chalupě, ale
na jeho baladické atmosféře by se měla výrazně podílet příroda. Styl má být realistický a herci kvůli
autenticitě neznámí, postavy jsou nicméně pro svou jednorozměrnost spíše archetypální. Jako inspirace je
zmíněn film Františka Vláčila Stín kapradiny, ambicí tvůrců je ovšem oslovit mladé publikum, které má rádo
horory. Obávám se, že vláčilovská melancholická poetika zcela neodpovídá estetickým preferencím mladých
diváků a dramaturgů prestižních festivalů, kam by tvůrci Vzájemnost rádi přihlásili.

Dramaturgická koncepce obsahuje řadu rozporů týkajících se vymezení cílové divácké skupiny. Píše se
v něm o mladém publiku vyhledávajícím horory, stejně jako o klasickém artovém dramatu pro náročnější
publikum. Distribuce má být zase nabídnuta společnostem zaměřeným na mainstreamové publikum…

V souhrnu považuji prezentovaný projekt za dostatečně nosný pro krátkometrážní, nikoliv pro celovečerní
film, a udělení podpory tudíž nemohu doporučit.

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 dle popisu postrádá obsahovou i formální originalitu, nenabízí dostatečně silný důvod ke zhlédnutí
zrovna tohoto filmu. Postavy ve svém jednání nejsou koherentní. Mění se skokově, ne postupným vývojem.
Vývoj příběhu lze předem vytušit, takže odpadá moment překvapení. O Lucasovi prakticky nic nevíme, což
znemožňuje naše přimknutí k němu a může to oslabit působivost scén, ve kterých se nachází v ohrožení,
potažmo naši touhu, aby byl vysvobozen. Není zřejmé, co jiného by mělo být zdrojem napětí a vyvolávat
otázky, jak bude příběh pokračovat. Projekt má parametry hororu, čemuž odpovídá také vykreslení postav a
nakládání s nimi, zároveň je charakterizován jako umělecký film s myšlenkovým přesahem, jako film fyzický
a zároveň duchovní. Není zřejmé, jak by se obě polohy měly vyvažovat, aby byl výsledek koherentní.
Snahu o společenský komentář, který přesáhne rámec žánrového snímku, navíc oslabuje silně stereotypní
a generalizující pojetí obou postav, redukující hrdiny na několik typických znaků dle jejich věku a původu.

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

Produkční společnost dosud žádný celovečerní film nerealizovala.
Režisér se měl podílet pouze na hodinovém dokumentu. Žádný z jeho scénářů dosud nebyl realizován.
Dříve měl pracovat jako kreativní vývojář (není zřejmé, co přesně je tím míněno) pro blíže nespecifikované
společnosti. Dramaturgyně podle materiálů několik let pracovala jako dramaturgyně NFA. Podle dostupných
informací v NFA ovšem pracovala jako tisková mluvčí a filmová historička. V NFA se nadto nabízí nanejvýš
pozice dramaturga kina Ponrepo, nikoliv hraných filmů. Jako referenční film je několikrát zmíněn nepříliš
dobře přijatý Návrat ztraceného ráje, natočený před více než dvacet lety. Vřelého hodnocení se nedočkaly
ani další dva opakovaně zmiňované filmy Labyrint a Můj vysvlečenej deník. Kameraman se měl podílet na
„velmi úspěšném“ televizním dokudramatu Terrorism Close Call – nepodařilo se mi ovšem zjistit, čím
přesně měl být tento seriál úspěšný.

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

Vzhledem k výše zmíněné všednosti, formální a obsahové zaměnitelnosti není zřejmé, čím by měl film
zaujmout na zahraničních festivalech, jak je jeho ambicí. Inspirace Františkem Vláčilem neodpovídá,
obávám se, současným festivalovým trendům. Vykreslení Američanů jako naivních důvěřivců a lidí
východní Evropy jako násilníků a buranů a sexuálně náruživých žen, spíše stvrzuje stereotypy, kterými
nechvalně proslul například horor Hostel.

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

Finanční cíle považuji za realistické a zpracování žádosti za dostačující, byť obsahuje pár drobných chyb
(treatment například z nějakého důvodu končí namísto epilogu prologem). Nejsem ovšem přesvědčen, že
společnost, alespoň tak, jak je představena, dokáže realizovat a adekvátně „prodat“ celovečerní film,
který by naplnil ambici díla vhodného k uvedení na áčkových festivalech jako Sundance nebo Berlinale.



VYJÁDŘENÍ K POSUDKŮM

Projekt: VZÁJEMNOST Evidenční číslo projektu:  3521/2020

Dobrý den.

Děkujeme za zaslání a vypracování posudků k projektu v rámci naší Žádosti o
příspěvek na vývoj tohoto celovečerního filmu.

Co se týká připomínek k treatmentu filmu,  tak s většinou nelze než souhlasit.
V již nedávno dokončené první verzi scénáře jsou mnohé z nich zapracovány.
Došlo k hlubšímu prokreslení postav, jejich realističtějšímu ukotvení v daném
prostředí. Výrazně se zapracovalo na motivaci postav tak, aby byly více
pochopitelné divákovi. Jen na okraj, postava mladého Američana v příběhu není
míněna tak, že angličtina, jíž se v příběhu z části hovoří, nám umožní snazší
přístup na festivaly.  Jedná se čistě o autorskou licenci, kdy proti sobě stojí dva
protipóly téže civilizace.

Současně vzhledem k náročnosti daného materiálu jsme se rozhodli, že
angažujeme ještě jednoho  dramaturga, aby s vývojem látky pomohl. Jednání
v této věci jsme již zahájili.

V rámci připomínek k ekonomické části projektu je zmiňován opakovaně
optimistický časový harmonogram. Popravdě, právě nízkorozpočtovost snímku
v kombinaci s obsazením pouhých dvou rolí (vyjma epizod samozřejmě)
a jednoduchých lokací, u nichž již dopředu víme, kde se budou nacházet,
umožňuje z našeho hlediska rychlou výrobu, kdy stěžejní částí momentálně je
dokončení kvalitního scénáře. Nicméně takový byl záměr, který se již teď
nepodaří naplnit také kvůli vzniklé COVID situaci. Tudíž je zřejmé, že projekt se
nebude natáčet dříve než na podzim 2021.

Co se nákladů na vývoj týče, tak část nákladů ve výši 430tis. Kč jsou hotové
peníze, které žadatelka do projektu vloží, což bude jistě snadno doložitelné. Jinak
naším omylem došlo k chybnému uvedení žádané částky do kolonky filmových
pobídek, za to se pochopitelně omlouváme. Současně ano, žadatelka - produkční
společnost je ve filmovém průmyslu nová, ale nějak se začít musí. Proto byl
zvolen jednodušší typ projektu s relativně nízkým rozpočtem a týmem, který na
sebe slyší a zná se.  V případě opční smlouvy je pak právě tento fakt zohledněn.
Naše firma nechtěla autorovi blokovat jeho práva na scénář v případě, že by se jí
nepodařilo v daném čase (2,5roku nám přišlo jako dostatečně dlouhé období)
zajistit výrobu. Nicméně i v této věci již došlo k úpravě, neboť byl i vzhledem ke
COVID situaci podepsán Dodatek k opční smlouvě.

V Praze, 15.května 2020

Ludvík Němec, producent
PRIME DYNAMIC s.r.o.
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Grunt 

Evidenční číslo projektu 3524-2020 

Název žadatele 8Heads Productions 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj hraného díla 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 25.4.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Film GRUNT je předkládán na SFK již podruhé. Oproti původní žádosti žadatelka dodala lehce upravenou 
žádost. Žádné zásadní změny se mezitím nestaly. K treatmentu jsou doloženy rozepsané některé scény.  
 
Kladně hodnotím:  

- Producentskou připravenost – okomentování všech zvažovaných kroků směrem k projektu – nikoliv 
jen slepý výčet tahů, které se běžně dějí 

- Žadatelka doložila LOI od 2 koproducentů 
- Žadatelka doložila LOC od 3 partnerů v části vývoje filmu 

 
Celkový rozpočet je na české poměry vysoký, počítá i s velmi nejistou podporou Media Development. 
Žádost na SFK ve výši 850tis Kč je tedy nadstandartní i v této konstelaci, pokud bude bez dotace Media 
bude vyšší než 50% a tedy se projekt stane kulturně náročným. 
 
Dodaná LOI nesouhlasí s rozpočtem – hlavně v rámci marketingové kampaně (která je sice doložená LOC, 
ale v rozpočtu není) a také nesedí částky, které vkládají postprodukční studia.  
Celkově je sice finanční plán vícezdrojový (až na vlastní vklad producenty, který pokryje její režijní náklady), 
ale vlastně jen ve formě věcného plnění. 
 
Celkově ale projekt hodnotím velmi kladně. Výběr tématu, přístup producentky i positioning. Po vysvětlení 
nejasností v rozpočtu bych projekt doporučila do vývoje.  
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  



 
 

Strana 2 
 
 

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

 
Hodnocená kritéria  
 

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

 Žadatelka předkládá tento projekt na vývoj již podruhé. Její žádost je i tentokrát úplná, řádná a 
srozumitelná.  Producentská strategie je dobře zpracvoáns, detailní a všechny informace v ní jsou 
doloženy LOI (2 LOI od zahraničních koproducentů, LOC od české postprodukce IO Post a 
Sleepwalker a LOC od české marketingové společnosti), každou informaci jasně a zřetelně 
vysvětluje. Nejedná se o plochý výčet událostí, které plánuje, ale jasně je všechny vysvětluje ke 
konceptu a potřebám toho projektu. Z její žádosti je mi naprosto jasné, kam projekt směřuje, jaký je 
její záměr a co by mělo být výsledkem nejen vývoje, ale celé výroby, a částečně i exploatace.  

 

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

Rozpočet je na zdejší poměry vysoký, 2,36mil CZK na vývoj celovečerního filmu, který se bude točit 
v ČR je na místní podmínky nadstandartní. Není to samozřejmě špatně, jen je to hodně ambiciózní. 
Žadatelka do finančního plánu započítala i velmi nejistou a riskantní dotaci od Kreativní Evropy 
Media Development, ale sama ujišťuje, že v případě, že ji nedostanou, vývoj projektu to neohrozí.  

Financování je pestré, nespoléhá se pouze na částku od SFK, ale požadovaná částka je i v dikci SFK 
velmi vysoká (850tis – což je 35% rozpočtu i s Media Development, bez MEDIA bude podíl dotace 
SFK na rovni 52% a projekt se stane kulturně náročným).   

Krom vlastní investice 150tis Kč (které pokryjí production fee 90tis, jež nelze hradit z dotace a 
polovinu režie tedy 50tis, kterou lze hradit z dotace) jsou ostatní vklady ve formě věcného plnění a 
u některých marně hledám jejich ekvivalent v rozpočtu.  
- Věcné plnění ve výši 240tis Kč – v oblastech marketingu, public relations, marketingové 

komunikace v sociálních sítích – žádná taková položka se v rozpočtu neukazuje – prosím 
vysvětlit u slyšení, které částky ve vývoji jsou tímto vkladem financovány – v jiném případě by 
chyběl finanční zdroj na 240tis Kč 

- Věcné plnění IO Post – ve výši kamerová technika a obrazová postprodukce ve výši 90tis Kč, 
společně s 90tis Kč od Sleepwalker – součet všech položek I včetně štábu činí sice 180tis, ale 
jak dokazují LOI – štáb do nich započítaný není (tedy položky nesouhlasí) 

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

Producentská strategie je promyšlená a okomentována směrem k projektu tak, aby byla srozumitelná. 
Ve vývoji se krom rešerší spojených se scénářem, chtějí věnovat i vytvoření brožurky B2B pro 

případné další financování (Media, výroba). Koprodukční trhy neplánuje – má již předjednané 2 
zahraniční koproducenty ze Slovenska a z Ukrajiny – cílem vývoje je podepsání deal mema (spíše 
by mělo být reálné koprodukční smlouvy).  

Chce se účastnit scénáristického Midpointu nebo Sources 2. Sama žadatelka udává, že jsou potřeba 
rozsáhlé rešerše a intenzivní práce na scénáři mezi dramaturgem a scénáristou. Myslím, že je to 
na místě. V momentě, kdy se film neopírá o reálné události typu Gagster Ka nebo Příběh kmotra, je 
velmi důležité vystavět příběh tak, aby byl zajímavý pro cílovou skupinu, kterou si udávají – tedy 
15+. Chtělo by to spojit vizuál s treatmentem. Úvodní fotka ukazuje motorkáře a peníze (což 
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evokuje finanční podvody v oblasti sportu) – ale treatment je vlastně o kampeličkách, kde hlavní 
postava jezdila v mládí na motorce, tedy pro prvotního diváka zavádějící.  

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

8Heads Productions a producentka J.Sichel několika předchozími filmy dokázala, že je schopná 
natočit mezinárodní koprodukci kvalitně jak autorsky (i se začínajícími autory), tak produkčně. 
Tento film rozhodně není nad schopnosti a dovednosti 8Head Productions a přesně se hodí do 
jejich portfolia.  

 



Strana 1

Expertní analýza
Název projektu Grunt

Evidenční číslo projektu 3524/2020

Název žadatele 8Heads Productions

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor

Datum vyhotovení 26.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Literární příprava ke krimi thrilleru Adama Hobzika se k posouzení předkládá opětovně, a to proto, že byl
projekt v minulé výzvě dobře hodnocen, ale nakonec s ohledem na alokaci prostředků nedosáhl na finanční
podporu. Projekt se přesto dočkal jistých úprav, ať už na poli jeho administrace/organizace (změny
v rozpočtu a finančním plánu), tak i v rámci dramaturgických zásahů.
Grunt si bezesporu stále kladné přijetí ze strany SFK zaslouží. Jde o látku dobře fungující ve vymezeném
žánru, se společenským přesahem, jenž reflektuje (ne)proměnu napříč dvěma obdobími, před a po-
listopadovým. Ačkoliv jej lze vnímat čistě jako silné drama o soupeření dvou jedinců, látka nabízí kritický
vhled do „fungování 90. let“, do kliček v rámci podnikání, do politiky a politikaření. Funkčně využívá dvou
prezidentských amnestií, které se v mnohém lišily, což autor textu podporuje už i samotnou odlišností
situací, do kterých právě amnestie v rámci děje vstupují, a proměnou ústřední postavy filmu.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Na základě předložených textů lze už nyní předpokládat, že výsledný scénář (a film) nabídne atraktivní,
nikoliv však prvoplánovou a povrchní konfrontaci odlišných osobností, jejich postojů – k etice například.
Současně však Grunt je temnější a nenašli bychom v něm jednoduchá východiska, dělení na dobro a zlo,
neboť špína se zadírá pod nehty možná z jiných motivací, přesto prakticky každému, kdo se rozhodne
s něčím bojovat a jít za výsledkem (v tomto případě pomstou) stůj co stůj. A tedy i když notně odlišné dvě
ústřední postavy, ve finále jen každá z jiné perspektivy ilustruje absenci morálních hranic.
Grunt je napínavý, břitký. Pochopitelně, že bude velmi záležet ještě také na citlivě sepsaných dialozích,
aby postavy, které nyní působí věrohodně, uvěřitelnými a živoucími stále byly.

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

Látka se bude realizovat „pod rukama“ štábu především mladé generace, což sice více méně vylučuje
dostatečně prožité zkušenosti s dobou, o níž film vypovídá, na stranu druhé může do projektu přinést
nový úhel pohledu a dost možná také funkčnější zapojení žánrových postupů.

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

- Dostatečně kritická reflexe nedávné minulosti je vítaná nejen v našem prostředí. Grunt se sice bude
vztahovat k české polistopadové době, přesto nabízí v jistých ohledech i archetypální střety morálního a
nemorálního. Téma etiky je obecně funkční, Grunt má potenciál zaujmout diváky i v jiných zemích.

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

- Projekt má již nyní dostatečně velký podíl financování z dalších, soukromých zdrojů, je ale fakt, že
v rámci vývoje nemalou částí spoléhá na podporu ze strany SFK a také Kreativní Evropy – MEDIA.
K rozpočtu nemám připomínek.
Organizační zajištění projektu zdá se být dobře připravené, žádost je kvalitně zpracovaná.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Grunt 

Evidenční číslo projektu 3524-2020 

Název žadatele 8Heads Productions 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mišúr 

Datum vyhotovení 25. 04. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Motocyklový závodník zažil křivdu: v pozdním socialismu jej prominent režimu připravil o mistrovství světa, 

aby v polistopadovém kapitalismu zhnuseně spatřil, že někdejší rovnější dokázali úspěšně najet i na nové 

post-transformační pořádky. Křivda vede k mučivé touze po pomstě, hrdina vstupuje na šikmou plochu. Jeho 

příběhu zpětně a pozorně naslouchá mladý a nezatížený novinář, jenž se posléze sám ocitá v mezní situaci. 

/// 

Projekt se vyznačuje obratným zvládnutím žánrových konvencí a schopností nelineárně propojit různé lidské 

osudy, aniž by dění ztratilo poutavou a ústrojnou skladbu. Dosavadní práce i předložené vyjádření 

debutujícího autora dává naději na dynamické a sympaticky ctižádostivé dílo, organizačně solidně zajištěné. 

Jakkoli treatment netrpí vyloženými narativními lapsy, autor by se měl v další fázi ujasnit, co jej na projektu 

zajímá především: zda křivda a divoká osobnost hlavního hrdiny v atraktivním žánrovém podání nebo 

souvislý a argumentačně přesvědčivý pohled příslušníka mladé generace na devadesátá léta, tedy vlastně 

závažnější příspěvek k soudobým dějinám. Obojí jde prozatím dohromady ztuha. Zápletku kupříkladu rámují 

dvě prezidentské amnestie, které jsou nepřímo srovnávány, chybí ovšem větší objasnění, co z těchto dvou 

událostí plyne nad rámec jednoduché analogie. Pakliže autor zamýšlí kontext devadesátých let ponechat, 

bude potřebovat v dalších fázích výrazný dramaturgický dohled a vůli k pročištění dosud nepřesvědčivého 

nakládání s dobovými reáliemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Treatment slibuje poutavou žánrovou podívanou. Nelineární vyprávění se v této podobě nezdá ohrožovat 

srozumitelnost zápletky, která je vystavěna víceméně smysluplně. Nevidím zásadní problém v žánrových 

šablonách jednotlivých postav: akorát neodhadnutelná kráska Gabriela by zasloužila mazanější promyšlení, 

její jednání (náhlá pomoc hlavnímu hrdinovi) budí přílišný dojem, že za autora účelově lepí scénář, aby lépe 

držel pohromadě. Projekt napájí postupy krimithrilleru na nosné reálie především devadesátých let. Pokouší 

se vnést nezatíženou perspektivu dnešních třicátníků na velmi nejednoznačnou dobu (autor je dle svých 

slov „podivně hrdý“, že v té době vyrůstal). Jenže postrádá obeznámenost. Na autorově práci je velmi vidět, 

které části příběhu odpovídají jeho osobnímu zaujetí (sportovní klání, motiv rizika) a které patrně zná pouze 

zprostředkovaně (ekonomická a politická transformace). Za žánrově kompetentního jej pokládám a kdyby 

bylo líčené historické období pouze pasivní kulisou pro osobní příběh, ve vizi projektu bych věřil. Pokud 

však chce autor cosi inspirativního sdělit o devadesátých letech nebo o dvou rámujících prezidentských 

amnestiích, potřeboval by provést značnou rešeršní práci a hodně naslouchat odborným poradcům. 

Machinace na ministerstvech nebo divoké diskotéky v tomto pojetí připomínají hodně omletý a klišovitý 

pohled na devadesátky. Doporučil bych i lépe argumentovat, co nám v dění vlastně ty dvě amnestie sdělují: 

Že historie se opakuje? Že první z nich devadesátky otevřela a ta druhá uzavřela? Nebo něco jiného? 

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

Autor debutuje na poli celovečerního filmu, jeho dosavadní práce svědčí o schopnosti uplatňovat svěží 

stylistické prostředky. Potřeboval by však výraznou zpětnou vazbu v rámování příběhu, a především 

dobových reálií: zkušený dramaturg projektu má zkušenosti spíše s komediální produkcí, je si však vědom 

potřeby, aby „zpřehlednil autorovy nápady a dal jim řád“. Celkově lze říct, že profesní životopisy členů štábu 

budí důvěru v naplnění zejména žánrových parametrů žádosti.  

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

Autor hovoří směle v souvislosti se stylizací projektu o americkém seriálu Narcos (2015–17), i jeho projekt 

by při obratné realizaci mohl v určité míře oslovit zahraniční publikum. Jedna věc by ovšem zasloužila 

vyjasnění: dramaturgická koncepce hovoří o filmech Jaroslava Soukupa z osmdesátých let, autorská 

explikace zase zmiňuje některé žánrově spřízněné filmy, vesměs po roce 2000. Autor ani dramaturg 

nezmiňují žánrově alespoň letmo spřízněné snímky první poloviny devadesátých let: Nahota na prodej 

(1993), Vekslák aneb Staré zlaté časy (1994) nebo Cesta peklem (1995). Nejedná se o kritiky nebo 

historiky zpravidla příliš respektované tituly a leccos o stylu či pojetí projektu by napovědělo, kdyby autor 

uvedl, jaký k nim má postoj. Zda jej v něčím inspirují, vyloženě iritují, případně zda v nich zpětně spatřuje 

hodnotu, kterou současníci nerozpoznali. 

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

znaků) 

Žádost je zpracována pečlivě, srozumitelně a s patřičnými náležitostmi. Jedná se o dlouze ve vývoji 

fázovaný a značně nákladný projekt, jemuž by prospěla koprodukční spolupráce (prozatím v žádosti ve 

formě intenzivního jednání a příslibu zájmu). Kredit debutujícího žadatele lze odvodit z dosavadních 

kratších prací, které naznačují, že by této větší práce byl schopen. 

 



Grunt 

Vyjádření k expertním analýzám a 

nové informace k projektu 

 

Dobrý den, 

děkujeme za zaslání expertních analýz, které nás velmi potěšily, a jsme rádi, že všichni tři 

experti projekt doporučují. Dovolujeme si zaslat nové informace k projektu a zároveň reagovat 

na analýzy. 

Radě Fondu děkujeme za čas, který věnovala a ještě věnuje našim materiálům, a budeme 

doufat, že se nám i bez slyšení podařilo zodpovědět všechny případné dotazy. 

 

 

Tým projektu GRUNT 
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Adam Hobzik, autor scénáře a režisér: 

Od doby podání žádosti se posunul další vývoj projektu. Za zásadní považuji nalezení hlavního 

herce, který již odsouhlasil zapojení do projektu. Je jím Martin Hofmann pro roli Grunta. 

Intenzivní práci na všech postavách považuji kromě pečlivých rešerší za jednu z největších 

výzev tohoto projektu. Spolupráce s konkrétními herci mi je v tomto směru samozřejmě velkou 

pomocí a vede k jednoznačnému prohlubování charakterů a následně dialogů. 

Dál pokračují má setkání s Michalem Bursou, mistrem světa v superbiku, který v devadesátých 

letech patřil mezi špičkové světové jezdce. Díky Michalovi se prohlubují mé znalosti českého 

motocyklového světa. Současně rešeršuji otázku vzniku obou amnestií, jejich dopady a lidské i 

právní reálie kolem vytunelovaných kampeliček. 

Se zájmem jsem pročetl posudky. Mám radost z jejich pozitivního vyznění a v souladu s nimi 

chci upřesnit otázku, jak film bude fungovat jako žánrovka v zarámování amnestiemi: 

Grunt vypráví příběh křivdy a toho, jak křivda formuje charakter, potažmo osud hrdiny. V 

duchu žánru se soustředím na křivdu nikoli psychologicky, ale jako na silnou vnitřní motivaci 

pohánějící příběh. Kombinace křivdy a zasazení do kulis sametové revoluce a devadesátek 

zároveň přináší zásadní téma národní identity. Zklamání a pocit rozčarování, který Grunt v 

příběhu zažije, zažila celá jedna generace. Pokud optika křivdy určuje Gruntův osud, určuje i 

osud nás jako národa? Nemám v úmyslu tuto otázku a období hodnotit ústy hrdinů, to zůstane 

zcela na divákovi. A právě k tomu směřuje zarámování dvěma amnestiemi. 

Obě amnestie ve filmu fungují jako symboly rozcestí, ve kterých jsme jako národ měli šanci na 

redefinici vlastní identity. Pro mnoho lidí mé generace včetně mně, symbolizuje Havlova 

amnestie nepotrestání zločinů komunismu a Klausova dekriminalizaci devadesátých let. Obě 

amnestie spojuje právě plošný pocit křivdy. A zatímco první odstartuje nemorální cestu Grunta 

(komunista Klein zůstal nepotrestaný, je to na mě), druhá odstartuje nemorální rozhodování 

Davida (mám sám dodržovat pravidla, když viníci unikají trestu?). Dvě amnestie jako dva 

symbolické momenty, v nichž hrdinové ztrácí důvěru v normy představují vzorec, na kterém 

jako Češi fungujeme, a dvě historické promarněné šance, jak ho změnit. Takové bude vyznění 

filmu, nicméně pouze v podtextu, spojením v divákově hlavě. Ta očividná pointa bude čistě 

dějová a žánrová: Grunta stihne odplata za jeho zločiny. 

Jsem si vědom, že příprava filmu Grunt vyžaduje značné rešerše. A přestože je momentálně 

podstupuji a baví mě, s jejich počtem se spíš ujišťuji v tom, že budu potřebovat odborného 

poradce, což vnímám jako nejbližší úkol před samotným psaním scénáře. 

 

 

 

http://www.8heads.com/
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Julietta Sichel, producentka: 

Jsem velmi ráda, že všichni tři experti rozpoznali kvality tohoto náročného projektu, který by 

mohl být velmi zajímavým obohacením české distribuce. Ze všechno nejvíce mne těší, že ačkoli 

se jedná o nelehkou látku, přesvědčil mladý debutující autor svými předchozími pracemi, a i 

přístupem ke zpracování Grunta, že má na to, aby takovýto film natočil. Osobně považuji 

Adama Hobzika za obrovský talent, jehož tvůrčí dráhu bude určit zajímavé sledovat. 

I přes covidovou krizi dále pokračujeme v jednáních s koproducenty, kteří všichni potvrdili 

svůj zájem a odhodlání stát se součástí plánované koprodukce. Jak jsem zmínila již 

v materiálech přiložených k žádosti, cílem vývoje je mj. uzavřít Deal Memo s koproducenty ze 

SR a Ukrajiny a následně koprodukční smlouvu, jejíž přesnější obrysy a tedy možný podpis, 

jsou vázány až na přidělení grantu na výrobu, což je v poslední době běžný standart. 

Rozpočet předkládaný s žádostí byl vypracován pečlivě a všechny částky jsou v souladu 

s předloženými LOC a LOI, korespondujícími s informacemi od koproducentů. Cílem je, 

uhradit částky spojené s jednotlivými profesemi cash, zatímco technika a další pronájmy jsou 

většinou řešeny věcným plněním. 

Formulář Fondu pro rozpočet je uzamčený a neumožnuje libovolně přidávat další řádky. Z toho 

důvodu jsou „marketingové“ položky součástí těchto řádků: 

01-13 Ostatní 15 000 Kč 

02-10 Storyboard, grafické návrhy 75 000 Kč 

02-15 Casting 10 000 Kč 

02-18 Právní služby 11 000 Kč 

02-24 Tiskoviny a propagační materiály 35 000 Kč 

02-31 Telefony a internet 15 000 Kč 

02-32 Ostatní 79 000 Kč 

 

Obdobně to platí i pro vklad postprodukčních studií, který je také obsažen i v řádcích: 

02-26 Doprava 15 000 Kč 

02-31 Kilometrovné včetně paušálního 10 000 Kč 

02-32 Ostatní 15 000 Kč 

 

 

http://www.8heads.com/
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Štístko a Poupěnka: Zachraňte včelku Belku!

Evidenční číslo projektu 3526-2020

Název žadatele Mottygo, s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková

Datum vyhotovení 24.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žadatel předkládá projekt, jehož cílem je vytvoření dětského pohádkového muzikálu ze světa hmyzu;
připravované dílo se opírá o klasické pohádkové atributy (např. souboj dobra a zla), které mají být
obohaceny o výchovný apel enviromentálního typu. Žánr dětského filmu je dlouhodobě žádaným a v české
filmové distribuci rovněž absentujícím. V připravovaném projektu zařazené postavy z říše hmyzu vykazují
potenciál atraktivních figur. Žadatel chce ve svém projektu využít úspěchu dvojice interpretů Štístka a
Poupěnky, kteří získali ohlas v divadelních představeních zaměřených na dětské publikum.

Předložený treatment sice nabízí dějovou linii příběhu, ale navzdory tomu neposkytuje ani základní
představu o tom, jakou by měl mít projekt – z hlediska audiovizuálního média – výslednou podobu.
Z předloženého treatmentu rovněž není zřejmé, jakou funkci a rozsah budou mít muzikálové výstupy: zda
budou posouvat děj (vyprávět příběh), prohlubovat psychologii postav, nebo se podílet na budování
atmosféry díla. Bohužel ani předložená autorská explikace nepředkládá odpovídající realizační představu:
nelze se z ní dozvědět, jakou má vlastně autor představu o výtvarném řešení filmu, maskách, nebo
kostýmech, které jsou pro projekt tohoto typu mimořádně důležité. Bez povědomí o všech těchto
parametrech připraveného díla lze jen těžko posoudit ekonomickou složku předloženého projektu.

Rovněž předložená dramaturgická explikace se zabývá výhradně narativními složkami díla; informace o
nich navíc podává pouze v obecné rovině. Realizačním hlediskem se tedy opět vůbec nezabývá. Obsazení
profesí, které souvisí s výtvarným řešením projektu (a které by mohlo poskytnout lepší představu o budoucí
podobě výsledného filmu), zatím bohužel žadatel neuvádí.

Divadelní předobraz (pásmo s písničkami dvojice herců) již sice na YouTube získal určitý ohlas, ale v této
souvislosti si je třeba uvědomit, že filmové ztvárnění a filmová distribuce jsou mnohem nákladnější, resp.
mají zcela jiná specifika. Z toho důvodu tento úspěch není nutným předpokladem úspěchu výsledného
projektu.

Projekt byl bohužel předložen ve stavu, který neumožňuje udělat si dostatečnou představu o
připravovaném scénáři, natož realizaci a výsledné podobě filmu.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

V případě tohoto projektu by bylo vhodné, aby měl žadatel již konkrétní představu o nejbližším tvůrčím
týmu, kteří budou pracovat na vizuální stránce projektu tj. kameraman, výtvarník scény, kostýmů, masek
atd. S ohledem na skutečnost, že žadatel kumuluje v jedné osobě funkce producenta, autora scénáře i
režie, by bylo vhodné obklopit se u dalších profesí zkušenými profesionály v oboru. Rovněž dramaturg
projektu by měl mít pro tento typ projektu mnohem větší zkušenosti z praxe.

Hodnocená kritéria

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

Téměř všem přílohám chybí větší konkrétnost; tento deficit přitom neumožňuje správně posoudit
předloženou žádost.

Vzhledem k tomu, že projekt vychází z již známých postav a zavedeného konceptu, mělo by být
poskytnuto prohlášení, že žadatel je výhradním autorem daného konceptu. Konstatovat, že společnost tato
práva vlastní, je nedostačující. Naopak je žádoucí, aby tato skutečnost byla doložena buď smlouvou, nebo
čestným prohlášením autora projektu.

Smlouva s autorem mezi společností Mottygo a panem Mottlem je uzavřena na celou dobu trvání
autorských práv; ve smlouvě za společností Mottygo ale není uvedeno, kdo tuto společnost zastupuje.
Z žádosti lze sice předpokládat, že touto osobou je autor projektu a zakladatel společnosti, což by bylo
v pořádku, ale pokud tomu tak je, pak není zřejmé, proč jsou oba podpisy téže osoby zcela odlišné. Pokud
tomu tak není, měl by být ve smlouvě uveden subjekt, který společnost Mottygo zastupuje.

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

Rozpočet vývoje projektu v celkové výši 1.449.000,- Kč obsahuje standardní položky ve standardní výši,
které k vývoji projektu patří, tj. náklady na scénář a dramaturga, obhlídky/lokace, casting, technologické
testy, nebo na výtvarná řešení. Vzhledem k tomu, že ani treatmen a ani autorská explikace neozřejmují
rozsah činností, lze adekvátnost rozpočtu posoudit pouze velmi hrubým odhadem. U projektu, jež má
těžiště ve výtvarné složce, by autorka tohoto posudku předpokládala celkově vyšší náklady na výtvarná
řešení; naopak náklady na režii, také s ohledem na kumulaci funkcí na straně žadatele, by mohly být spíše
nižší. Náklady na technologické testy jsou pro vývoj tohoto projektu nepochybně žádoucí, ale aby mohla být
výše těchto nákladů správně posouzena, mělo by být přesněji určeno, co bude jejich obsahem. Náklady na
maskéra, rovněž podstatné pro tento typ projektu, rozpočet ani neobsahuje. Producent počítá s nahranými
demoplaybacky s písničkami; rozpočet ale s náklady na hudební složku vůbec nepracuje. Jednotlivé
položky jsou uvedeny v paušálech, navíc nejsou opatřeny dalším komentářem. Režijní náklady ani
production fee si žadatel neúčtuje.

Finanční plán je složen z dotace SFK ve výši 650 tis. tj. 44% celkových nákladů projektu, vlastních
zdrojů producenta (34% z celkových nákladů projektu); finanční vklad producenta ale není doložen a věcný

vklad není nikterak specifikován. Finanční plán rovněž počítá rovněž s vkladem soukromého investora (ve
výši 20%); tento vklad je zatím v jednání bez upřesnění. Finanční plán je tedy vícezdrojový, formálně je
v pořádku; vlastní zdroje bohužel nejsou doloženy. Požadovaná výše podpory s ohledem na celkový
rozpočet se ukazuje jako obhajitelná.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Realizační strategie by měla být mnohem konkrétnější: měla by být zaměřená zejména na vizuální a
hudební stránku projektu. V předložené podobě se tato strategie nejeví jako dostatečně propracovaná.
Záměr na širokou distribuci (uvádění v multiplexech) předloženého projektu se neukazuje příliš reálně,
zejména z důvodů úzké cílové divácké skupiny (primárně malé děti + doprovod). Totéž platí pro navazující
marketingové aktivity.

Harmonogram projektu s ohledem na jeho nároky se autorce tohoto posudku jeví jako časově
nedostačující.

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

Profil poměrně „mladé“ společnosti Mottygo s.r.o. a dosavadní filmařské zkušenosti žadatele Jaroslava
Mottlla neposkytují dostatečné záruky toho, že projekt bude úspěšně zvládnut, tj. doveden k výsledné
realizaci předpokládaného díla. Cílem podpory SFK je mj. podpora novým subjektům v oboru, ale také zde
platí, že je nutné předložit a obhájit transparentní představu o budoucím díle. Tato podmínka v tomto
případě bohužel nebyla naplněna.
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Expertní analýza
Název projektu Štístko a Poupěnka: Zachraňte včelku Belku!

Evidenční číslo projektu 3526/2020

Název žadatele Mottygo

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč

Datum vyhotovení 19. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Předmětem projektu je pohádkový muzikál pro menší děti, který v rolích scenáristy, režiséra a producenta
připravuje Jaroslav Mottl ve spolupráci s dramaturgem Lukášem Kadlecem.

První slabinou filmu je personální obsazení, kde je vysoký rizikový faktor daný souběhem kumulace funkcí a
nezkušenosti v oblasti kinematografického díla: Mottl sice vykazuje několik realizací, ale jde o DVD a online
filmy, společnost má na kontě dvě taková díla, Kadlec neuvádí žádné dílo.

Další problém je v definici výsledného díla: žadatel předkládá projekt s postavami Štístka a Poupěnky, jehož
dvě předchozí realizace byly určeny pro mimokinematografický trh, zatímco nynější projekt je redefinován
jako kinematografické dílo určené pro kinodistribuci. Tato změna umělecké a obchodní strategie není nijak
objasněna a lze se oprávněně domnívat, že jde o redefinici účelovou kvůli splnění podmínek podpory.

Zásadní pochybnosti mám také nad případnou uměleckou hodnotou díla, jednak jde o recyklovaný formát
(divadlo, potom video, nyní kinofilm), jednak celá strategie je založena spíše na podnikatelském než na
uměleckém záměru (jak napovídá už např. kýčovitý design DVD obalů uvedených v prezentaci). V autorské
explikaci je deklarován sympatický úmysl propojit pohádkový svět se světem reálným, resp. fantazii
s ekologií a nabídnout vedle zábavy i poučení, ovšem schází plán řešení. Celá autorská explikace vypadá
jako dětské obrázkové leporelo s emocemi, nikoli jako projektová žádost s informacemi. Nic není řečeno ani
o zamýšlené formě, ani o kombinaci hraného a animovaného filmu, což soudě podle přítomnosti hmyzích
obrázků a hereckých fotografií má zřejmě být základem realizačního principu.

Producentská strategie má velké oči (např. „vysoký zásah v kinech“), ale opět postrádá konkrétní řešení.
Například na tablu postav jsou fotografie předních herců, ale k hereckému obsazení (natož ke stavu jeho
zajištění a tedy relevanci sdělení) není nikde ani zmínka. Finanční plán má slabou strukturu a nedoložené
zajištění: je dominantně závislý na podpoře Fondem (650 tis., tj. 45%), vklad žadatele není doložen, třetí
zdroj tvoří sponzoring ve stavu jednání, není ale uveden žádný subjekt. Rozpočet obsahuje vysoké položky
v personálních nákladech včetně kameramana nebo výtvarníka, aniž je to náležitě zdůvodněno (navíc lze
předpokládat, že se z logiky věci pracuje s již zavedeným vizuálem a fundusem).

Projekt postrádá autentické znaky kinematografického díla, a i kdyby je formálně splňoval, není umělecky,
personálně, producentsky ani finančně způsobilý k podpoře.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Projekt je pojatý jako součást lokální agenturní praxe a směřuje ke komerčnímu a účelovému produktu.
Projekt postrádá uměleckou svébytnost, působí jako koktejl smíchaný z různých populárních zdrojů.
Projekt vyvolává pochybnosti, zda skutečně naplňuje definici kinematografického díla a zda tedy splňuje
podmínky a cíle výzvy.

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

Personální zajištění z hlediska počtu ani kompetence neposkytuje záruku úspěšné realizace projektu.

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

Projekt postrádá osobité kvality, s případným mezinárodním přesahem projekt ani nepočítá.

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

Producentská strategie není dostatečně rozpracovaná a podložená.
Žadatel nemá potřebné zkušenosti.
Žadatel ani předložená strategie neposkytují záruku úspěšné realizace.
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Expertní analýza
Název projektu Štístko a Poupěnka: Zachraňte včelku Belku!

Evidenční číslo projektu 3526/2020

Název žadatele Mottygo

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková

Datum vyhotovení 26. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Štístko a Poupěnka: Zachraňte včelku Belku! usiluje o vývoj celovečerního pohádkového muzikálu, v
němž se lidský svět potkává se světem hmyzu. Film má navázat na divácky úspěšný projekt hudební dvojice
Štístko a Poupěnka, doposud vystupující na divadle a ve videích šířených na sociálních sítích a
prostřednictvím online televizí či platforem. Cílem projektu je přestavit Štístka a Poupěnku v kinodistribuci.
Produkční společnost má v tomto smyslu výhodu již připraveného publika, s nímž dlouhodobě pracuje a jejž
bude schopná snadno oslovit. Nezkušenost s celovečerním formátem je nicméně klíčovou slabinou projektu.
Dobrodružný příběh včelky Bělky je představen v epizodické struktuře vyprávění prokládaného písničkami,
jež svým způsobem odpovídá dosavadní zkušenosti tvůrců s krátkými formáty (scénkami, písničkami). Ve
stávající verzi treatmentu je narativní struktura skutečně poměrně členitá, přesycená vedlejšími postavami,
přičemž role Štístka a Poupěnky je spíše rámující. O plánovaném režijním uchopení projekt neposkytuje
mnoho informací a lze-li usuzovat ze stávajících videí Štístka a Poupěnky, půjde spíše o podbízivou až
infantilní dětskou zábavu.
Domnívám se, že projekt takto komerčního typu najde prostředky ke své realizaci jinými cestami než formou
veřejné podpory.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Projekt celovečerního filmu Štístko a Poupěnka. Zachraňte včelku Belku přichází s oblíbeným žánrem
rodinného pohádkového muzikálu s lidskými a hmyzími protagonisty.
Dobrodružný příběh únosu a záchrany včelky je představován formou epizodického vyprávění, v němž se
prostřídá řada prostředí i množství vedlejších postav a s nimi spjatých vedlejších narativů, a na nějž se
snadno nabalují písňové předěly. Ve stávající verzi je nicméně vyprávění poněkud přehlcené a poněkud
nelogicky upozaďuje klíčovou dvojici Štístka a Poupěnky. Z těch se stávají naopak postavy de facto
rámující celý příběh. Přestože autorská explikace vidí v příběhu řadu obecnějších témat typicky rozvíjených
v pohádkových narativech (mezigenerační vztahy, potrestání špatných vlastností aj.) pod eskapádou
scének tyto přesahy zanikají.
O plánovaném režijním uchopení, stylové či formální podobě se z projektu dozvíme jen málo. Určitým
referenčním rámcem proto mohou být dosavadní videa projektu Štístka a Poupěnka, hudebně založená na
jednoduchých beatech, písňově na primitivních textech, narativně na prvoplánově didaktickém vyprávění a
stylově na estetice papírových kulis někdejšího Studia kamarád a pitvořících se protagonistech.
V tomto smyslu se domnívám, že současný divák si zaslouží (z veřejné podpory) kultivovanější a méně
podbízivé způsoby komunikace.
Přestože se autoři v popisu projektu odvolávají na přesahy k obecnějším otázkám typu ekologie, ze
stávajícího treatmentu je nelze vyčíst jako dostatečně silné a i s ohledem na výše uvedené námitky se
motivace pro realizaci projektu jeví spíše jako ekonomické než umělecké.
To ostatně podtrhuje též skutečnost, že Štístko a Poupěnka jsou spin-off identického slovenského projektu
Smietko a Taculienka (jenž má to štěstí, že má alespoň o něco přirozenější, herecky nadanější, pohybově
méně toporné protagonisty než ten český a i vizuálně působí méně infantilně a low-costově).
Věřím, že projekt komerčního typu najde prostředky ke své realizaci jinými cestami než formou veřejné
podpory.

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

Projekt zaštiťuje Jaroslav Mottl z pozice režiséra, scenáristy i producenta. Autor s letitou divadelní i filmovou
zkušeností se v posledních letech věnuje právě projektům Smietko a Tanculienka a Štístko a Poupěnka,
pro něž natáčí audiovizuální obsah. Plánovaný film navazuje na existující projekt dětské pěvecko-
divadelní dvojice Štístko a Poupěnka, prezentující se dětskému publiku formou krátkých videí
distribuovaných na youtube, Lala TV, iTunes, DVD (aj.) a na divadle.

Dramaturgická explikace působí trochu jako externí posudek, nicméně poměrně dobře odhaluje klíčové
problémy díla a autoři by z ní v další práci měli čerpat.

Výhodou základního tvůrčího týmu je dlouhodobá spolupráce a zkušenost s natáčením dosavadních videí,
nevýhodou neznalost nástrah celovečerního formátu.

Přiznám se současně, že plánované herecké obsazení (protagonisté hmyzího světa) a poetika Štístka a
Poupěnky mi nějak vůbec nejdou dohromady a domnívám se, že realizační skutečnost bude jiná.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma projektu - dobrodružný a poučný příběh ze života hmyzu je nepochybně atraktivní pro dětského
diváka a potenciálně i jeho rodiče. Podobných příběhů nicméně máme v audiovizi poměrně dost a tento
nepřichází s mnoha inovacemi. Projekt nemá mezinárodní ambice a domnívám se, že ani mezinárodní
potenciál.

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

Společnost Montyfilm, Mottygo s.r.o. vyvíjí celovečerní film s protagonisty Štístkem a Poupěnkou s
dosavadní zkušeností producenta a distributora videí spjatých s tímto projektem, stejně jako divadelních
představení. S celovečerním formátem nemá zkušenosti. Z organizačního a finančního hlediska nicméně
k projektu vývoje přistupuje relativně realisticky, byť rozpočet se jeví v určitých položkách nadsazený.
Společnost má mimořádnou zkušenost s dosavadní činností projektu Štístko a Poupěnka a díky tomu též
již utvořenou diváckou základnu, s níž může udržovat pravidelný kontakt na sociálních sítích.
To jí dovoluje poměrně dobře předvídat své potenciální diváky a plánovat tak odpovídající marketingovou
a distribuční strategii.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Daleko / Blízko (předchozí název: Tak daleko, tak blízko)

Evidenční číslo projektu 3528/2020

Název žadatele Shore Points

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin

Datum vyhotovení 24.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Daleko/Blízko je nový celovečerní scénář Ondřeje Erbana podpořený ve výzvě na vývoj literárního scénáře.
Ze všech podkladů je patrné, že projekt prošel scénáristickým i dramaturgickým vývojem a je připraven do
další fáze vývoje, včetně scénáristického dopracování.

Součástí žádosti je i připojený link na nejnovější film Ondřeje Erbana Protihráč, který byl podpořen ve výzvě
v roce 2019 na výrobu. Režisér i producent zcela dostáli deklarovaným cílům, minimalistické komorní drama
se silným společenským podtextem je natočeno v podobném duchu jako 128 000, bez nadbytečných efektů i
gest a budu velmi zvědav na jeho festivalové putování.

Jedinou výhradou je nastavení opční smlouvy, kdy splátka opce je podmíněna podporou Fondu a tedy
poněkud v rozporu s principem opce, kdy nabyvatel za úplatu něco získává. Ale smlouva jako taková není
v rozporu s autorským právem.

Projekt je dobře připraven, producent má promyšlenou celou strategii dalšího vývoje i kroky směřující
k zajištění mezinárodní koprodukce, navíc je celý projekt plánován jako nízkorozpočtový, a tedy snáze
hledající další zdroje financování.

Projekt jednoznačně doporučuji k podpoře.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Žádost je vypracována přehledně, promyšleně, pozitivně hodnotím i připojení předcházejících dvou filmů
Ondřeje Erbana, které dobře umožňují nahlédnout jeho režii i způsob vyprávění. Jedinou drobnou výtku
směřuji k právní úpravě opce, kterou nabyvatel získává na dobu tří let opční právo, ale samotné
vyplacení opční odměny je nastaveno s odkládací podmínkou získání dotace od Fondu kinematografie.
Dlouhodobě si myslím, že opce by neměla být podmiňována, protože toto nesplňuje základní princip
opce (poskytnutí práva za náhradu), navíc využívá v rozporu s dobrými mravy právo silnější
(producentské) strany. Dlouhodobá praxe Fondu naznačuje, že v tomto řešení nevidí problém, přesto si
myslím, že je třeba na toto eticky poněkud sporné ustanovení systematicky upozorňovat. Zároveň chápu
ze strany žadatele, že pracuje se stávající praxí a není výjimečným případem.

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

Rozpočet je nastaven přiměřeně, pouze bych uvítal zdůvodnění, proč honorář režiséra je nastaven o 1/3
níže než odměna producenta a co zahrnuje paušální odměna pojištění, toto není v komentáři uvedeno a
vzhledem k dalším nákladům (natáčení) není patrné co a jak bude pojišťováno.  Dtto bych uvítal bližší
informace ohledně zamýšleného storyboardu a práce s ním.

Obecně je rozpočet konstruován na paušální částky, tyto v celkové výši odpovídají běžné praxi.
Podpora Fondu a dosavadní vývoj budou pro projekt důležité i z pohledu žádosti o MEDIA, kterou
producent plánuje na podzim t.r. a kdy už by mohl znát alespoň dílčí informace o možném slovenském
partnerovi.

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

Strategie je promyšlená, projekt je dobře připraven, v současnosti je součástí CEFP workshop, v rámci
vývoje producent předpokládá přihlášky na Torino film Lab, Fid Lab nebo dramaturgický inkubátor Fénix.
Pro hledání koproducenta (producent plánuje maximálně třístrannou koprodukci SK + případně Polsko,
Německo, Francie) producent plánuje Connecting Cottbus, CineMart, Sofia Meeting nebo některé další
markety. Vzhledem k harmonogramu plánovanému do 2022 je celý plán vývoje realistický a přiměřený.

Ohledně marketingu bude zajímavé sledovat budoucí výstupy jednání (ČT, distributor, koproducenti), které
budou součástí celého vývoje a mohou být výrazným pozitivem pro budoucí žádost na výrobu, pro samotné
dopracování scénáře i pro samotnou realizaci.

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

Shore points je mladá dynamická společnost, která vstoupila do povědomí jak svým umělecky náročným
projektem Domestik, tak originální on-line minisérií Semestr. Oba uváděné projekty získaly domácí i
zahraniční ocenění. Od předchozí žádosti byl dokončen krátkometrážní film Ondřeje Erbana Protihráč,
který na svoji distribuci teprve čeká. Přístup žadatele je progresivní, odvážný a směřuje k ambici točit
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kvalitní evropské artové filmy. Jediným drobným nedostatkem jsou nefunkční webové stránky žadatele,
které samozřejmě nejsou povinností, ale je škoda, že od předchozí žádosti zůstala stránka stále
v rekonstrukci.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Daleko / Blízko 

Evidenční číslo projektu 3528/2020 

Název žadatele Shore Points 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 27-04-2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Projekt je celovečerným hraným debutom talentovaného režiséra Ondreja Erbana a 
nasleduje ako logický krok po natočení dvoch kvalitných krátkych filmov, z ktorých 
jeden - Sto dvacet osm tisíc bol uvedený v Cinefondation FF Cannes. Druhý film, 
Protihráč je čerstvo dokončený a pretože sa zaoberá, podobne ako jeho celovečerný 
film závislosťou, môže slúžiť ako jeho referencia alebo predštúdia. Ďaleko-Blízko je 
psychologickou rodinnou drámou, kde sa rieši komplikovaný vzťah otca a syna, ale 
zároveň ide o vzťah dvoch mužov a  dospievanie, stratu ideálneho obrazu sveta a 
obrazu rodičov. Toto všetko je skomplikované závislosťou otca na alkohole a 
absenciou matky, o ktorej vieme, že zomrela a môžeme si domyslieť, že tento fakt má 
na ich komplikácie závažný vplyv. Otec, bývalý úspešný herec, sa snaží zachrániť 
svojho syna a ich vzťah izoláciou na horskej chate, syn však chce uniknúť naspäť do 
mesta, k babke. V meste ich však nečaká nič dobré. Príbeh sa končí návratom otca 
na chatu a rozchodom syna s otcom. Film sleduje POV tak syna, ako aj otca a strieda 
ich. Prvá verzia scenára je hotová a súhlasím s názorom dramaturgičky a režiséra, že 
sa v niekoľkých bodoch dá vylepšiť. Nad konkrétnymi formálnymi prostriedkami 
vyrozprávania tohoto filmového príbehu sa autor ešte zamýšľa, ale v pripojených 
dvoch krátkych filmov je jeho štýl naznačený a je autorský. Režisér teda zrejme znovu 
použije štylistické prostriedky moderného filmového jazyka súčasnosti. Tím sa zdá 
byť zohraný a producent má jasne a podrobne vypracovanú stratégiu ďaľšieho vývoja. 
Súhlasím tiež s tým, že kľúčovým bude nájsť správneho interpreta syna, ktorý bude 
pravdepodobne nehercom. Projekt vnímam ako dobre pripravený k ďaľšiemu vývoju a 
ako celkovo ako hlas nadchádzajúcej českej filmovej generácie. 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

 
Komplikované vzťahy rodičov a detí je témou závažnou a univerzálnou. Príbeh filmu 
Daleko/Blízko sa sústreďuje na vzťah otca a dospievajúceho syna, ktorý je navyše 
zaťažený otcovou závislosťou na alkohole a absenciou ženského elementu, matky. 
Ako silný vnímam zvolený štylistický prostriedok používania POV oboch hlavných 
postáv, čím sa divák lepšie môže priblížiť k psychike postáv, prípadne sa s ňou 
stotožniť. Súhlasím s rozborom a poznámkou dramaturgičky, že postava babičky by 
mohla byľ viacej a do hľbky vyvinutá a osobne si tiež myslím, že viaceré scény 
ukazujúce otcovu závislosť by nemuseli byť také explicitné. To, že je závislý 
vnímame už od začiatku a pre mňa ako diváka je viacej zaujímavá psychika oboch 
hlavných postáv, teda následok, ktorý táto závislosť má. Osobne považujem tiež 
hereckú profesiu otca trochu ako klišé, alkoholu prepadajú nielen umelci, ale hocijaké 
profesie a ľudia z rôznych sociálnych štruktúr. Ale možno má režisér svoj vlastný a 
osobný dôvod na výber práve tejto profesie. Celkovo sa mi javí, že tak režisér, ako aj 
producent filmu sú s projektom úzko spätí a že ním doslova žijú. Ůzka spolupráca 
s dramaturgičkou, ako aj ďaľšia účasť na vývojových laboch a workshopoch môžu 
projekt pozitívne posunúť ďalej. A tiež ako trefne poznamenáva režisér, bude veľmi 
dôležitý výber hlavnej postavy, neherca predstavujúceho syna a revoltujúceho 
tínedžera. Prostredie prírody a výber chalupy, kde sa príbeh vo veľkej časti odohráva 
sú tiež veľmi dôležité, ako zdôrazňuje producent. 
 
 

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

Ďaľší vývoj scenára a spolupráca s dramaturgičkou filmu Barborou Stehlíkovou sú 
podľa mňa pre projekt vitálne a veľmi dobre to chápe aj producent filmu Jakub Jíra, 
ktorý sa správne snaží projekt dostať do ďaľších možných labov a worskhopov 
(CEFP sa už zúčastňujú). Režisér chce tiež naďalej spolupracovať s ľuďmi, s ktorými 
pracoval na svojich predchádzajúcich filmoch a tými sú hlavne kameraman David 
Hofmann a zvukár Miroslav Chaloupka. Vzájomne porozumenie a pochopenie sú, 
ako spomína režisér, pri kreatívnej spolupráci nevyhnutné a veľmi žiadané. 
Producent a jeho spoločnosť pekne tím dopľňajú a aj keď je producentská 
spoločnosť veľmi mladá, pôsobí profesionálne. Celkovo pôsobia na mňa členovia 
tímu ako nastupujúca generácia, ktorá v budúcnosti niečo dokáže. 
	

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

Predložený projekt v mojich očiach predstavuje mladý europsky autorský film, ktorý 
by mal v prvom rade rezonovať u náročného festivalového diváka, ale keďže 
nevieme, ako sa do budúcnosti festivaly a kiná budú vyvíjať, myslím si, že film si 
nájde diváka i online a ak bude kvalitne spravený, mohol by v prvom rade osloviť 
mladšie vekové kategorie, ale i rodičov. Ako autorská europska rodinná dráma ma 
potenciál nájsť si divákov aj mimo Českej republiky, keďže problematika je 
dostatočne univerzálna. V projekte vidím prísľub silného autorského debutu, ktorý by 
mohol obohatiť tak domácu, ako aj europsku kinematografiu a dať slovo 
nadchádzajúcej filmovej generácii. 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 
znaků) 
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Projekt je v danom štádiu dobre a profesionálne vypracovaný a do možnej miery 
zabezpečený po všetkých stránkach, vrátane ďaľšej stratégie jeho vývoja. Producent 
Jakub Jíra má do detailov premyslené ďaľšie kroky týkajúce sa vývoja scenára, 
vývoja medzinárodnej spolupráce, ďaľšieho zabezpečovania financií. Spomína trhy 
ako Cinemart, Cottbus, Sofia Meetings či CineLink a iné. Keďže režisér nie je úplným 
nováčikom a mal film v Cinedondation, existuje reálna šanca, že bude projekt prijatý 
aj na prestížnejších a vačších trhoch projektov, hoci je debutantom. To by 
samozrejme pootvorilo dvere ďaľšej možnej koprodukcii. Doteraz sa producent 
zamýšľa hlavne nad Slovenskom, Poľskom, Nemecko a Franciou. Ďaľším logickým 
krokom je podanie žiadosti na MEDIA na jeseň 2020. Domácimi možnými partnermi 
sú Česká TV, Magic Lab a Soundsquare. Financie žiadané od SFK predstavujú 41,9 
%  a sú v posledním štádiu vývoja hlavne určené na dve dôležité položky: casting a 
lokácie filmu. Vlastný vklad producenta, vecný a finančný predstavujú 6,15 a vlastný 
vklad režiséra (cena Noc filmových nadejí) je 1,68%. 
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Expertní analýza
Název projektu Daleko / Blízko

Evidenční číslo projektu 3528/2020

Název žadatele Shore Points

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal

Datum vyhotovení 22.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Námětem předloženého projektu „Daleko/Blízko“ je boj kdysi úspěšného herce se
závislostí na alkoholu. Zároveň s tímto bojem se protagonista musí vyrovnávat i s
„pubertou“ svého syna. Aby se vyhnul alkoholu, změní protagonista svůj život: opustí
divadlo, opustí i svůj domov a se synem se nastěhuje do srubu někde v hlubokém
lese. Po čase syna přestane život v lese bavit a trvá na návratu do civilizace. Návrat
ale nepřinese nic pozitivního nikomu. Ani protagonistovi, ani jeho synu a ani matce
protagonisty a babičce syna, ke které se nastěhují. Protagonista, aby se vyhnul
alkoholu, se nevrátí do divadla, ale přijme podřadnou práci. Syn se nemůže vrátit do
své bývalé školy, protože babička, u které teď bydlí, žije daleko od jejich původního
bydliště. A tak se flustrace začne znovu vynořovat, protagonista nedokáže překonat
svou závislost na alkoholu a znovu se propadne na dno. Syn se rozhodne, a zabalí
otci věci a odejde s ním znovu zpátky do srubu kdesi v hlubokém lese.

Silnou stránkou námětu jsou dokonale vystavěné figury protagonistů. Mají jasnou
psychologicky odůvodnitelnou charakteristiku, chovají se věrohodně. V některých
okamžicích, bez ohledu na absurditu situace, vyplave na povrch hluboká lidská
podstata obou protagonistů, kteří k sobě hledají cestu. Ta cesta ke společnému
prozření a ke zhmotnění věčné touhy člověka mít někoho rád a být sám milován, byť
je to bolestivé, ta je v zárodku projektu obsažena. Přes nepříznivé osudové zvraty,
které se ale v zásadě točí jen kolem jednoho fenoménu a tím je alkohol, hnacím
motorem obou protagonistů – otce a syna – je hledání porozumění a hledání vnitřních
vazeb, na kterých by bylo možno stavět další společný osud.
Slabší stránkou projektu je skutečnost, že od treatmentu ke scénáři nedošlo k žádným
změnám, byť dramaturgie správně a přesně odhadla, že je třeba hledat ještě
odpovědi na otázky, které se vynoří, ale nejsou adekvátně zodpovězeny. Ve scénáři
se tyto otázky nijak neřeší. Dá se ale předpokládat, že v další verzi najdou tvůrci
společně přesnou míru toho, jak tuto část projektu ještě vylepšit.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria

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

Ústřední myšlenka předloženého projektu „Daleko/Blízko“ je na první pohled již
několikrát zpracována. Kolik filmů již vzniklo o boji jedince se závislostí na alkoholu!
A všechny se pokoušejí hledat motivaci tak, aby protagonisté mohli buď zvítězit, či
prohrát – to je podle naturelu autora. Autor předkládající tento projekt se rozhodl
protagonistovi postavit do cesty prvek, který jej může buď zachránit, nebo zcela
zničit. Tím prvkem je syn ve věku pubertálním. Zprvu se zdá, že otec za pomoci
svého syna boj s démonem alkoholu dokáže vést vyrovnanou partii. Když ale syn
nevybíravě donutí otce k návratu do civilizace, mění se všechny atributy dříve
získaných návyků, které pomáhaly držet závislost na uzdě, na těžko zdolatelné
překážky. Kdo ví aspoň něco o tom, jak žijí lidé závislí na alkoholu, tak ví, že to není
boj na měsíce nebo roky. Je to boj na celý život. Originální na zpracování tématu
v daném projektu, je nejen skutečnost, že byl organicky přidán prvek hledání vztahu
otce a syna, ale také skutečnosti, že dospívající mladý muž dozraje k nečekané
moudrosti.
Trochu bych váhal při scénách znázorňujících stavy deliria v ich formě, protože při
nesprávném dávkování by do jinak dobré konstrukce vnikl prvek banality a
nevkusných klišé. A to by byla škoda.
Děj je srozumitelný, má svou jasnou strukturu a svým rytmem odpovídá nasazení,
které autor do tématu vkládá. Každý detail hraje svou roli, každý prvek charakteru
postav je propracován do nesčetných důležitých detailů. A ty detaily hrají roli
v celkovém pojetí, které nekopíruje již zavedené a mnohokrát opakované dějové
linky. Autorem vytvořený prostor je zcela ojedinělý. Vzhledem k tomu, že autorova
oblíbená metoda zpracování dramatického textu a následně i filmu, zcela pomíjí
katarzi v pravém slova smyslu, nevadí mi tento prvek ani tady. Autor spoléhá na to,
že divák se natolik vžije do postav, že procítí v závěru jejich možnosti dalšího
rozhodování, nebo přinejmenším snahu zamyslet se. Nejen nad samým sebou, ale
také nad svými skutky. (viz. doporučené krátké filmy: „Sto dvacet osm tisíc“ a
„Protihráč“.) Proto jsem ani nepředpokládal, že by v daném tématu měl uzavřít děj
nějak jinak. A protože po celou dobu pitvá každým slovem, každým gestem a každým
posunem v ději své hrdiny, bude nesmírně důležité, jak odůvodní závěr filmu bez
klasické katarze. A je skutečně divák schopen se zamyslet pod vlivem tohoto příběhu
sám nad sebou? Pravděpodobně ano, ale k takovémuto cíli je potřeba ještě domyslet
„nápovědy“ v ději tak, aby nebyly školometné a aby nenarušily současnou (zatím)
křehkou stavbu. Autorem oblíbená metoda jít v konfliktních situacích hodně na dřeň,
bude v tomto případě jistě ku prospěchu celkového vyznění díla.
Autor se svým týmem a producent jsou schopni splnit cíle výzvy a zpracovat další
fázi tak, aby byly naplněny všechny požadavky SFK.
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Tvůrčí tým je tvořen mladými lidmi, kteří se již sešli u společného filmu. Producent
Jakub Jíra, scenárista a režisér Ondřej Erban, vytvořili společně film Protihráč,
který nejlépe charakterizuje tvorbu režiséra. Z toho lze usoudit, že i v projektu
„Daleko/Blízko“ budou jejich názory na tvorbu natolik kompatibilní, že dokážou toto
složité téma zpracovat kvalitně.

Bohužel v profesních životopisech zcela absentuje jméno dramaturgyně a její tvorba.
Při vyhledávání na internetu se vynořilo několik mladých dam toho jména, u žádné
ale není vidět filmová historie. Takže se k její explikaci mohu vyjádřit jen v tom
smyslu, že její koncepce je slušně napsaná, nakolik ale dokáže dál rozvádět své
myšlenky při samotné práci na filmu, nedokážu posoudit.

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

Téma, byť bylo již mnohokrát zpracováno, je pořád aktuální. Dá se předpokládat, že
závislost některých jedinců na alkoholu se nepovede nikdy vymýtit, a tak lze
neustále pracovat na tom, jak tuto závislost popsat pokaždé jinak. To se autoru
v tomto případě daří, takže přínosem pro evropskou kulturu předložený projekt, je.

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

Všechny informace obsažené v dokladech k žádosti jsou srozumitelné a umožňují
správně posoudit relevantnost žádosti.

Tým, který se na projektu podílí, má všechny předpoklady k tomu, aby dílo dokončil
tak, jak vyžaduje status SFK.
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Baťa 

Evidenční číslo projektu 3529/2020 

Název žadatele MOVIE s.r.o 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 8.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Žádost na podporu vývoje projektu (původně „Baťa švec“) podává producent opakovaně. 
Nejprve v rámci výzvy č. 2019-1-2-8 pod č. 3025/2019, pak v rámci výzvy 2020-1-1-3 pod č. 
3351/2019, pokaždé s identickým rozpočtem na fázi vývoje ve výši 3 535 000 Kč, a totožnou 
požadovanou sumou podpory 1 400 000 Kč. Vývoj pohledu autorů expertních analýz i Rady 
Fondu na totožný projekt by si zasloužil samostatnou studii, jejíž výsledky by mohly být 
nápomocné dalším žadatelům o podporu Fondu. 
 
I tentokrát je předložena žádost o podporu fáze vývoje ve výši 1 400 000 Kč při rozpočtu 
činícím 3 535 000 Kč. „Baťa“ je velkorysým projektem celovečerního (120 min.) filmu 
s aproximativním rozpočtem 85 290 900 Kč (ohromující přesnost svědčí o značně pokročilém 
stavu příprav, tedy nikoli prvopočátku fáze vývoje, ale právo požadovat podporu této etapy 
příprav nelze žadateli upřít). 
 
Součástí žádosti je i plán dalšího vývoje scénáře, z jehož přiložené verze vyplývá finanční 
náročnost, neboť se nemůže jednat o komorní příběh, ale o autorsky racionálně rozmáchlý a 
výpravný dobový film. 
 
Jakkoli se může částka požadovaná na vývoj v porovnání s celkovou aproximativní kalkulací 
jevit marginální, její udělení by rozhodně pro životnost projektu mělo pozitivní význam. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Předložená žádost je zcela kompletní, množství příloh lze možná označit až jako nadbytečné 
(tím mám na mysli kupříkladu jednotlivé životopisy členů štábu). 
 
Údaje v Realizačním harmonogramu odpovídají termínům uvedeným ve vlastní Žádosti o 
podporu. 
 
Podle žadatele probíhají jednání s případnými koproducenty ze Slovenska, Indie a Kanady, 
leč bez bližších informací. To se týká i záměru zapojit koproducenty z Rakouska, Německa a 
Polska. Žadatel píše i o úmyslu požádat a čerpat podporu z fondu Eurimage (k čemuž je 
však třeba splnit jistá kritéria, o jejichž naplnění se z žádosti nelze příliš dozvědět).  
 
Žadatel píše i o podpoře slovenského Audiovizuálného fondu, k němuž je však nutný 
slovenský koproducent. Záštita Zlínského kraje zřejmě usnadnila udělení podpory vývoje od 
Filmového fondu města Zlína. 
 

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

 
Rozpočet je konstruován skrze položkové paušály, vcelku je tudíž racionální a (zjevně 
záměrně) nezměněný od dříve předložených žádostí o podporu fáze vývoje. S potěšením 
kvituji nulové Production fee (pol. 03-02). 
 
Finanční plán není příliš diverzifikován, kromě již výše zmíněného vstupu pod pol. 1.2 
Filmový fond města Zlína ve výši 220 000 Kč. Pol. 2.1 je opravdu pouze očekáváním. 
 

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

 
Žadatel se chystá spolu s AQS a.s. (distributor pro ČR – viz přiložená smlouva) zajistit sales 
agenta pro zahraničí. Zároveň uvažuje nejen o účasti na American Film Market, ale i na 
dalších (nejmenovaných) trzích a koprodukčních fórech.  
 
Co se týče distribuční strategie, producent počítá s účastí na festivalu (jakém?), poté s 
kinodistribucí v koprodukčních teritoriích a všude dál pak v pořadí: VOD na pay-tv, na free-tv, 
další VOD a na on-line platformách. 
 
Cílovou skupinou by měli být muži a ženy 35+ („se sympatiemi pro dramatickou tvorbu a 
historii“). Druhotnou cílovou skupinou by mělo být spektrum 18 až 60 „se zájmem o historii, 
politiku a veřejné zpravodajství“. 
 

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

 
Firmu MOVIE s.r.o založil zkušený filmový střihač Adam Dvořák již v roce 1999. Aniž opustil 
svou původní profesi, ve své producentské společnosti realizoval již takřka deset 
celovečerních film, vesměs divácky velice úspěšných. 
 
Dvořák je vždy schopen kolem sebe shromáždit tým špičkových profesionálů, v případě filmu 
„Baťa“ tomu rozhodně není jinak. 
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Expertní analýza
Název projektu Baťa

Evidenční číslo projektu 3529/2020

Název žadatele Movie

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2020-1- 5- 13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Olga Walló

Datum vyhotovení 22.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Žádost je předkládána opakovaně, shodou okolností se dostává do rukou stejného hodnotitele. Opakuji zde
své předchozí hodnocení, v němž celou koncepci filmu i jeho personální zázemí hodnotím jednoznačně
kladně:
Pod pracovním názvem "Baťa švec " má vzniknout celovečerní výpravný biografický film, který "převede na
stříbrné plátno"  historii založení a překonávání prvotních nesnází později celosvětově působící firmy Baťa.
Tomáš Baťa, první český kapitalista, byl bezpochyby osobnost, která si zaslouží zájem diváků všech
generací a vzbuzuje řadu otázek.Obchodník a podnikatel do morku kostí, který realizaci svého záměru
obětuje  doslova vše, a posléze, hnán silnou osobní vizí, promění tvář nejen svého rodného kraje a osudů
tisíců lidí. Ztělesňuje v extrémní míře kapitalistu - pána přírody a tvůrce společnosti na základě definovaného
záměru. Učí se tam, kde se tyto tendence zrodily -v USA - a aplikuje je a rozvíjí nesmlouvavým a, lze říci,
poučenějším, inspirovanějším a důslednějším způsobem. Jeho příběh je z mnoha aspektů vděčným
tématem a je dobře, že po něm někdo sáhl. Záměrem tvůrců je zřejmě představit Baťu jako komplikovanou
osobnost na přelomu epoch. Scénář se soustřeďuje na počáteční dvacetileté období budování firmy, do roku
1926, kdy se musila baťovská koncepce dostala do ostrého střetu s veškerým dosavadním životem a
zvyklostmi, kdy svou ráznou a neúprosnou modernizací a zcela novým pojetím výroby a úlohy dělníka v ní
na jedné straně podstatně zvýšil životní úroveň těch, kteří v jeho systému uspěli, na druhé straně jeho
systém nemilosrdně a neodvratně ničil tradiční rukodělné řemeslo a ty, kdo s ním byli spjati. To je silné a
právě dnes nově rezonující téma. Z profesionálního hlediska bezesporu přináší lákavé možnosti
audiovizuálního zpracování, jichž si je tvůrčí tým plně vědom.
Za slabinou celého projektu, jinak velmi promyšleně koncipovaného, jsem tehdy označila poměrně plochý
scénář. S opravdovou radostí proto soudím, že scénář nyní dosáhl podstatného posunu. Pokládám ho za
srozumitelný, velmi dobře vystavěný, který přináší živé a dobře motivované postavy. Složité souvislosti
dovede předkládat výrazným zjednodušeným způsobem, takže diváka do děje vtáhne nenásilným
způsobem i tam, kde se jedná o zřejmou konstrukci. Postavy jsou nyní vyvážené a živé, jejich konflikty a
vztahy působí vyváženě a dramaticky, budí lidský zájem. Scénář se z úrovně ilustrace zajímavého
historického tématu povznesl na svébytného dramatického díla. S daným personálním obsazením může
vzniknout audiovizuální dílo prvního řádu, film-událost.
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Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Protože předkládané materiály hodnotím opakovaně, uvádím zde některé pasáže z předchozího vyjádření,
na jejichž platnosti se nic nemění.
Je až kupodivu, že výpravný film na baťovské téma nebyl za třicet let kapitalismu u nás dosud realizován.
Snad to souvisí s tím, že "Bata" už není dnes tak silnou značkou a doma není nikdo prorokem. Tomáš Baťa
je osobnost budící silné emoce - od adorace až k přímočarému odsuzování sociálního inženýrství a filosofie
výkonu. Je ztělesněným námětem k dnes velmi aktuální diskusi. Tvůrci chtějí vytvořit výpravné historické
dílo, vyprávět faktický příběh o proměně epoch a životního stylu na základě umanuté vize jednoho člověka.
Ústřední myšlenka je nosná, děj je srozumitelný a soudržný a může být aktuální i objevný (realizace
amerických idejí v Evropě). Tvůrci chtějí do krajnosti využít vizuální možnosti, které dané téma nabízí a
připravit skutečně slibnou "retro-podívanou", kterou divák vždy ocení.
Nově předkládaný scénář prošel dramaturgickou konzultací v osobě Gyuly Gazdaga a pohled profesionála

zvenčí mu jednoznačně prospěl. Scénosled je zajímavý, logicky zdůvodněný, dějový oblouk důsledný,
postavy motivované. Elišce i Štěpovi nyní rozumíme, s oběma můžeme soucítit a chápat je. Tomáš Baťa je
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nyní mnohorozměrnější, není to jen zarytý superman, ale kluk, mladý muž a budovatel se složitým rodinným
zázemím, se kterým se vypořádává s osobitou silou.
Tvůrci přicházejí s promyšlenou a ambiciózní vizuální i audiální koncepcí, kombinující historické lokace
s využitím triku a dobových materiálů.

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

Na scénáři nyní spolupracoval Jakub Votýpka, dramaturgickým podílem z pohledu ostříleného
profesionála přispěl Gyula Gazdag. složení tvůrčího týmu je slibnou i dostatečnou zárukou vzniku

vysoce zajímavého díla. Režisér Jan Pachl už svými film dokázal, že natáčet umí a rozumí hercům.
Obsazení Martina Hofmanna do titulní role je rozhodně trefou do černého. Přináší ve svém herectví

soustředěnou energii a v zarputilosti svého talentu i jisté souznění s postavou Bati, což jsou tajemství,
která budou pro úspěšný výsledek nezbytná.. Producent a střihač Adam Dvořák, dramaturg Ondřej Zach,

kameraman Marek Janda, muzikant Tadeáš Věrčák, to jsou jména, která mluví sama za sebe.  .
.

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

Téma je významné pro současnou českou kinematografii, má však přesah i do zahraničí.  Látka může
být zajímavým přínosem do hledání názoru na kapitalismus a směřování současné epochy.

Může tak oslovit jak starší generaci pamětníků, tak zejména střední generaci se zájmem o retro a o
historii. Svým zaměřením na historii bude jednoznačným přínosem pro školy.

S nově pojatým scénářem může aspirovat na mezinárodní ohlas, tomu odpovídá strategický záměr
prezentace: film směřuje nejprve na velké festivaly, teprve pak do kin a k dalším modům cesty i za diváky
s různou základní zkušeností a intelektuální výbavou. Lze počítat s těmi, kterým něco říká jméno Baťa,

rozhodně se však nemusí jednat jen o ně.
Režisér ve své explikaci odkazuje na spřízněnost s nejednoznačnými portréty dravých osobností, jakým

je Formanův "Larry Flint" nebo Scorseseho "Letec". Kéž by se to povedlo!

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

Informace obsažené v žádosti jsou úplné,srozumitelné, stručně a profesionálně podávané, neobsahují
rozpory či protichůdné informace, umožňují si vytvořit představu o koncipovaném díle. Film o Baťovi bude

nákladný a podpora z Baťova kraje a od firmy samé zřejmě spíše morální než finanční.. Film je však
koncipován jako velký výpravný film s velkým rozpočtem, včetně natáčení v USA. Tvůrci však rovněž

počítají s náznakovým řešením jinak neúměrně nákladných amerických exteriérů. Dílo se má s realizovat
jako koprodukční s indickou firmou Cinema4Good. Dále má smlouvu se slovenským partnerem a příslib
smlouvy s Českou televizí a s HBO. Jeho distribuce je koncipována globálně, pro evropské teritorium již

uzavřena smouva se společností Vertical Distribution, ve výhledu je jednání s americkými trhy
Profil společnosti a její možnosti plně odpovídají zvolenému cíli. Společnost Movie, jejímž jednatelem a

hybnou silou je Adam Dvořák, už podobné projekty opakovaně a úspěšně realizovala.
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Expertní analýza

Název projektu Baťa

Evidenční číslo projektu 3529/2020

Název žadatele Movie

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý

Datum vyhotovení 27. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Osobnost Tomáš Bati je natolik výrazná a nepominutelná, že bylo asi jen otázkou času, kdy tomuto
podnikateli a vizionáři bude vzdána čest i prostřednictvím hraného filmu. Předložený projekt poducenta
Adama Dvořáka, režiséra Jana Pachla a scenáristy Petra Boka má ambici stát se regulerním historickým
kostýmním velkofilmem, alespoň do té míry, do které to limitované české produkční poměry mohou dovolit.
Narozdíl od mnoha jiných podobně ambiciozních projektů se mi tento přístup v případě Tomáše Bati zdá
být naprosto adekvátní, jde tu o hrdinu natolik spojeného s velkými věcmi, myslícího a konajícího natolik
velkoformátově, že by se jakýkoli příliš skromný obrázek v jeho případě musel jevit jako provizorní a možná
i nechtěně komické řešení. Jako divák bych opravdu chtěl vidět Baťovy továrny i Zlín v procesu jeho
proměny v moderní architektonický klenot a stejně tak i obraz fordovské Ameriky, kterou se Baťa inspiroval.
Baťa jako spolutvůrce této imponující dobové kulisy může být pro filmové zobrazení velkou inspirací,
otázkou pro mě ovšem zůstává, nakolik finanční náročnost takového zobrazení může projekt v tomto
podstatném bodě omezit a jestli tato míra omezení nebude ve výsledném filmu příliš patrná. Druhou potíž
vidím v samotném scénáři, který je napsaný velice poctivě a čistě, takže dává možnost skrze vypjaté
situace uvidět Tomáše Baťu v podstatných okamžicích jeho života v celé složitosti jeho charakteru,
nicméně není možné si nevšimnout, že Tomáš Baťa dramatickou postavou v přísném slova smyslu není a
možná ani být nemůže. Zejména proto, že mu jeho vizionářství, umanutost a absence (či potlačení) soucitu
k sobě i k druhým lidem neumožnuje vlastně žádné velké životní dilema prožít opravdu jako dilema, jako
chvíli, kdy rozhodnutí není zřejmé, kdy se poměry zisků a ztrát zdají být v rovnováze a dramatická postava
musí riskovat nejen život (svůj nebo někoho z bližních), ale i špatné svědomí, výčitky a citové utrpení, a kdy
tedy jeho rozhodnutí nemůže být předem známé a dané. To u Bati nevidím, u něj je vlastně vždycky jasné,
jak se zachová, a to nejen proto, že to odpovídá známým historickým faktům a poučenější divák je může
znát. Filmu proto trochu hrozí, že se stane řadou efektních ilustrací Baťova neměnného charakteru, který z
něj činí jak mimořádnou osobnost, tak do jisté míry monstrum. Proto bych se přimlouval za posílení některé
z postav v dané fázi vývoje vedlejších. Z historické perspektivy by takovou nejednoznačnou – a právě proto
zajímavou – postavou mohl být třeba Jan Antonín Baťa, to by se ale film musel věnovat  i období, kdy
Tomáš Baťa zahynul, což tvůrci z dobrých důvodů nehodlají. Nabízí se tu pak ale asi už jen jediná postava,
a tou je Baťova žena Marie. Tady bych naprosto souhlasil s úvahou konzultanta projektu Ondřeje Zacha z
přílohy Strategie dalšího vývoje, také považuji tuto postavu za potenciálně minimálně rovnocenou postavě
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Tomáše Bati a z dramaturgického hlediska možná i zajímavější. Uvést ji do děje už dříve, možná dokonce
už v době jejího dětství, a sledovat její zrání a vývoj by mohlo vnést do vyprávění zajímavý kontrast a
trochu také uvolnit ruce tvůrcům směrem k možnosti volněji fabulovat a zacházet s fikčními prvky, protože
na tuto osobu a její okolí nebude kladen tak silný požadavek historické věrnosti. O tom, zda tato žena, na
rozdíl od Tomáše Bati, prošla složitým a nikoli zcela předvídatelným osobním vývojem, mohu sice jen
spekulovat, natolik osudy Baťovy rodiny neznám, zdá se mi to však velmi pravděpodobné a pro příběh
potenciálně nosné. Podrobnější rozbor možností orientace na tuto postavu nepovažuji ale vlastně ani za
nutný, protože pronikavá dramaturgická úvaha Ondřeje Zacha se jimi zabývá v dostatečné míře, jsou zde
formulovány naprosto přesně. Velice bych se za tento směr dalšího vývoje látky přimlouval.

Udělení podpory Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.

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

Hodnocená kritéria

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Myšlenka projektu je zcela zřejmá, vytvořit český historický životopisný film, respektive velkofilm, který by
se věnoval osobnosti Tomáše Bati. Projekt působí svým produkčním i uměleckým záměrem přesvědčivě,
scénář je napsán přehledně, zručně a s velkou vypravěčskou chutí, zdobí ho pečlivá práce s dobovou
atmosférou a reáliemi. V dané verzi scénáře podle mého názoru ale zatím chybí dramatická zápletka jako
taková, a to i přes vypjatou dramatičnost jednotlivých situací (poskytujících dobrou půdu pro hereckou
kreaci) a strhující obraz doby. Mám na mysli drama, které by se opíralo o hluboká vnitřní dilemata
jednajících postav, vystavující je ve výsledku skutečně nečekaným situacím – v tomto ohledu má podle
mého názoru scénář zatím rezervy. Modely úspěšných filmů o podnikatelích jsou při tom známy, od
Občana Kanea až po Vlka z Wall Street, všechny mají ve svém základu cosi hluboce zneklidňujícího, co
umožňuje vnímat jejich hrdiny nikoli pouze jako historické postavy, ale jako univerzální modely jistého typu
paradoxní lidské existence.

-

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

- Projekt považuji za personálně dobře zajištěný, produkční zázemí za vynikající. Jan Pachl je režisér,
který má schopnost danou látku realizovat. Za mimořádně šťastnou volbu považuji vstup Ondřeje Zacha
do projektu jako konzultanta, jeho postřehy pokládám za zásadní.
-

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

Myslím, že film o Tomáši Baťovi může být zajímavý zejména pro české publikum, jeho mezinárodní
ohlas by se dal očekávat v případě, že se podaří povýšit příběh českého podnikatele do řádu
pronikavé filmové metafory a najít pro zobrazení jeho unikátní životní dráhy odpovídající filmový
výraz, který jistě nebude laciný.

-

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

- Otázka organizačního a zejména finančního zabezpečení se poněkud vymyká mým zkušenostem.
Chápu, že jde o film, kde výše rozpočtu může mít zásadní vliv na celkovou kvalitu díla, neumím si ale
představit, jak velký rozpočet musí film mít, aby se ctí dostál svému záměru. Lze proto jen doporučit, aby
byla věnována mimořádná pozornost dramaturgické práci a těžiště děje se maximálně přesunulo do nitra
postav – pro případ, že kulisa nebude tak velkolepá, jak by si tvůrci přáli. Žádost považuji za velmi dobře
zpracovanou.
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Všechno je jinak 

Evidenční číslo projektu 3531/2020 

Název žadatele Global Relations 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 27. 4. 2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Žadatel předložil velmi zajímavý námět o sklonku života jednoho z nejznámějších českých herců a tvůrců – 
Jana Wericha. Na trhu by se tento film zřejmě vyjímal a měl adekvátní ohlas. Nicméně projekt sráží 
producentské nedostatky, které jsou signifikantní. 
 
Silné stránky: 

- Zajímavý námět 
- Zkušený režisér 
- Dobře vymyšlené PR, resp. je o co PR opřít 

 
Slabé stránky: 

- Strategie zahraniční spolupráce 
- Špatně naplánovaný rozpočet 
- Moc obecné kroky ve vývoji 
- Nejisté financování vývoje 
- Nejasná představa o budoucí realizaci 

 
Obecně vzato může být projekt slibným filmem. Nicméně pro úspěšnou realizaci je potřeba udělat spoustu 
dalších kroků a není jisté, jestli je žadatel bude schopen splnit. 
 
Otázky na žadatele: 
 1/ proč máte naplánovaný relativně vysoký rozpočet na vývoj, když neplatíte ani základnímu štábu, tedy 
neplánujete zřejmě preprodukci, ale naopak platíte nepoměrně vysoký honorář sám sobě a zároveň 
neplánujete film prezentovat v zahraničí, ale rozpočtujete to? 
 
 2/ doplňte chybějící dokumentaci (LOI a potvrzení o vkladu) a opravte formuláře (žádost, rozpočet) 
 
 3/ představte realistickou výrobní strategii pro tento film a kdo nebo co vám ji pomůže zrealizovat 
 
 4/ proč by měli chtít zahraniční koproducenti tento film koprodukovat? 
 
 5/ jaké části filmu by zahraniční koproducenti měli koprodukovat? 
 
 6/ co když rodina pana Wericha nebude souhlasit s vaším pohledem na jeho osobu? Jak vyřešíte tuto 
situaci z hlediska práv a dalšího vývoje filmu? 
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 7/ proč plánujete natočit ukázku se zkušeným režisérem a jak tuto případnou ukázku využijete v dalším 
vývoji projektu? 

Udělení podpory Doporučuji ve velmi snížené výši po zodpovězení 
otázek 

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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Některé přílohy žádosti jsou vyplněny nesprávně – především rozpočet. Je to zřejmě dáno tím, že žadatel 
nepřenesl do rozpočtu základní instrukce SFK, které jsou uvedeny v hlavičce formuláře. Zároveň žadatel 
deklaruje, že kofinancuje vývoj ze svých zdrojů, ale potvrzení chybí. Také chybí potvrzení 
deklarovaného zájmu zahraničních producentů. 

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

Rozpočet: 
Přiložený rozpočet je vyplněn nesprávně. Žadatel špatně aplikoval pravidla SFK pro vyplnění tohoto 

formuláře. Žadatel tak předkládá základná rozpor ve výši nákladů na film. 
Kromě toho jsem některé položky nadhodnocené nebo v nepodložené výši. 
Zároveň chce žadatel během vývoje vytvořit ukázku k filmu, což nikterak nezdůvodňuje (např. speciální 

výrobní technologie nebo nezkušenost tvůrců, což není ten případ) a i tak jsou dané ceny v rozpočtu 
velmi malé a je jasné, že za takovou sumu není možné zrealizovat více než 1-2 ND bez postprodukce. 
Tedy je spíše nereálné ukázku natočit a uniká smysl vůbec důvodu toho, proč takovou ukázku točit. Ve 
strategii se nepíše o jejím dalším užití v B2B nebo obecně ve fundraisingových aktivitách. 

Žadatel chybně rozpočtuje částku 100 000 Kč za licenci pro scénáristu, protože ta je dle smlouvy splatná až 
v 1. den natáčení a to už musí být i tento projekt ukončen. Tedy tato částka musí být umořena z výroby, 
nikoli z vývoje.  

Dále je otázka, jestli bude stačit pouhých 80 000 Kč na vykoupení práv od dědiců J. Wericha. Lze o tom 
úspěšně pochybovat na základě dostupných právních záruk (jsou nulové, jen napsaný e-mail, který se 
nedá nikterak verifikovat). 

Je nejasné, proč se rozpočtuje ve vývoji jak producent, tak vedoucí vývoje. Z předložených textů nevyplývá, 
že by v projektu byly angažovány 2 osoby, které by měly různé role ve vývoji. Navíc tyto částky 
dohromady tvoří 200 000 Kč, což je 2,5x více než je honorář režiséra ve vývoji. To rozhodně není 
opodstatněné, obzvláště když pro kameramana, architekta nebo výtvarníka není rozpočtována ani 
koruna, tedy se zřejmě nepředpokládá jejich vklad ve vývoji, což je zarážející. 

Žadatel rozpočtuje např. účast na zahraničních trzích a ubytování mimo ČR, ale ve strategii se o takových 
aktivitách ani náznakem nezmiňuje, natož aby sdělil na jaké tyto trhy či prezentace a proč chce s filmem 
vyrazit.  

Žadatel není plátcem DPH a to malinko prodražuje některé položky, ale ve vývoji to není natolik signifikantní 
jako později ve výrobě. 

 
Finanční plán: 
Finanční plán je zvolen velmi jednoduchý a je založen na kofinancování ze SFK a z vlastních zdrojů. Vlastní 

zdroje ale nejsou nikterak potvrzené ani čestným prohlášením, ani např. výpisem z účtu. 
Zároveň finanční plán by mohl být vícezdrojový, protože existuje docela pravděpodobný zájem 

veřejnoprávní TV, u které je jen málo filmových projektů, které jsou vhodné na kodevelopment a toto je 
takový druh projektu. Navíc lze předpokládat, že na takovýto projekt žádat úspěšně prostředky na vývoj 
u regionálních filmových fondů. 

 
Celková výše rozpočtu je ale neopodstatněná, protože se vývoj neodehrává v zahraničí nebo nepracuje 

s náročnou technologií, atp. Viz komentář k jednotlivým položkám výše. Doporučuji případně dotaci SFK 
snížit na rozumnou výši. 

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

Expertní analýza
Název projektu Všechno je jinak

Evidenční číslo projektu 3531/2020

Název žadatele Global Relations

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště

Datum vyhotovení 23. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Základem předloženého projektu je absolventský scénář studentky FAMU Terezy Novákové. Literární vývoj
jeho první verze byl podpořen Fondem a představuje úspěšné východisko pro development. Klíčovou roli
v něm zastane oslovený režisér Robert Sedláček, jenž přichází s jasnou představou dopracování a posílení
vyznění scénáře.

První verze scénáře komplexně zachycuje situaci Wericha po návratu z emigrace r. 1969 a pokrývá několik
následujících let jeho života. Daří se jí vyrovnávat hořkost z nedostatku seberealizace a rodinných výčitek
přesvědčivým zapojováním bytostné Werichovy ironické grácie a životního nadhledu - díky tomu je režimní
odsouvání Wericha na periferii zájmu ztvárněno jako důstojně vedený boj o vlastní důstojnost. Tento přístup
považuji za podnětně zvolené směřování, které působí živě díky preciznímu obeznámení autorky se
zvolenou etapou Werichova života i schopností citlivě prodchnout dialogy jeho osobitým viděním světa.
Autorce se podařilo vytvořit především poutavé a nepopisné situace a ty díky jejímu pronikavému vhledu
nepostrádají tíživé podtexty, které prosakují svrchní vrstvou Werichova sebeobranného klaunství i režimem
naordinovaného vpádu všedního stereotypu. Pro další vývoj však bude potřeba se ještě zaměřit na
dramatickou stavbu, která by dílčí zachycování Werichových reakcí na novou situaci v rámci jednotlivých
epizod více skloubila, a zakotvila tak vnitřní konflikt postavy i s pocitově jednoznačnějším vyústěním.
Impulsy R. Sedláčka k dalším posunům, především v odlišném uchopení reminiscencí na společnou tvorbu
a nerozlučnost VaW, mohou v případě více koncepčního a zároveň imaginativního zapojení pomoci
důslednější akcentaci Werichova rozpoložení.

Vývoj zahrne kromě dalších verzí scénáře také obhlídky a koncept výpravy filmu, jeho součástí je rovněž
jednání se zahr. koproducenty. Jak režisérská explikace, tak strategie producenta by nicméně měly
nabídnout konkrétnější představu - režisér v textu spíše supluje dramaturgickou funkci a kromě obsazení se
takřka nevěnuje možnostem, který scénář skýtá pro audiovizuální realizaci. Ve vyjádření producenta schází
zejména konkrétnější strategie otevírající cestu ke koprodukční spolupráci a definování cílových skupin
působí argumentačně nedotaženě - zaměření na znalce Wericha a jeho tvorby je spíše omezující i ve vztahu
k vývoji a uplatnitelnosti scénáře, pokud se počítá se vstupem více zahraničních subjektů.

Vzhledem k předpokladu oslovení poměrně široké základny diváků, pro níž je Werich kulturní ikonou, i co se
týče pojetí promotion, si nejsem jistý odůvovodněným zařazením mezi kulturně náročná díla. Dokáži si
představit že jméno dokáže nalákat potenciální partnery nejen z veřejné sféry. Argumentace kulturní
náročnosti díla složitostí hereckého ztvárnění postavy a samotným předobrazem Wericha zcela nesouzní
s definicí této kategorie. Více precizovaný způsob předpokládaného zapojení tvorby VaW a prostoupení
rodinného dramatu imaginativními/reflexivními scénami s tragikomickou dvojicí může kladnému rozhodnutí o
kulturní náročnosti napomoci, což by bylo vzhledem k nízkému finančnímu zajištění pro vývoj jistě žádoucí.
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I přes řadu dílčích připomínek memám pochyby o oprávněnosti podpory projektu pro fázi vývoje. Autorský
tým Nováková-Sedláček-Brdečková považuji za trojici, která má výrazný potenciál vytvořit silný a
vícevrstevný snímek vymykající se i díky intimní soustředěnosti konvenčnímu žánrovému pojetí osudů
mimořádných osobností.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Autorka scénáře uvážlivě volí časové ohraničení a komorní pojetí snímku. Velkou hodnotou je schopnost
odrazit na v podstatě každodenních situacích a drobných konfliktech komplexní povahu Werichova
posrpnového osudu i komplikovanost jeho osobnosti – daří se tak pečlivou volbou situací skloubit
tragikomickou situaci národního umělce bez práce, konfrontaci s důsledky, které Werichova sláva a
sebestřednost zanechaly na jeho vlastní rodině, i střet nerezignované činorodosti a životního nadhledu
s fyzickým strádáním a absencí seberealizace. Werichovo jednání a dialogy, které do celkové hořkosti
vnášejí hravý esprit i sebezáchovnou ironii, nejsou citacemi, ale vlastní licencí autorky. Při jejich čtení
skutečně Werich vystupuje ze stránek jako živá osobnost přirozeně přenášející svou tvůrčí poetiku do tíživé
všednosti.

Vyprávění většinou těží z krátkých interakcí Wericha s osobnostmi, které se střídají v jeho společnosti,
často ve stejném dějišti. Je vhodné proto dále rozpracovat způsob, jak na jiné úrovni významově umocnit a
doslovit všední scény s nepříliš variovanými možnostmi mizanscény. Autorka volí snově stylizované forbíny
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VaW, jimž ale často schází více koncepční zapojení (hl. co se týče vágního zapracování jejich proměny
v treatmentu) – mohly by konkrétněji i důvtipněji odrážet a konfrontovat Werichovo prožívání, katarznímu
účinku závěrečného setkání by pomohlo vnést do vztahu i více emocionální/tesklivější rovinu. V tomto
ohledu předpokládám od dalšího vývoje jejich výraznější zakotvení v souladu s explikací R. Sedláčka.

Sedláčkem předpokládané zakomponování živelných hudebních čísel z Osvobozeného divadla působí jako
funkční a oživující kontrast, jelikož akcentace toho, co se nevratně ztratilo, ale z čeho Werich může nadále
čerpat, je důležitá a je vhodné ji ve scénáři citlivě a úměrně posílit.

Jako zásadní vnímám potřebu více sblížit rovinu rodinného napětí s projevy Werichova vnitřního neklidu
vyplývajícího z blokované seberealizace. Ve scénáři jsou tyto sféry vedeny spíše vedle sebe a pozornost je
mezi ně dost kategoricky dělena na základě jednotlivých interakcí Wericha s klíčovými postavami, z nichž
každá je nositelem jednoho problému (manželka, dcera a Jiří Pavel). Podle mě by pak lépe fungoval i
současný závěr scénáře, v němž se obě roviny sice fabulačně protínají, ale kvůli jejich předešlé paralelnosti
finále nepůsobí intenzitou osvobozujícího východiska z kritického bodu. Právě do něj by měl děj semknutěji
směřovat a v daném momentu koncentrovaně obsáhnout dílčí Werichovy reakce na životní situaci.
Výmluvně zakomponovaný smysl Werichova textu Všechno je jinak bez této „rampy“ působí spíš jako
utvrzované konstatování, jehož kontrastnímu až protimluvnému užití vůči smiřlivým závěrečným obrazům
Werichova zadostiučinění schází zastřešující a rezonující pocitový podtext.

Navrhované završení scénáře obrazem z anticharty působí v treatmentu zatím neorganicky a chybí mu
údernější vyznění, ale v Sedláčkově explikaci dává přesvědčivější smysl – podle mě může pomoci více
vyvážit pozitivně fabulovanou faustovskou linii vztahu mezi Werichem a tajným (vnímám ji jako přesvědčivě
vystihnutou, nicméně trochu stereotypně zvolenou zkratku ve zobrazování vztahu umělce a moci). Tento
dějový přesah by konzistentněji posílil protiváhu nezvratného vývoje situace herce, jenž je postupně
zbavován příležitostí, až mu režim umožní naposledy se „zaskvět“ pro národ jako pouhý komparsista
podívané, jejímž pojetím Sedláček předznamenává hořce paradoxní vyznění.

Ambiciózní projekt splňuje cíle výzvy, má jasně stanovený a pozitivně působící směr dalšího vývoje, osobní
zaujetí tří klíčových osobností pro vývoj látky dává přípravě projektu pro realizaci ty nejlepší předpoklady.

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

Tvůrčí tým ve složení Tereza Nováková – Robert Sedláček – Tereza Brdečková představuje pro vývoj
dobrý předpoklad. Scenáristka s dramaturgyní již úzce spolupracovaly na vzniku absolventského scénáře a
je velmi dobře, že mají odhodlání text společně dotáhnout do realizovatelného tvaru. Robert Sedláček je
díky nekonvenčnímu přístupu k životopisnému žánru i hlubšímu zájmu o reflexi daného období pro projekt
velkým přínosem a nebrání se do něj výrazněji autorsky zasáhnout a kriticky jej reflektovat. S Terezou
Brdečkovou (i producentem Janem Šternem) má za sebou výraznou tvůrčí spolupráci na seriálu Bohéma,
na níž může navázat diskuze ohledně autorsky přizpůsobeného a kriticky střízlivého ztvárnění pevně
zakotveného osudu skutečné osobnosti. V podstatě se tak dává opět dohromady kreativní tým prověřený
kladným výsledkem předchozí práce.

Pro čerstvou absolventku FAMU Terezu Novákovou se jedná o první scénář celovečerního filmu. Poskytuje
však solidní základ s jasným směřováním, který má díky režisérově přesvědčivě představené vizi šanci
dospět k výraznější koncepční důslednosti a živější struktuře vyprávění. Dramaturgická explikace tomu
k plánovanému vývoji tolik neřekne – popisuje spíše dosažený stav scénáře a jeho silné stránky, schází
zaměření na jeho posun směrem k realizovatelnému tvaru (více objasňující roli dramaturga v následující
fázi) a konkrétněji rozvedené reakce na zásadní změny navrhované režisérem. V této fázi již uvažované
herecké obsazení je pro povahu projektu klíčové. Volba Dušana Sitka jako představitele Wericha je velmi
příhodná a dobře uvážená vzhledem k cíli umožnit publiku dojem bezprostředního setkání s Werichem a ne
s široce populárním hercem hrajícím Wericha.



Strana 1

Expertní analýza
Název projektu Všechno je jinak

Evidenční číslo projektu 3531/2020

Název žadatele Global Relations

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík

Datum vyhotovení 20. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Téma projektu je nosné a společensky závažné. Mladé autorce se poměrně dobře daří evokovat dobu
nastupující normalizace v ČSSR po roce 1968 a vykreslit komplexní hlavní postavu. Její odvaha ukázat
Wericha i jako lehce kontroverzní postavu, je sympatický. Nicméně se zcela přesvědčivě nepovedlo
zvládnout její dramatický vývoj, od víry v lidi a zemi, do které se vrací po krátké emigraci, až
k rezignovanému, zklamanému starému muži. Tento vývoj by přitom měl být dramatickým jádrem
celého příběhu umlčeného umělce. Scénář obsahuje mnoho zajímavého materiálu, řadu nosných
motivů i dobře napsaných scén. Životopisní žánr má ale řadu úskalí. Autorka si správně vybrala pouze
jednu zásadní kapitolu ze života hlavního protagonisty, přesto se jí ale zcela nepovedlo vyhnout všem
nástrahám a vytvořit dramaticky silný a sevřený příběh, který by mohl oslovit a emočně zasáhnout i
nepoučeného diváka. Téma je zajímavé především pro českého diváka a projekt by mohl zaplnit další
bílé místo naší historie. Nicméně pro zahraniční diváky, kterým Werichovo jméno nic neříká, schází
scénáři větší emoční síla. I když je hlavní téma – umlčení nepohodlného umělce režimem – univerzální
a má zahraniční přesah, potenciál projektu je spíš lokální. Po formální stránce se jedná spíše o
klasické drama a projekt nepřináší žádnou výraznou inovaci žánru, a to ani v domácím, ani
v zahraničním kontextu. Tereza Nováková je začínající scenáristka, projekt je jejím absolventským
scénářem na FAMU. Režisérem má být Robert Sedláček, jenž se v poslední době orientuje na různá
období českých dějin. Žadatelem je společnost Global Relations zkušeného a etablovaného televizního
producenta Jana Šterna. Projekt by měl být mezinárodní produkcí s partnery ze Slovenska a Francie a
případně také Německa a Polska. Hlavními aktivitami vývoje jsou další práce na scénáři, casting
vedlejších rolí (žadatel uvádí, že herce pro hlavní roli Wericha má už vyhlídnutého, nechce ale nic
zatím prozrazovat) a hledání lokací. Částečný souhlas dědiců je přiložen. Distribuční a marketingová
strategie je zatím popsaná jen velice stručně. Snímek by měl mířit na diváka všech kategorií,
základním elementem marketingu je jméno Werich. Financování vývoje je založeno pouze na dvou
zdrojích, příspěvku žadatele a podpoře SFK, která ovšem tvoří téměř 75% rozpočtu.

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

Hodnocená kritéria

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

Téma projektu je velmi slibné, společensky závažné a navzdory přesnému zakotvení v konkrétní době
má silné univerzální poselství. Scénáři, ve kterém se mladá autorka snaží evokovat dobu nastupující
normalizace v ČSSR po roce 1968 především skrze osud umlčeného Jana Wericha, předcházel
zřejmě poctivý sběr materiálu. Autorce se poměrně dobře daří vykreslit komplexní hlavní postavu, a to
včetně jejich komplikovaných rodinných vztahů a její charakteristické mluvy. Nicméně zcela
přesvědčivě se nepovedlo zvládnout její dramatický vývoj, a to od víry v lidi a zemi, do které se vrací
po krátké emigraci, k rezignovanému, zklamanému starému muži. Tento vývoj by zřejmě měl být
dramatickým jádrem celého příběhu umlčeného umělce. Podobně není zcela zvládnutý vývoj vztahu
hlavní postavy s jejím hlavním protihráčem, estébákem Pavlem, který by mohl tvořit druhé dramatické
jádro scénáře. Werich ho od začátku odmítá a Pavel si před ním nechává pro sebe, co si opravdu
myslí. Bohužel si to ale nechává pro sebe i vzhledem k divákovi. Zůstává tak poměrně nejasnou
postavou. Navíc příběh není zcela dohraný a pro neznalé diváky (například mladších generací nebo
v zahraničí) není jasné, zda Werich do Vídně odjel nebo ne, zda se tam s Voskovcem opravdu setkal,
zda to bylo jejich poslední setkání, zda se z Vídně vrátil, atd. Scénář obsahuje mnoho zajímavého
materiálu, řadu nosných motivů i dobře napsaných scén. Bohužel se autorce nepovedlo najít k jeho
uchopení jasný klíč a rozhodnout se, o čem by měl primárně být. O tom svědčí i ne příliš organické
zakomponování stylizovaných vložek s Jiřím Voskovcem – celý příběh přitom není primárně o jejich
vztahu. Přesto je scénář kvalitně napsán a jako magisterská práce na FAMU určitě obstál velmi dobře.
Životopisní žánr má ale řadu úskalí. Autorka si sice správně vybrala pouze jednu zásadní kapitolu ze
života hlavního protagonisty, přesto se jí ale zcela nepovedlo vyhnout všem nástrahám a vytvořit
dramaticky silný a sevřený příběh, který by mohl oslovit a emočně zasáhnout i nepoučeného diváka.

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

Tereza Nováková je začínající scenáristka, která absolvovala FAMU v roce 2017 a projekt je jejím
absolventským scénářem. Režisér Robert Sedláček je úspěšný a činorodý autor a filmař, držitel
Českého lva za scénář filmu Pravidla lži a ceny České filmové kritiky za snímek Rodina je základ
státu. V poslední době se orientuje na české dějiny (České století, Jan Palach). Dramaturgem je
Tereza Brdečková, která je činná také jaké scenáristka a filmová publicistka a spolupracovala s
režisérem projektu Robertem Sedláčkem na TV seriálu Bohéma. Co se týče tvůrčího týmu, žádná jiná
jména zatím nejsou v žádosti uvedena.

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

Téma je nosné a zajímavé především pro českého diváka a projekt by díky němu mohl zaplnit jisté
bílé místo týkající se naší historie. Připomenout domácí legendu – Jana Wericha – by nepochybně
mohli ocenit diváci vyšších věkových kategorií, ale bylo by záslužné obeznámit s ní i mladší diváky.
Jistým způsobem jsme to možná Werichovi dlužni. Nepietní přístup mladší autorky, která se nebojí
ukázat Wericha i jako lehce kontroverzní postavu např. ve vztahu k manželce a dceři, nebo k osobním
výhodám a slávě, je přitom velmi sympatický a vhodný. Nicméně pro zahraniční diváky, kterým
Werichovo jméno dnes už nic neříká (a možná neříkalo nikdy) schází scénáři emoční síla, která by je
mohla donutit výsledný film sledovat. V tomhle ohledu zůstává látka lokální, i když hlavní téma –
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umlčení nepohodlného umělce režimem – má zcela jistě zahraniční přesah a univerzální poselství. Po
formální stránce se jedná spíše o klasické drama a projekt nepřináší žádnou výraznou inovaci žánru, a
to ani v domácím, ani v zahraničním kontextu.

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

Žadatelem je společnost Global Relations, která zřejmě ale zatím nic neprodukovala, nebo to
přinejmenším není ze žádosti jasné. Stojí ale za ní Jan Štern, zkušený a etablovaný televizní
producent, jenž má za sebou řadu úspěšných pořadů. Rozpočet, hrubě odhadnut na 29 mil Kč chce
financovat jako mezinárodní koprodukci. Uvádí, že už má konkrétní partnery na Slovensku (Beart
production) a ve Francii (Picture Box), žádná LOI nebo deal mema nejsou ale k žádosti přiložena.
Další partnery chce ještě najít v Německu a Polsku, žádná konkrétní jména ale nejsou ve výhledu.
Hlavní aktivitou vývoje je další práce na scénáři. Ten už byl podpořen v roce 2018 částkou 150 000,
žadatel ale považuje přiloženou verzi z producentského hlediska za první. Dalšími aktivitami je hledání
lokací a casting vedlejších rolí - žadatel uvádí, že herce pro hlavní roli Wericha má už vyhlídnutého,
nechce ale nic zatím prozrazovat. Důležité bude získat různá práva k použití Werichových her i jeho
jména vůbec (částečný souhlas dědiců přiložen). Žadatel vidí jednání s dědici jako vstřícné, ale nic
není zatím potvrzeno. Distribuční a marketingová strategie je zatím popsaná jen velice stručně.
Snímek by měl mířit na diváka všech kategorií, základním elementem je jméno Werich. To může
fungovat doma, ale sotva v zahraničí. Český distributor zatím není vyhlídnut, vzhledem ke jménu
producenta je spolupráce s ČT víc než pravděpodobná, ale zatím nepotvrzena. Náklady na vývoj činí
1,2 milionu, což je akceptovatelné, vedle vlastního příspěvku žadatele ve výši 305 000 je ovšem
jediným dalším zdrojem podpora SFK, jenž tvoří téměř 75% rozpočtu.
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Expertní analýza
Název projektu Nejšťastnější generace

Evidenční číslo projektu 3541/2020

Název žadatele SCREENPLAY BY

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště

Datum vyhotovení 5. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Adaptace stejnojmenného románu zaznamenává v plynutí času životní křižovatky generace, jež získala
v naší historii poprvé možnost vzít život plně do svých rukou. Autoři scénáře se v dosavadním literárním
vývoji museli více odpoutat od předlohy, jelikož struktura pravidelného setkávání ústřední dvojice na časově
ploše více než dvou dekád požaduje od celovečerního filmu větší dějovou kondenzaci a fragmentárnější
pojetí. Předložený scénář zatím spíše poukazuje na komplikace, které převod zvolené předlohy do filmového
vyprávění přináší.

Z textu se vytrácí prostor pro bezprostřední prožitek, v němž by jedinečná atmosféra porevoluční éry a
chaos nabyté svobody působily jako aktivní dynamický činitel vztahových proměn. Snaha symbolicky
vztáhnout cestu národa k vývoji životní zkušenosti dvou umělecky založených osobností má za následek
zobecňující až konvenční zachycení životního dozrávání, z něhož se vytrácí specifická časová a místní
situovanost - s výjimkou výchozího bodu by mohly tutéž ztrátu iluzí prožívat i postavy z generace následující.
První plán v podstatě nabízí nepoutavě variovaný příběh muže a ženy, kteří nedokáží žít spolu ani bez sebe.
Jeho psychologicko-sociální rámec setrvává jen na úrovni situační konstrukce, jejímž základním tmelivem
jsou popisné dialogy. Jednotlivá setkání často formou vysvětlujících rozhovorů navozují životní situaci, v níž
se obě postavy vždy s odstupem několika let nacházejí, o to menší pozornost je však věnována klíčovému
procesu niterného sebepoznávání postav v průběhu času. Pro něj by byla vhodná výrazná akcentace
filmovými prostředky, jež by jej vydělila ze zatím mdle působícího kontextu, který zůstává poplatný literárně
zatížené dialogičnosti.

I přesto, že díky dramaturgovi Vítu Poláčkovi lze cítit vhodné směřování k reflexivnějšímu zaměření na
hlubší propojenost jednotlivých životních a vztahových stádií protagonistů, chybí koncepčnější soulad
s představami režiséra, které jdou více odstředivým směrem. Nástin další práce na scénáři stojí spíše na
nahodilé detekci problematických prvků bez uvážení jejich vztahu k soudržně koncipovanému celku.
Problémem je, že autoři opomíjejí konkrétní řešení základního východiska – tedy výpovědní hodnoty
procesu, jímž postavy procházejí, včetně momentu, ke kterému přes stopované proměny dospívají a jenž by
měl odrazit skutečné naplnění jejich zkušenosti – životní i generační. Pokud tvůrci potenciál tohoto přesahu
krátce shrnují jako posun k „existenciálnímu vnímání sebe v kontextu ubíhajících dějin“, je jej třeba více
rozvést ve vztahu ke scénáři a audiovizuálnímu ztvárnění, akcentovat tento přesah nad rámec občasného
pozastavení postav nad ubíhajícím časem a jejich fyzickou proměnou. Ujasněná odpověď na otázku „co to
vlastně znamenalo být formován devadesátými léty“ by měla být u tvůrců přítomná již v této fázi vývoje, aby
základ nepůsobil jako indiferentně vyúsťující vztahové melodrama, v němž se étos dané dekády vyčerpává
v nadějných vyhlídkách vlastních každé mladé generaci a iracionální přelétavosti protagonistky.

Režisér Z. Viktora má za sebou čistě žánrové počiny, ale již dlouhodobě se snaží cílevědomě proniknout do
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sféry arthousu, což má pozitivní dopad na předloženou strategii vývoje: je připravena s důrazem na aktivní
development formou účasti na mzn workshopech a předběžný vstup zahr. koproducentů dává naději na
další zajištění financování. Nicméně s ohledem na příliš nekonkrétní a nedostatečně ujasněný autorský
výhled, jenž nedokáže poskytnout představu filmového a výpovědního potenciálu zatím nepřesvědčivě
pojaté adaptace, se přikláním spíše k rozhodnutí projekt nyní nedoporučit k podpoře.

Udělení podpory Nedoporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Snímků časosběrně pojednávajících o vývoji jednoho vztahu byla již řada natočena – spojuje je intimní a
koncentrovaný vhled, jen se obejde bez dalších přesahů. V tomto případě tvůrci hledají rovnováhu mezi
sociopsychologickým ponorem, generačním obrazem a sondou do proměnlivého intimního vztahu, což je
na dané ploše komplikovaný úkol. Konzistentní propojení je zatím spíše ve sféře možností než v ujasněném
nasměrování dalšího vývoje scénáře. Dominující napojení na osud porevoluční generace není utvářeno
specifickými a ozvláštňujícími prožitky dané doby, ale paradoxně zjednodušuje vztahový vývoj na
zobecňující a konvenční model lineární životní cesty (porevoluční euforie = nespoutanost a iluze
mládí/vymezování se vůči rodičům, konec období = nenaplněná očekávání od života a usazená
existence/postavy opakují chyby rodičů). Jde v podstatě o značně banalizovanou představu, v níž
jedinečnost dojmu „tady a teď“ vyprchává s první Tomášovou návštěvou Prahy.

Problémem je, že tvůrci příliš spoléhají na explicitní protipóly – šedivý industriál a sterilní satelitní městečko
ohraničující přelomy dané éry, dominantní extrovertka otevřená svobodě vs. submisivní introvert, jenž o
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svobodě pochybuje. Obraz doby i vztahových proměn stojí kvůli adaptační zkratce na jednoznačně
konfrontovaných schématech, které brání proniknout k období skrze sílu prožitku. Postavy skutečně
neprožívají, jejich setkávání slouží k příliš doslovnému porovnání jejich konkrétní životní fáze, pasivně a ve
vleku okolností se posouvají vpřed po své rovné koleji.

Pro zapojení esence 90. let není ve struktuře děje příliš prostoru a situačních možností, tvůrci spoléhají
spíše na pozadí prostředí než na možnost ji destilovat ve výmluvných momentech. Dramaturg shrnuje
scénář otázkami: „Co byla devadesátá léta? A proč se příběh Tomáše a Beaty může odehrávat jen a pouze
se startem v roce 1989 a v dalších letech poté? Co bylo tím zásadním motivem, který z této generace
udělal „tu nejšťastnější“?“ – jeho současná verze však na žádnou z nich odpověď neposkytuje. Devadesátá
léta uplynou někde na periferii, dají postavám východisko, ale bezprostředně je neutvářejí. Zaniká
režisérovo vnímání doby skrze optiku paradoxního sblížení undergroundu s konzumní popkulturou – není
využita možnost jí jasně akcentovat jako hodnotový princip doby, odrážející se na iluzích postav a jejich
tvorbě (herečka + fotograf). Vyjádřit „svobodný chaos“, v němž se postavy nacházejí a následně ztrácejí,
jen tím, že Beáta volí přelétavý způsob života a nenachází v něm uspokojení, nedává moc možností vnímat
obě postavy ve víru doby.

Málo využitou možností hutné zkratky, která by učinila sebevyjádření postav bezprostřednějším, jsou
momenty společného fotografování – vůbec nejnosnější motiv převzatý z předlohy. V nich je jedinečný
potenciál uchopit proměny nejen na straně Beáty jako objektu, ale otiskovat do nich také Tomášovu
proměnu jeho vnímání (tak jak se to podařilo v silném předznamenání rozpadu vztahu mezi Tomášem a
Ingrid právě prostřednictvím fotoaparátu). Koncepce by měla více zohlednit možnost bezprostřední vizuální
mluvy fotografie a její oboustranné exprese a dovést společnou zkušenost postav do zatím spíše zárodečné
existenciální roviny po jasně akcentované linii: focení je nejprve intimním katalyzátorem spjatým s
idealistickým projektem, později prostředkem k sebereflexi a vzájemné otevřené konfrontaci, v závěru
smiřujícím aktem přesahu sebe sama v konfrontaci s fyzickými odrazy ubíhajícího času (hodnota díla nejen
v hořkém životním ohlížení, jde o výsledek snahy vzdorovat pomíjivosti). Zajištění důsledně zacíleného
intimního svorníku a vzájemného procesu sebepoznání postav, jež by se neomezovalo na popisné slovní
konfrontace, by mělo ve vývoji získat přednost před kontextuálním obohacováním vztahového jádra. Pro
směřování k živější generační výpovědi je lepší vycházet ze středu postav a jejich interakce, nikoliv
zajišťovat přesah bohatším zapojováním okolností či společenských mezníků.

Vývoj stojí především na nespokojenosti autorů se scénářem, zakládají ho však na vágních snahách hledat
vylepšení, která nepůsobí s přihlédnutím ke specifické struktuře organicky a v důsledku mohou rozklížit a
rozostřit převzatý koncept situačních ohnisek. Přemýšlení režiséra o výraznější fragmentárnosti vyprávění
by sice mohlo napomoci větší vnitřní propojenosti a konfrontaci proměn postav, nicméně jde o příslib
výrazného přetvoření koncepce vyprávění bez garantované záruky.

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

Tvůrčí tým má zkušenosti s realizací celovečerních filmů – režisér, scenárista a producent Zdeněk Viktora
má za sebou dva zvládnuté žánrové tituly (v případě Miss Hanoi již spolupracoval i se scenáristou
snímku) a jeho další připravovaný snímek prošel Dramaturgickým inkubátorem Fondu. K vývoji přistupuje
díky zastávání několika pozic komplexně a dynamicky, v této rané fázi má již zajištěny přísliby
zahraničních partnerů a sestaven harmonogram možných mzn workshopů a prezentačních platforem.
Scenárista Marek Grajcar již několikrát úspěl se svými scénáři ve výzvách fondu pro vývoj (Tři týdny pod
mořem, Situace kněze) a jsou u něj viditelné ambice přispívat svou tvorbou ke společensko-historické
reflexi na různorodém žánrovém pozadí.

Zárukou dlouhodobé spolupráce je také přislíbená účast kameramana Aleše Harta, jehož výrazný
vizuální styl je dosud spjatý spíše s žánrem thrilleru a kriminálních sérií – i na tomto poli však dokázal
přesvědčit AČFK k udělení ceny (za film Raluca). Bohaté zkušenosti má i s prací na velkých zahraničních
projektech v pozici kamerového operátora. Jeho výrazněji stylizovanému obrazovému stylu by měl jít
scénář více naproti, nespoléhat tolik na hereckou akci, ale vnášet oživující a významové vizuální podněty
i konkrétněji zapojit režisérovo osobité vnímání dobové estetiky.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Nejšťastnější generace

Evidenční číslo projektu 3541/2020

Název žadatele SCREENPLAY BY, s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný

Datum vyhotovení 27.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost SCREENPLAY BY, s.r.o. žádá o podporu na vývoj celovečerního hraného filmu
Nejšťastnější generace. Jedná se o adaptaci stejnojmenného románu Jana Cempírka. Režisérem filmu je
Zdeněk Viktora, který debutoval filmem Raluca a poté režíroval svůj další celovečerní film Miss Hanoi. Má jít
od zobrazení dvacetiletého vztahu dvojice, jejichž vzájemné setkávání začíná krátce před sametovou revolucí.

Harmonogram vývoje má žadatel nastavený až do března 2023, přičemž opci na Cempírkův román nemá
zajištěnou na celou dobu vývoje. Sice uvádí, že licence se automaticky aktivuje natáčením („… i jedním
natáčecím dnem, do kterého se počítá i teaser“), ale bohužel nelze žadatelovo tvrzení nijak ověřit, neboť
žadatel sice dokládá opční smlouvu, jejíž přílohou má být i smlouva licenční, ale tato příloha opční smlouvy
není k žádosti přiložena. Ostatně aktivací licenční smlouvy na preexistentní dílo získává autor předlohy Jan
Cempírek další honorář a nutně k tomuto musí dojít v průběhu vývoje, nicméně tento honorář není v rozpočtu
vývoje kalkulován. Celé se to jeví jako zbytečně komplikované. Jednodušší by přece bylo, kdyby měl autor
uzavřenou opci po celou dobu plánovaného harmonogramu vývoje. Žadatel sice počítá s 3 natáčecími dny
v rámci vývoje, které by pak byli součástí výsledného filmu. Kalkuluje s nimi v rámci rozpočtu vývoje a spolu
s psaním scénáře a hledáním koprodukčních partnerů je také uvádí jako hlavní cíle vývoje. Financování vývoje
kalkuluje s poměrně vysokou dotací na vývoj od Státního fondu kinematografie (50% financování vývoje
projektu). Dalšími zdroji má být program Kreativní Evropy – MEDIA, vlastní finanční plnění žadatele, které ale
není doloženo, ač je žadatel povinen přiložit též dokumentaci prokazující jejich závazné zajištění odpovídající
povaze příslušného zdroje. Posledními zdroji jsou blíže nespecifikovaný sponzoring a postprodukce, které
jsou údajně v jednání, ale v žádosti žádné bližší vysvětlení, kdo a jakou formou se má podílet na financování
vývoje nenalezneme. Místo toho žadatel přikládá nezávazné Letter of Intent možných koproducentů výroby,
ale bylo by adekvátnější věnovat se především dokladování financování vývoje.

Producentská strategie vývoje tohoto projektu není zatím propracovaná adekvátně k výši požadovaných
prostředků, viz třeba i „wish list“ vysoce selektivních workshopů, či blíže nespecifikovaná prezentace teaseru
na European Film Marketu v Berlíně a Marché du Film v Cannes.

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 je srozumitelná, ale bylo by vhodné ji doplnit o přílohu opční smlouvy, ve které by se vyjasnili licenční
práva na preexistentní dílo. Žadatel nedokládá svůj vlastní finanční vklad, ač jej v žádosti uvádí jako zajištěné.
V producentském záměru chybí komentář k finančnímu plánu, kde bych očekával bližší informace o
sponzoringu a postprodukci, které mají být zdroji financování vývoje. Tyto zásadní informace o kofinancování
vývoje chybí a žadatel k žádosti redundantně zařazuje nezávazná vyjádření zájmu o případnou koprodukci
v průběhu výroby.

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

Rozpočet vývoje projektu Nejšťastnější generace je poměrně vysoký. 26% tvoří de facto už 3 natáčecí dny
filmu („teaser“), 32% jsou autorské honoráře a honoráře výrobního štábu, zbývající cca 1.000.000,- jsou
produkční náklady. Vysoké jsou zejména položky spojené s účastí na workshopech a filmových trzích. Výši
rozpočtu by i šlo pochopit vzhledem k délce vývoje, ale výše rozpočtu a jeho položky nejsou podloženy
uvěřitelnou a ověřitelnou producentskou strategií, ale hlavně není rozpočet zrcadlen věrohodným finančním
plánem. Rozpočet se dále může navyšovat také o jednorázovou odměnu 30.000,-, kterou dostane každý ze
spoluautorů, když vznikne další verze scénáře (viz žadatelem předložené smlouvy ke scénáři).

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

Harmonogram vývoje projektu trvá do roku 2023. Opci s autorem předlohy má žadatel uzavřenou do konce
roku 2021. Do té doby musí realizovat alespoň jeden natáčecí den „teaseru“. Tento natočený materiál má být
součástí finálního filmu, především je tím, dle slov žadatele, aktivována licenční smlouva na román. Poněkud
krkolomné a pro producenta zavazující, nicméně částka za tuto licenci není vysoká (11.000,-), sic není
v rozpočtu vývoje kalkulována.

Velmi problematický je harmonogram zahraniční strategie, protože je naprosto spekulativní. Žadatel počítá
s prestižním producentským workshopem EAVE a scénáristickým workshopem SOURCES, prezentací
v Cottbusu, ale je otázkou, zda bude vůbec projekt vybrán k účasti. Obdobně není vysvětleno, co přesně a
jak zamýšlí žadatel prezentaci teaseru na filmových trzích v Berlíně a Cannes. Žadatel tady prezentuje nejistý
a prestižní plán „A“, ale má také žadatel plán „B“ pro případ, že nic z výše uvedeného nevyjde? Proč tak nutně
potřebuje sales agenta, když jsou jeho cílem Karlovy Vary na festivalovou premiéru a domácí exploatace?
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Produkční společnost SCREENPLAY BY, s.r.o. byla založena absolventem Katedry scenáristiky a
dramaturgie Zdeňkem Viktorou a zaštiťovala Viktorův celovečerní režisérský debut Raluca. V roce 2018
produkovala i druhý celovečerní film Miss Hanoi.



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Světýlka 
Evidenční číslo projektu 3550/2020 
Název žadatele love.Frame
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 29:4:2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žadatel Vojtěch Frič je nepochybně zkušený producent v mnoha oblastech AV tvorby i výroby. Obdobně i 
autorka Beáta Parkanová, která se však tentokrát rozhodla být i režisérkou celovečerního projektu. 
Poněkud nedramatický text se odehrává během jednoho letního dne, které hlavní šestiletá hrdinka tráví se 
svými prarodiči při dětském dovádění, aby její matka měla čas na zálety s milencem a hádky s manželem. 

Hlavní silnou stránku projektu vidím v producentově zkušenosti a osobních vazbách, které filmu dávají 
jakousi šanci na úspěšnou realizaci.

Hlavní slabinou je pak mimo menší režijní zkušenosti autorky především ne zcela vyřešená práva k 
originálnímu textu a tím značné riziko pro Fond kinematografie  a to přesto, že projekt ve vývoji již jednu 
dotaci ve výši 110 000 Kč obdržel.

Především z toho důvodu nelze projekt úplně doporučit k udělení další podpory.

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

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
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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 většinou srozumitelná a jasná. Autorka si sice občas plete v explikacích jméno své vlastní hlavní 
hrdinky, ale kromě smlouvy u dílo je vše v podstatě jasné, či argumentované. Problém smlouvy s autorkou 
je v tom, že se nejedná o smlouvu na vytvoření díla, ale o poskytnutí licence k již vytvořenému scénáři a to
výhradně na dobu vývoje samotného filmu. Navíc neobsahuje žádný závazek  autora v realizaci 
pokračovat. TJ. pokud by se jí na konci období cokoli závažného stalo, či změnila názor, celý vývoj by byl 
k ničemu včetně všech udělených dotací. Navíc ve smlouvě je pouze odměna 15 000 Kč, zatímco v 
rozpočtu 30 000 Kč.

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

– Rozpočet je cca ve standardních mezích. Je zde uvažováno více peněz na ukázku na úkor workshopů s
argumentem nejistoty ohledně záznamové technologie. Vzhledem k tomu, že výhody i negativa filmové
suroviny jsou všeobecně známé, myslím, že je spíše na místě na požadovaném slyšení před Radou 
Fondu závazně oznámit jméno kameramana, který kýžený výsledek bude garantovat. Následně méně 
zkoušet a více přesvědčovat zahraniční partnery, protože plánovaných 28 mio bude na tuto spíše 
středometrážní poetickou hříčku v současnosti těžké opatřit pouze z domácích zdrojů.

– Finanční plán je založen na dotacích. 860 000 Kč počítá z Fondu a 650 000 Kč z programu MEDIA. 
Vlastní vklad producneta 277 000 Kč a vklad autorky je spíše v rovině optimalizace.

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

- Realizační strategie není špatná a je z ní cítit žadatelova zkušenost. Na druhou stranu by se dala použít 
na 90% veškeré české produkce, jak je unifikovaná. Jediné specifikum je casting na dětskou 
představitelku s tím, že se má dělat až těsně před realizací (z důvodu stárnutí herečky), což bohužel jde 
proti požadavku na výrobu finančně náročné ukázky. 

– Harmonogram je dostatečný a i přes současné celorepublikové zdravotní komplikace je realizovatelný.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit producenta je nepochybně dostatečný. Autorčin je již o něco menší a pak známe pouze kvalitního

architekta a dramaturga. Je tedy spíše na Radě Fondu, zda se na požadovaném slyšení o 
spolupracovnících dozví více.
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Expertní analýza
Název projektu Světýlka

Evidenční číslo projektu 3550/2020

Název žadatele love.Frame

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková

Datum vyhotovení 27. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Připravovaný celovečerní film Světýlka, režisérky a scenáristky Beaty Parkanové, byl SFK podpořen již ve
fázi literární přípravy a do vývoje vstupuje s druhou verzí scénáře jako umělecky i organizačně dobře
připravený projekt. Příběh jednoho víkendového dne ze života šestileté Amálky, již si rodiče odkládají k
babičce a dědovi, vypráví Parkanová minimalisticky, a přece poeticky. Od podobných artových filmů s
dětským hrdinou se projekt odlišuje odmítnutím magicko-realistické metody přibližující fantazijní svět dětí.
Na místo ní pracuje s pozorováním, minimalismem, autenticitou situací i jednání. Scénář již v této fázi
pracuje se situacemi jako s obrazy, jež přibližují výtvarné ladění filmu v poetice teplého slunného léta,
poetice letního dětství. Projekt, situovaný momentálně spíše do bezčasí, je všeobecně sdělný a přístupný
domácímu i zahraničnímu publiku a producent jen v návaznosti na to plánuje realizovat se zahraničními
partnery. Umělecky i organizačně kvalitní projekt doporučuji k podpoře.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Projekt Světýlka připravuje scenáristka a režisérka Beata Parkanová jako artový film vyprávěný z
perspektivy šestileté holčičky, která přihlíží vztahové krizi svých rodičů. Projekt byl SFK podpořen již ve fázi
literární přípravy a do vývoje vstupuje s druhou verzí scénáře.
Ten přináší jeden den ze života malé hrdinky, den v mnoha ohledech obyčejný, strukturovaný typickými
rituály od snídaně přes oběd do večeře, a současně den plný emocí , zámlk, tajemství. Scénář velmi
autenticky zprostředkovává dětské prožívání času jako čisté přítomnosti, do níž se minulost promítá jen
minimálně (nejčastěji skrze promluvy nejotevřenější postavy - babičky). Autorka se nesnaží pronikat do
dětské imaginace typickým magicko-realistickým způsobem, volí naopak minimalismus pozorovatelské
metody a k emocím dívky diváka přibližuje prostřednictvím situací mezilidských vztahů a jednání. Scénář již
v této fázi pracuje se situacemi jako s obrazy, jež přibližují výtvarné ladění filmu v poetice teplého slunného
léta, poetice letního dětství.
Tato letní každodennost je veselá a bezstarostná, stejně jako tajemná. Veselí a bezprostřednost je spjato s
časem stráveným s prarodiči, tajemství se naopak s rodiči, zejména pak s matkou. Matka a neznámý Muž
jsou pak prezentováni jako postavy vzdálené všednosti malého města s jeho koupáním, borůvkami a
fotbalem. Pojí se s nimi určitý afekt, odtažitost, odstup vzdáleného, snad "uměleckého" světa (galerie,
symbolické veršované citáty, skleněná kočka).
Právě tento ostrý kontrast mezi matkou a ostatními je, domnívám se, určitou slabinou stávající verze
scénáře. Skutečnost, že je matka v příběhu pouze stínem, nevnímám jako problematickou tolik jako takto
jednoznačné vydělení.
Celkově nicméně projekt přináší velmi zajímavý příběh s jednoznačnou vizí vyprávění, vizuality i stylového
ztvárnění.

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

Projekt vyvíjí Beata Parkanová coby autorka scénáře i režisérka jako svůj autorský film a chápe jej jako
projekt bezprostředně navazující na předchozí autorské počiny Chvilky a dokončované Slovo. Druhý
jmenovaný film připravuje podobně jako plánovaná Světýlka v produkci Vojtěcha Friče. Ten je na vlastní
příběh, styl i vnímavost Parkanové silně napojen a ve spolupráci se zkušeným dramaturgem Luborem
Dohnalem tvoří silný tým pro další vývoj projektu.

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

Už jen coby artový film s hlavním dětským protagonistou je projekt poměrně unikátní. Od potenciálních
srovnatelných příkladů se liší i stylem - namísto tradičních magicko-realistických pohledů, jejichž cílem je
zprostředkovat průnik do fantazijního světa dětí, nabízí spíše pozorovatelský přístup, minimalismus, pro
příběhy s dětským protagonistou spíše netypický. Tematicky i stylově má tedy potenciál nabídnout něco
nového, srozumitelného domácímu i zahraničnímu artovému publiku.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Projekt připravuje společnost love.FRAME, s níž režisérka pracuje také na dokončovaném filmu Slovo.
Producent míní vedle SFK žádat o podporu též v programu Kreativní Evropa - Media a hledat zahraniční
partnery na Slovensku, v Polsku a v Německu. Nejen s ohledem na dosavadní zkušenosti společnosti,
ale i na dosavadní spolupráci s režisérkou není třeba mít pochyby, že by žadatel nebyl projekt schopen
zrealizovat. Projekt je organizačně i finančně dobře připraven.
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Expertní analýza
Název projektu Světýlka

Evidenční číslo projektu 3550/2020

Název žadatele love.Frame

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová

Datum vyhotovení 16. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Celovečerní hraný film Světýlka sleduje den ze života šestileté holčičky Amálky a přináší pohled na
rodinnou krizi očima dítěte. Nejedná se ovšem o film pro děti: v principu jde o umělecký / art-house,
který může oslovit pouze limitované publikum. Citlivě napsaný scénář nicméně prozrazuje talentovanou
a osobitou autorku. Text s velkou dávkou intimity je poetický, pocitový, minimalistický, soustředěný na
detaily zdánlivě všedného dne, pod povrchem kterého se odehrává ukryté drama. Křehký příběh,
rámcovaný jediným dnem, ve kterém se zdánlivě nic nestane, má silnou vizuální stránku. Duší celého
projektu je scenáristka Beata Parkanová, která v roce 2018 debutovala také jako režisérka autorským
snímkem Chvilky, oceněném na MFF Karlovy Vary. Další členové tvůrčího týmu s výjimkou zkušeného
dramaturga Lubomíra Dohnala jsou zatím pouze v jednání. Téma projektu je univerzální a srozumitelné
kdekoliv na světě, ze žádosti ovšem žádná mezinárodní vize není patrná.
Žadatelem je produkční společnost Frame Group. Její zakladatel Vojtěch Frič patří k mladší generaci
českých producentů, nicméně společnost má už na svém kontě několik celovečerních filmů včetně
mezinárodně oceněného debutu Já, Olga Hepnarová. Základem projektu je umělecky kvalitní a osobitý
scénář. Nicméně organizační a finanční zabezpečení celého projektu je mnohem méně přesvědčivé:
chybí jakákoliv finanční strategie a hledání možných partnerů. Chybí také distribuční a marketingová
strategie, stejně jako představu o cílovém divákovi, kterému by měl film být určený. Finanční plán je
založen vedle vlastního vkladu žadatele a autorky pouze na hypotetické podpoře z programu MEDIA /
Creative Europe a na případné podpoře SFK.

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

Hodnocená kritéria

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

Celovečerní hraný film Světýlka sleduje jeden den ze života šestileté holčičky Amálky. Den je zdánlivě
banální: probuzení, snídaně, hraní s holčičkou od sousedů, návštěva prarodičů, oběd u nich a výlet
s nimi do lesa na borůvky a k rybníku, návrat domů, večeře, Večerníček a pohádka na dobrou noc…
Jen kdyby se dospělí nechovali tak divně. Ráno se rodiče i prarodiče o něčem baví a před Amálkou
ztichnou, ale máma zřejmě brečela. Pak táta naštvaně odejde. Babička má divné řeči. Máma se vrátí
z výletu s cizím mužem… Amálka neví, že rodiče se zřejmě rozcházejí, něco ale cítí a reaguje po
svém: nejistotou, úzkostí, agresí. Po tomhle dnu už zřejmě nebude nic stejné a její bezstarostné
dětství zřejmě skončilo. Citlivě napsaný scénář prozrazuje talentovanou a osobitou autorku. Text
s velkou dávkou intimity je poetický a pocitový, minimalistický a soustřeďuje se na detaily zdánlivě
všedného a obyčejného dne, pod povrchem kterého se odehrává „malé velké“ drama. V hlavní roli je
atmosféra. Křehký příběh, rámcovaný jediným dnem, ve kterém se zdánlivě nic nestane, působí
banálně pouze na první pohled. Přináší pohled na rodinnou krizi očima dítěte, není to ale film pro děti.
Má silnou vizuální stránku, připomínající poetiku 60.let. Odehrává se v jakémsi bezčasí a působí jako
retro-příběh, který by producent rád zasadil do 90.let. V principu se jedná o umělecký / art-house,
který může oslovit pouze limitovaný typ publika.

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

Duší celého projektu je autorka a režisérka Beata Parkanová. Jako scenáristka má na svém kontě už
několik scénářů pro televizi i film. V roce 2018 debutovala také jako režisérka autorským snímkem
Chvilky, oceněném na MFF Karlovy Vary. Ve stádiu dokončování je její druhý celovečerní film Slovo, u
kterého jako producent figuruje také žadatel Vojtěch Frič. Dramaturgem projektu je zkušený
scenárista, dramaturg a pedagog FAMU Lubor Dohnal, který dovedl scénář prakticky do finálního
stádia. V jednání jsou další členové tvůrčího týmu, kameraman Martin Žiaran a architekt Jan Vlček.
Oba jsou vzhledem ke své předešlé práci pro projekt dobrou volbou. Žadatel Vojtěch Frič je také
střihač (např. Já, Olga Hepnarová), v žádosti ale není jeho jméno v souvislosti s touto profesí
uvedeno.

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

Citlivě napsaný scénář je svým tématem univerzální a porozuměl by mu divák všude na světě. Svou
osobitou poetikou připomínající snímky 60.let by film mohl zaujmout i mezinárodní festivalové
dramaturgy. Nicméně žádnou zásadní inovaci nepřináší. Je také otázkou, do jaké míry může látka i
samotná režisérka zaujmout potenciální zahraniční partnery pro případnou mezinárodní koprodukci,
která by zvýšila šance projektu na distribuci v zahraničí. Ze žádosti zatím žádná vize v tomto směru
není patrná.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je produkční společnost Frame Group. Její zakladatel Vojtěch Frič patří k mladší generaci
českých producentů, nicméně společnost má už na svém kontě několik celovečerních filmů včetně
mezinárodně oceněného debutu Já, Olga Hepnarová. Ve své producentské explikaci se žadatel
soustřeďuje na několik tradičních vývojových aktivit (další práce na scénáři, casting, obhlídky lokací,
kameramanské testy a vznik mood teaseru). Chybí jakákoliv finanční strategie a hledání možných
partnerů. Celkové náklady na výrobu jsou přitom odhadnuty na 28 milionů Kč. Chybí také distribuční a
marketingová strategie. Je jasné, že v takhle rané fázi vývoje není nutné mluvit o příštích partnerech,
ale nějakou vizi a představu o cílovém divákovi, kterému by měl film být určený, by producent už mít
měl.
Náklady na vývoj jsou odhadnuty na 1,830 mil Kč. Vedle vlastního vkladu žadatele (15%) a vkladu
autorky (2,35%) je finanční plán založen na dvou zdrojích: 650 000 Kč (35,5%) od hypotetické
podpory z programu MEDIA / Creative Europe (žádost bude pouze podávána) a na požadované
podpoře SFK ve výši 750 000 Kč (40,98%). Projekt již obdržel podporu SFK na vývoj scénáře 110 000
Kč, tato suma je také ve finančním plánu zahrnuta.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu VLAK

Evidenční číslo projektu 3551 / 2020
Název žadatele CinemART a.s.  Marek Jeníček

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj

Číslo výzvy 2020 – 1 – 5 - 13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan  Suster
Datum vyhotovení 15.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Kompletní vývoj filmu „ VLAK „ připravuje scénárista a režisér úspěšného loňského
filmového debutu  „Vlastníci“ ,  Jiří Havelka.
Jedná se o crazy komedii se společensky závažným dopadem.

Rozpočet vývoje - 1,120.000 Kč   požadovaná podpora Fondu  660.000 Kč
Realizace proběhne v období  od 14.3.2020 do 31.12.2020
Ukoly vývoje a strategie producenta,  jsou v žádosti podrobně popsány.

Vzhledem k předchozí zdařilé spolupráci producenta Marka Jeníčka a režiséra
Jiřího Havelky, smysluplně vypracované žádosti a předpokládanému diváckému
zájmu široké divácké obce ,

D O P O R U Č U J I  Fondu poskytnout žadateli požadovanou podporu.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria

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

Žádost je pečlivě a promyšleně zpracována. Obsahuje všechny požadované
přílohy a poskytuje dostatek informací pro vypracování názoru  posuzovatele.

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

–
Předložený rozpočet je vypracován ve standardní výši  / 390.000Kč

scénář,kompletní vývoj 670.000 Kč a 60.000 Kč režijní náklady /.
Požadovaná podpora Fondu 660.000 Kč je přiměřená.
Vlastní vklad žadatele – reálně možný.
Očekávaný rozpočet výsledného díla je minimalistický - cca 20 milionů Kč

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

Předložené strategické,marketingové a distribuční úvahy producenta, jsou reálně
možné. / koprodukce se slovenským filmem, účast na workshopech a prezentacích./.
Předpokládaná návštěvnost  výsledného filmu 400.000 domácích diváků a distribuce
v zahraničí. Účast na zahraničních MFF.

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

Filmová společnost CinemArt a.s.působí na českém trhu dlouhodobě a má dobrou
profesní pověst.  V roce 2013 se stal spolumajitelem firmy producent Marek
JENÍČEK*1973 který vystudoval marketing a ekonomii na ČVUT Praha.
Koprodukce v roce 2013 na filmu Hany,2016 Bezva ženská na krku,2018 Tátova
volha a 2020 Vlastníci
.Divadelní a filmový režisér, scénárista  Jiří Havelka *1980  se režijně uplatnil
v Dejvickém divadle,v Ypsilonce a ND Praha. .
V roce 2019 filmový debut Vlastníci.
Dramaturgem filmu je Jaroslav Stuchlík.
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Expertní analýza
Název projektu Vlak

Evidenční číslo projektu 3551/2020

Název žadatele CinemArt

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc

Datum vyhotovení 2. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Žadatel předkládá projekt, který vychází z výrazné modelové situace, inspirované reálnými událostmi –
vlakem, který se vymkne kontrole a bez strojvedoucího couvá Vysočinou vstříc nejistému osudu. S trochou
nadsázky se jedná o tuzemskou variaci Nezastavitelného Tony Scotta, která se na lesní trati potkává
s Kalamitou Věry Chytilové. Na tragikomicky vyhroceném ději zamýšlí Jiří Havelka jednak sledovat proměnu
jednotlivých charakterů na palubě vlaku, jednak v širší perspektivě reflektovat absurdně přehnanou
celospolečenskou reakci na hrozící katastrofu.

Právě tato dualita dějových rovin odlišuje druhý Havelkův film od úspěšné prvotiny Vlastníci, když výrazně
problematizuje jednotu času a prostoru a klade tak větší důraz na filmový jazyk. Největší výzvou a slabinou
projektu, který je prezentován jen treatmentem a synopsí, je nalezení roviny mezi realismem a groteskností,
mezi bláznivou komedií a trefnou satirou. Tento problém však velmi výstižně adresují jak Havelka, tak jeho
dramaturg Jaroslav Stuchlík ve svých explikacích. Lze tedy předpokládat, že mu bude věnována dostatečná
pozornost a výsledný film bude mít blíž ke zmíněné Kalamitě, než prosté naivní bajce Josefa Macha Florenc,
13.30, ke kterou se žadatel také odvolává.

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)

- Žadatel předložil projekt logicky navazující na úspěšný celovečerní debut Jiřího Havelky, který částečně
zachovává koncept vlastníků, když nechává skupinu postav jednat a vyhraňovat své charaktery v rámci
situace spojené jednotou času a místa. Tentokrát se jedná o „katastrofickou“ událost, motorák, který se
vymkne kontrole a bez strojvedoucího couvá Vysočinou.

- Samotný nápad má dostatečný potenciál k propojení lehké grotesknosti a psychologického realismu, tedy
k tomu, aby podobně jako Vlastnící fungoval jako „komedie mravů“, žánrové spojení nadsázky a reflexe
sociálních fenoménů. Z předložených materiálů (synopse a treatment) je zatím patrné, že projekt je
v rané fázi vzniku, kdy se teprve zpřesňují kontury situace, ale i samotný režijní záměr. Treatment
odhaluje možnou slabinu a konfliktní bod – složitou rovnováhu mezi realismem a komediální nadsázkou,
mezi realistickým situačním humorem a výrazně hyperbolizovaným gagem (zejména popis hromadících
se peripetií napovídá, že v tomto ohledu čeká projekt složitá práce).

- Všechny potenciální slabiny projektu jsou nicméně rozpoznány a rozebrány v rámci dramaturgického i
režijního posudku.

- Je pozitivní, že Havelka ještě výrazněji opouští divadelní „komfortní zónu“ a díky dynamické paralele
dvou dějů – komorního dramatu ve vlaku a mediální / společenské reakci – klade větší důraz na filmový
jazyk.

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

- Tvůrčí tým prokázal své kvality v divácky i kriticky uznávaném debutu Vlastníci, není pochyb o tom, že
pro předložený projekt jde o autorsky i dramaturgicky vhodný tým.

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

- Ačkoli je v podtextu projektu znát ambice reflektovat českou realitu na groteskně vyhrocené situaci, téma
reakce na krizi a ohrožení je pro současnou evropskou kinematografii podstatné. Projekt tak má
výraznější potenciál oslovit i zahraniční publikum než přeci jen lokálnější Havelkova prvotina.

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

- Cinemart je pro podobný projekt, který sice obsahuje mainstreamový potenciál, ale zároveň má i patrné
umělecké ambice, vhodným partnerem, ať už ve stádiu produkce, nebo následně distribuce. Vlastníci
v tomto ohledu mohou posloužit jako příklad vzorně zvládnutého projektu, který dokázal oslovit
překvapivě široké publikum.
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Expertní analýza
Název projektu Vlak

Evidenční číslo projektu 3551/2020
Název žadatele Cinemart

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu
Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš
Datum vyhotovení 5.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Filmová prvotina Jiřího Havelky Vlastníci doložila svým kritickým ohlasem i diváckým přijetím, že cesta
současného domácího hraného filmu nemusí vést jen ve směru plytkých romantických komedií, ale že
oddechovost a zábavnost lze ve stopách tradic naší tvorby spojit i s významným psychosociálním přesahem.
Dnešní pandemická situace asi zabránila ještě většímu úspěchu Vlastníků, o to víc je třeba ocenit, že právě v
této chvíli přichází autor s další látkou, která jako by byla přímou reakcí na to, co se právě děje.

Ve skutečnosti ji začal připravovat už v září 2019, kdy o nějakém čínském viru nebylo ani potuchy, můžeme
ho tedy tedy považovat skoro za věštce. Ne v tom, že by předpověděl dnešní pandemii, ale že přesně
vykreslil, co je následkem podobných situací, jakou právě ona nečekaně vyvolala. Tedy co s člověkem dělá
strach, a to nejen jako s jedincem, ale i jako se součástí ad hoc stvořeného kolektivu i jako se součástí širší
společenské komunity. Ta má své realistické úkoly a povinnosti ve vztahu k občanům, jak jsme toho právě
teď svědky, i ona ale podléhá hysterii indukované jak přímými účastníky událostí, tak médii doslova
utrženými ze řetězu ve své touze vyprávět čím dál napínavější a drastičtější příběhy.

Banální a groteskní start děje dostává obludné rozměry grandiózní události, aby posléze dospěl do stejně
banálního závěru. Je to podobně jako ve Vlastnících legrace, ale obnažující charaktery a závislosti,
nepřiměřené reakce a indoktrinaci vším jiným, jen ne vlastním rozumem a realistickou zkušeností. Uzavřený
prostor neřízeného vlaku v jedné linii a naopak bezbřehý prostor reflexe katastrofické události ve druhé linii
kloubí dohromady podivuhodné podobenství našich časů, aniž by k tomu byly potřeba nějaké speciální
efekty. Přitom ale právě podvědomé reakce modelované mediálními obrazy tvoří vědomou složku budoucího
filmového vyprávění a posilují varovné poselství filmu o metarealitě, v jaké se značná část dnešního
společenského a politického diskursu odehrává.

Látku rozhodně doporučuji k dalšímu vývoji.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty
si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.

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

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

Jestli jsem dobře počítal, vychází látka nejméně ze tří konkrétních událostí, které proběhly českým tiskem:
strojvedoucí, kterému ujel vlak, řidič autobusu stižený infarktem za jízdy, vozidlo za něj dořídil jeden z
cestujících, důchodce antiislamista kácející stromy na trať. To jsou názvuky, které mám ve filmech rád,
protože diváka vedou od toho, co zná, k  tomu, jaké z toho v pojetí díla plynou nečekané konsekvence. Pak
je tu uzavřený prostor jedoucího a nezastavitelného motoráčku, náhlá stísněnost místa i neblaze se řítícího
děje, vehikl unášející aktéry do nicoty, i když se to děje jen v prostoru malebné doležalovské „krabatiny“.
Charaktery se obnažují jako v poirotovských detektivkách, arci se smyslem pro groteskní humor a
nadsázku.

Akce rozpoutaná k záchraně nešťastníků je zas aluzí na nejrůznější katastrofické filmy, zde však s
evidentním záměrem obnažit faleš velkých následků vzešlých z nicotných podnětů. To je vlastní přínos
látky: jednak v diagnóze jednotlivých soudobých povah různých generací a v jejich střetech, jednak ve
vykreslení širších společenských a politických stereotypů, které tyto povahy formují a naopak jsou samy
jejich výrazem. Vybavuje se mi tu konec Chytilové Kalamity, ale v pojetí zase spíše Chlumeckého crazy
Stůj, nebo se netrefím! Ovšem v konečném důsledku to bude jistě ryze havelkovská šaráda s promyšleným
intelektuálním podtextem, tak jak ho zprostředkovává autorská explikace, zároveň však s přirozenou
sdělností a zábavností.

Podle mého soudu je předložený projekt takřka ideálním naplněním cílů této výzvy.

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

Stěžejní osobností týmu je autor a režisér Jiří Havelka, tvůrce komplexních a přitom nezakomplexovaných
schopností a předpokladů. Nezapře své vidění především divadelníka, to je ale pro současný český film v
jeho rozbředlém stavu spíše přednost, protože vede ke koncíznosti a znakovosti významu, ke hledání lidské
podstaty  a celospolečenského přesahu. Zdá se mi, že jak v dramaturgovi, tak v producentovi má Havelka
zdatné sekundanty, kteří na Vlastnících vycítili správně jeho intelektuální i divácké potence, rádi by
zopakovali jejich úspěch, ale nechávají autorovi prostor i k dalšímu filmařskému rozvoji.

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

Vlastníci ukázali, že i film na divadelním půdorysu, sevřený prakticky do jednoho prostředí, může mít při
věrohodném tématu, průkazných charakterech a silných dialozích mimořádný úspěch. Vlak zčásti pokračuje
v podobném konceptu, ale jeho téma je obecnější i nadčasovější. Nejen jednotlivostmi, ale celým svým
pojetím poukazuje k fatálnímu soudobému záměňování reality  s jejími mediálními obrazy, které se pak ale
zpětně samy stávají realitou, v níž už se nikdo nevyzná. To je téma dozajista aktuální nejen u nás, ale i jinde
ve světě a právě v exploataci nejrůznějších mediálních aluzí bych viděl přínos budoucího filmu i jeho
schopnost oslovit také zahraničního diváka.

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

Žádost vykazuje všechny náležitosti, idea projektu je s lapidární určitostí a intelektuální přesvědčivostí
vyložena zejména v autorské explikaci. Ale i dramaturgická koncepce a producentský záměr se vyznačují
promyšleností a vyzrálým zvažováním veškerých aspektů dalšího vývoje i pozdějšího uplatnění látky.
Vzhledem k plánované částce 20 milionů na výrobu by šlo o nízkorozpočtový film, který by ale zejména ve
svém druhém plánu, tj. hektického rozběhnutí záchranných prací, neměl zůstat ošizený. Režisér ve své
prvotině prokázal schopnost zručného, ale v podstatě ateliérového natáčení, tady už bude postaven před
složitější úkol, ale i pro ten je myslím veškerou svou inscenační schopností i režisérskou empatií zcela
vybaven. Žadatel má za sebou nemalé zkušenosti v oblasti distribuce, jeho produkční přínos byl v minulosti
založen především na vybraných jednotlivostech. Látky Jiřího Havelky by mohly splňovat nové vyšší
ambice, zaměřené na divácký úspěch, ale neslevující i ze společenské závažnosti. Žadatel je rozhodně
schopen látku realizovat na nejvyšší úrovni.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Herec

Evidenční číslo projektu 3552-2020

Název žadatele CinemArt a.s.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan

Datum vyhotovení 23. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Dobrý nápad, představit příběh jednoho populárního herce v průběhu 24 hodin formou komedie. Využít při té
příležitosti možnost touto cestou ukázat atraktivní filmové a divadelní prostředí.  To vše dohromady dává
naději na divácky úspěšný film. To vše představuje také nejsilnější stránku tohoto projektu.
Bohužel, většina toho ostatního v této žádosti představuje ty slabé stránky projektu.
V prvé řadě je otázka, zda se podaří ve stejné sestavě autor – dramaturg vytvořit požadovaný scénář. Tento
tandem se o to neúspěšně pokoušel již jednou před cca čtyřmi roky.
Všechny ostatní problémy jdou na vrub žadatele. Žádost samotná obsahuje řadu rozporných informací a
nedostatků. K některým z nich se vyjádřím v další části.
Samostatnou kapitolu tvoří „Licenční smlouva o vytvoření a o užití filmového scénáře“, která je plná chyb a
nepřesností.
U rozpočtu je možné většinu položek rozporovat a komentář k rozpočtu spíš vzbuzuje víc otázek, než dává
odpovědí.
Finanční plán je nedostatečně vybaven některými doprovodnými doklady.
Některé části dokladu B. 1. Popis projektu nejsou zpracovány, nebo jsou nahrazeny pouze obecnými
teoretickými úvahami.
Je překvapivé, že CinemArt, tak zkušený a kvalitní distributor, který i jako producent nebo koproducent se
podílel na řadě špičkových filmů, Koljou počínaje a Vlastníky konče, za které získal ta nejlepší ocenění od
Oscara až po České lvy, je podepsán pod touto žádostí.

Zejména pro nekvalitní zpracování jednotlivých dokumentů žádosti nemohu tento projekt s čistým svědomím
doporučit k udělení podpory.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria

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

V Žádosti je uvedeno, že výše finančního zajištění k datu podání žádosti je 43%, ale to reprezentuje výši
požadované podpory od fondu, která v tento moment rozhodně není zajištěna.
„Licenční smlouva o vytvoření a o užití filmového scénáře“ :
Článek 2. odstavec 2.1. Za vytvoření díla a za svolení k užití díla v rozsahu podle této Smlouvy náleží
autorovi celková autorská odměna/honorář ve výši 30.000,-Kč.
Článek 2. odstavec 2.2.  …náleží autorovi další odměna ve výši 220.000,-Kč ( slovy jedno sto čtyřicet

tisíc korun českých).
Článek 2. odstavec 2.4. „Další honoráře, odměny či podíly z komerční exploatace filmu autorovi
v souvislosti se šířením díla a filmu nenáleží“, toto znění je v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb.  § 25
… autor se tohoto práva nemůže vzdát.
V žádosti postrádám čestné prohlášení spojené se závazkem finančního vstupu producenta do vývoje
v celkové výši 650.000,-.
Formální chyba, která nemá tentokrát žádný vliv na výsledek: Ve sloupci B1 rozpočtu schází kalkulace
nákladů –Vývoj –scénář literární příprava v celkové výši 401.000,-.

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

Rozpočet namátkou:
V rozpočtu na vývoj je kalkulována celková částka za scénář (250.000,-), ale podle smlouvy s autorem
může být celkový honorář za scénář, pokud se nezačne natáčet, pouze 30.000,-.
Konzultanti a dramaturgové jsou kalkulováni na 115.000,-, to je suma, která je ve vztahu k honoráři za
scénář trochu nepoměrná. V žádosti je uvedeno, že na scénáři bude pracovat spolu s autorem pouze jeden
dramaturg a producent, který se účastní porad nad scénářem.
Proč má režisér za vývoj 100.000,-, když těžiště práce v tomto období a v tomto projektu je na scénáristovi?
Dvacet dnů práce pro lokačního (za 80.000,-) u tohoto projektu, stejně tak 120.000,- za storyboard, to by
měl producent vysvětlit zejména ve vztahu k treatmentu a scénáři.
Celkem 27.000,- za dopravu, (celý film se odehrává v Praze). Navíc „jednotková cena za nákup PHM“ ve
výši 12,-Kč, byla naposled před více jak třiceti lety.
Podobný problém je v položce „telefony, internet“, 5 jednotek po 2.000,-?
Finanční plán
V žádosti je uveden Roman Kašparovský také jako producent, který se podílí společně se CínemArt a.s. na
finančním vkladu v celkové, ne malé, výši 650.000,-. Nikde není uveden podíl jednotlivých producentů.
Ve finančním plánu postrádám kalkulaci věcného plnění ze strany CinemArt, o kterém je zmínka.
A na okraj, česká komedie, navíc z prostředí filmu a divadla, má podle mého názoru vždy poměrně velký
potenciál na zajištění vícezdrojového financování.

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

S „natočením test teaseru“, o kterém se mluví v dokladu B. 1. Popis projektu, rozpočet ani plán vývoje
nepočítá.
Naopak nápad nahradit testovací natáčení, případně natočení ukázky, výrobou storyboardu (viz strategie
dalšího vývoje) může posloužit jako základ komiksu vydaného podle scénáře, ale pro vývoj a natáčení
projektu tohoto typu to nemá, podle mého názoru, zásadní význam. Nevím, zda producent chce tento
materiál použít pro případná koprodukční nebo obchodní jednání, ale i potom se jedná o drahý materiál.
Producenti se chtějí zúčastnit vhodného workshopu, ale zatím nevědí jakého. Každopádně kalkulují pro
jistotu s náklady ve výši 50.000,-. + 55.000,- rozpočtové rezervy.
Cílové skupiny, marketingovou ani distribuční strategii žadatel zatím není schopen vytvořit. Učiní tak, až
bude mít k dispozici některou z posledních verzí scénáře, nebo hotový střih filmu. Pak to udělá jistě velmi
dobře, protože to odpovídá zkušenostem a schopnostem CinemArtu jako kvalitního distributora.

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

Žadatel, respektive CinemArt a.s. je mimořádně kvalitní a úspěšný distributor i producent.
Roman Kašparovský jako autor, režisér a producent má zatím na svém kontě autorský celovečerní hraný
film Všiváci. Jeho hodnocení na filmových webech se pohybuje od 44% po 60%.
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Expertní analýza
Název projektu Herec
Evidenční číslo projektu 3552/2020
Název žadatele CinemArt
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll
Datum vyhotovení 29. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Flm, který chce podle vlastního scénáře realizovat Roman Kašparovský, líčí jeden den
v životě uhoněného českého herce. Přibližně padesátiletý protagonista je v prologu
nedobrovolně uvězněn na toaletě známé pražské kavárny. V autě svého agenta pak spěchá na
natáčení reklamy. Mezitím zažije bizarní příhodu, v níž figurují jeho ex-manželka Carmen a
její milenec, kteří se rovněž živí jako herci. Spolu s titulním „antihrdinou, jehož skutečné
jméno zůstane záměrně utajeno, se posléze octneme na natáčení válečného filmu v ČT, na
audienci u premiéra a na natáčení postapokalyptické sci-fi, probíhajícím na Barrandově.
Hektický den, během něhož se hladový herec nedostane k jídlu, vyvrcholí během večerního
představení Hamleta…

Nápad zmapovat v groteskní nadsázce čtyřiadvacet hodin člověka, jehož profese spočívá
v různorodém převtělování (a v honbě za výnosnými kšefty), není marný. Průhledy do
filmového a divadelního zákulisí jsou dramaticky nosné i divácky atraktivní. Titulní roli má
ztvárnit Ondřej Vetchý, což je – kromě vděčného námětu – další zárukou kvality i divácké
obliby.

„Příběh musí mít kromě zábavy „přesah“, nabídnout téma, které má obecnější smysl. Pro mě
je tím tématem smysl a způsob existence člověka v uspěchaném světě, neochota zastavit se ve
vlastní „překotnosti“ a v neposlední řadě komplikované nalezení souladu mezi profesním a
osobním životem. Což je problém, který se dotýká všech diváků s životními ambicemi,“
konstatuje Roman Kašparovský. Chystaný film má obstojný potenciál dostát deklarovaným
ambicím svého autora. Proto si zasluhuje podporu na další 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)

Problém slibného námětu vidím v přílišné krkolomnosti děje a v jeho nadměrné
zahlcenosti vedlejšími zápletkami. Kromě hrdinovy ex-manželky Carmen a jejího přítele
Vincenta se ve filmu objevuje také jeho otec – uznávaný herecký matador. Tohoto
stárnoucího muže skrývá jeho mladá manželka na neznámém místě. Populární umělec je ve
finále „osvobozen“, aby se mohl zúčastnit slavnostního ceremoniálu pořádaného na jeho
počest.

Příběhem kromě reálných postav prochází také snová figura hrdinovy „můzy“, což zvyšuje
nepřehlednost vyprávění. Motivů, jež jsou „přitažené za vlasy“, je v treatmentu víc. Hrdina
prožije během jediného dne tolik pracovních i soukromých setkání, že by je při nejlepší vůli
nemohl stihnout. Epilog, v němž se octne na stejném místě jako v prologu, je neobratně
připravený a tudíž nevěrohodný. (Treatment popisuje klíčový zvrat následujícími slovy:
„Herce ale popadnou silné ruce a vlečou ho někam pryč“.) Příliš křečovitá je rovněž epizoda
audience u premiéra, kde se hrdina z nejasných důvodů pohybuje ve včelařském munduru.

Sebevětší nadsázka musí mít čitelný řád (byť jakkoli paradoxní) a není slučitelná s chaoticky
vyznívající libovůlí. Autorům proto doporučuji, aby děj filmu zjednodušili a některé
rádobyefektní motivy (potyčky herce s milencem jeho ex-manželky, „felliniovsky“ laděná
epizoda s bílým klaunem a agustem) jednoduše vypustili. Podobenství o radostech i strastech
herectví i o falešném a pravdivém životě běžných lidí tím získá větší vtip i zřetelnější
poselství.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Scenárista a režisér Roman Kašparovský (nar. 1975) se dlouhodobě věnuje filmové
produkci, vesměs na pozici vedoucího výroby nebo výkonného producenta. Jako scenárista a
režisér debutoval hraným dramatem Všiváci (2014). Producent Marek Jeníček (nar. 1973)
je spolumajitelem společnosti CinemArt. Jako producent, respektive koproducent se podílel
na filmech Hany (2013), Bezva ženská na krku (2016), či Tátova volha (2018). K jeho
nejúspěšnějším počinům patří hořká komedie Vlastníci (2019), jež byla letos oceněna třemi
Českými lvy.

Jaroslav Stuchlík (nar. 1970) pracuje jako interní dramaturg společnosti CinemArt, kde
zajišťuje vývoj filmových projektů. Autorské zázemí chystaného filmu Herec, jehož
kameramanem by měl být renomovaný Vladimír Smutný, je tudíž solidní a kompetentní.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Připravovaný projekt sice v české ani v evropské kinematografii neznamená žádné novum,
v případě zdařilé realizace však nabídne inteligentní zábavu pro široké publikum.
Hrdina filmu - hyperaktivní herec zapletený do různorodých patálií – je opakovaně
charakterizován jako profesně neúspěšný. To filmu dodává univerzálně srozumitelný přesah
hříčky o přičinlivých outsiderech zakleslých v konfliktu přehnaných ambicí a jejich
problematického uskutečňování.

„Není to jenom o herectví, filmu a divadle, ale poselství se obrací k divákům, k jejich
vlastnímu každodennímu balancování mezi profesním životem a soukromím. Nezastíráme, že
chceme diváky oslovit především atraktivním prostředím filmu, vzbudit jeho zvědavost „jak to
vypadá v zákulisí“ a naplno využít akce a humoru. Nicméně příběh našeho Herce nabízí
možnost zamyslet se nad vlastním uplatněním v dnešním světě,“ vysvětluje dramaturg
Jaroslav Stuchlík.

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

Žádost je kvalitně připravená, synopse i treatment se dobře čtou, finanční požadavek
(500.000,-- Kč), jež tvoří 43 % procent nákladů na přípravné práce (cca 1,150 tisíc Kč), je
rozumný a transparentně zdůvodněný. K výhodám projektu, jehož realizace má stát cca 22
mil. Kč, patří fakt, že jeho producent Marek Jeníček je prostřednictvím společnosti
CinemArt zároveň distributorem snímku. O zkušenostech s filmovým „provozem“ svědčí i
jeho rozvahy nad marketingem filmu a strategií jeho prezentace.

Film Herec je – po nezbytných scenáristických a dramaturgických korekcích – relativně
snadno realizovatelný. Za úvahu stojí fakt, zda jej neopatřit atraktivnějším titulem. Pro
výslednou podobu snímku bude zásadní spolupráce autora s dramaturgem (jenž potenciální
rizika popisuje ve svém textu) a s kameramanem Vladimírem Smutným. Podaří – li se
látku „očistit“ od nadbytečných složitostí a udržet její specifickou nadsázku, mohla by
vzniknout zábavná a duchaplná podívaná s nadnárodním dosahem.
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Expertní analýza
Název projektu Herec

Evidenční číslo projektu 3552/2020

Název žadatele Cinemart

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková

Datum vyhotovení 1.5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt vychází z tematicky i žánrově nosného nápadu. 24 hodin peripetií hektického života průměrného a
spíše neúspěšného herce v žánru komedie rozvíjí témata uspěchaného životního stylu, specifik hereckého
povolání, vztahů uvnitř profesní komunity a rodinných vztahů. Zatím není podrobněji promyšlený způsob
ztvárnění a styl filmu. Rozpočet projektu je přiměřený a žadatel má plán fáze vývoje. Scénáristou i režisérem
je zkušený producent, který již natočil jeden celovečerní film, dále je v tvůrčím týmu producent a zkušený
dramaturg a tvůrci již mají domluveného předního českého herce jako představitele ústřední role. Tvůrci
zatím neurčili přesněji cílovou skupinu filmu, což se v předložených materiálech promítá do dramaturgických
slabin projektu (podrobněji dále), který tak není prozatím připravený na napsání scénáře kvalitní inteligentní
komedie. V této fáze tedy projekt k podpoře nedoporučuji.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Nápad sledování herce 24 hodin je nosný. Tvůrci jej zamýšlejí ztvárnit jako komedii a předložený námět
určitě má komediální potenciál. Musím se však přiznat, že subjektivně na mně ani jedna z popsaných
scén nepůsobila humorně – jednotlivé situace (prakticky téměř všechny, ale jako příklad mohu uvést
scénu pod oknem bývalé manželky, scénu na divadelním jevišti, scénu na place, kde se natáčí reklama)
se mi spíš jeví jako gagy z křečovitou pointou a celek jako hromadění spíše klišovitých vztažení se
k jednotlivým motivům (úspěšný otec, přetíženost herce, rodinné vztahy a bývalá manželka a její nový
partner, přičemž všichni jsou z jedné profesní oblasti – tyto motivy myslím mají silný komediální
potenciál, ale způsob, jakým jsou rozvinuty v situacích, je spíše povrchní a o vtipnost se pokouší spíš
stereotypně až násilně křečovitě). I když autor ve své explikaci uvádí, že se podobě pouhého řetězení
historek či anekdot chce vyhnout, prozatím treatment působí spíše právě takto. Když jsem treatment a
ukázky scénáře četla a vůbec se mi nezdály komické, říkala jsem si, že asi nejsem cílová skupina.
Žadatel však cílovou skupinu zatím konkrétně nedefinuje – s odůvodněním, že přesněji ji bude vědět, až
bude scénář hotový. Resp. v popisu projektu uvádí, že pravděpodobně se bude jednat o náročnější a
festivalové publikum, ale také širší. S náročnějším publikem však stávající podoba podle mého názoru
mírou (ne)promyšlenosti a (ne)sofistikovanosti humoru vůbec nekoresponduje. Jelikož je humor
nesmírně obtížná disciplína právě v citlivosti na různé typy publika, které přichází z různých kontextů,
domnívám se, že pro projekt je naopak zcela klíčové, aby měl co nejpřesněji (přesněji než teď)
definovanou cílovou skupinu, protože pak budou mít tvůrci jasno v tom, jaký typ komediálního
rozpracování postav, jejich vztahů, tematických motivů a situací chtějí využít.

Projekt nepředkládá představu o stylistickém pojetí – konstatuje pouze, že bude nějakým způsobem (není
jasné jak a v čem) experimentovat a zároveň by měl být výpravný a „nekompromisní a filmově hodnotný“
– tato vyjádření však nijak nekonkretizují, jaký způsob ztvárnění nosného a ke zpracování nelehkého
námětu si režisér představuje.

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

Autor scénáře a režisér působil dosud především v oblasti filmové produkce a v r. 2014 natočil celovečerní
hraný film. Dramaturg má zkušenosti s hranými celovečerními filmy i komediemi. Dramaturg a producent
reprezentují významnou českou distribuční společnost CinemArt. Dramaturgická koncepce velmi přesně
upozorňuje na aktuální slabiny vyprávění a scénáře a předkládá plán další práce, která by měla být
ukončena v únoru 2021 (v dramaturgické koncepci zřejmě mylně uvedeno únor 2020). Jelikož však i tato
koncepce poukazuje na hlubší problémy v samotném plánu postav, jejich motivací a konání, domnívám
se, že předložený harmonogram je příliš ambiciózní. Žadatel již má vybraného i představitele hlavní role,
která bude jistě nelehká, i proto, že herec má být přítomný v každém záběru – zkušeného
charakterového i komediálního herce Ondřeje Vetchého.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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I když je výchozí nápad nosný a zcela jistě má potenciál komediálnosti i divácké atraktivity, v předložené
podobě je podle mého názoru v mnoha dramaturgických aspektech (především styl humoru, motivace a
psychologie postav, příběhové zvraty, opakující se motivy) nejasný či nedotažený. Možnost vzniku kvalitní a
inteligentní komedie z tohoto nápadu podle mého názoru je, avšak projekt prozatím není natolik připravený,
aby se dal případný přínos pro různorodost kinematografie (ani domácí) posoudit.

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

Rozpočet je celkově standardní. Honorář pro dramaturga je poměrně vysoký. Není zcela zjevné, na co jsou
potřeba překladatelské služby (žádost nespecifikuje např. zahraniční spolupráci, která by vyžadovala
překlad scénáře (zamýšlený workshop nekonkretizuje)). Honorář za storyboard se jeví být částečně
dublovaný s jinými položkami honorářů. Ostatní položky jsou nastaveny spíše standardně. Finanční plán
se opírá o podporu fondu a vlastní vklad žadatele. Žadatel neuvádí jednání s konkrétními koproducenty
(pouze uvádí, že „některá“ již probíhají), kteří by se na vývoji mohli podílet. Harmonogram by byl
přiměřený, pokud by byl projekt v pokročilejším stadiu promyšlení dramaturgických aspektů námětu –
domnívám se, že v této podobě by bylo spíše obtížné mít kvalitní scénář a kompletní přípravu na výrobu
do dubna 2021.

Žadatelem je jeden z předních českých filmových distributorů CinemArt, který zamýšlí film produkovat a
následně i distribuovat. Společnost již má zkušenost s (ko)produkováním několika českých komediálních
titulů. Zaměřuje se na domácí publikum. I když mohu rozumět opatrnosti při stanovování cílové skupiny,
kterou je distributor zřejmě zvyklý posuzovat až u hotového díla (a podle tohoto posouzení pak nastavit
podobu distribuce i marketingu), úvaha o cílové skupině je klíčovou i pro producenta, tedy pro fázi vývoje
a výroby filmu – a právě toto ujasnění projektu aktuálně chybí.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Křehká krása mužství

Evidenční číslo projektu 3553/2020

Název žadatele Duracfilm

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení 12.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt představuje velmi silný příběh. Vlastně jsem uvažoval zda se nemám pro podjatost vyloučit z
posuzování, ale jelikož se z mé strany jedná o ekonomickou analýzu neučinil jsem tak.

Projekt je velmi pečlivě připraven po všech stránkách. Je zcela jistě připraven pro realizaci vývoje a bude
dokončen v zamýšlené podobě.

Jediným aspektem k řešení je otázka, zda Žadatel projekt dokončí i v případě, že podpora ze strany Fondu
nebude ve výši, kterou Žadatel poptává. To je spíše ale otázka k diskusi při Slyšení.
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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)

Žádosti a její přílohy jsou úplné a plně srozumitelné, neobsahují žádné rozpory či protichůdné informace.

– Žádost lze korektně posoudit.

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

– Rozpočet je transparentní a je výše nákladů je zdůvodněna.

– Představa o financování je realistická, poznámka výše v obecném hodnocení.

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

– Projekt ve fázi výroby má potenciál k zajištění vícezdrojového financování, projekt vývoje je navržen
jako financování Fond/Žadatel.

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

– Producentská strategie je pečlivě propracovaná a je vhodně zvolená pro tento typ projektu.

– Žadatel má jasnou představu o distribuční a marketingové strategii.

– Časový harmonogram je zvládnutelný.

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

– Profil společnosti odpovídá zvolenému cíli a deklarovaný finanční i nefinanční vstup do vývoje by
společnost měla zvládnout. Na Slyšení doporučuji doložit své vstupy Čestným prohlášením.

– Jedná se o společnost zabývající se dokumentární tvorbou více méně rež. A. Culkové. Je sympatické,
že s ní pokračuje dále na poli samozřejmě složitějšího hraného filmu. Ocenění a úspěchy žadatele vč.
festivalových účastí - přílohy B 6, 7.
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Expertní analýza
Název projektu Křehká krása mužství

Evidenční číslo projektu 3553/2020

Název žadatele Duracfilm

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová

Datum vyhotovení 16. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Hlavní hrdinové snímku Křehká krása mužství, Adam a Iva, mají odlišné představy o štěstí. Iva touží po
klidném rodinném životě, Adam po adrenalinu. Když Adam díky své vášni nejdřív přijde o nohu a pak
ochrne, rodinný život se zákonitě zhroutí. Dokumentaristku Andreu Culkovou, která by měla projektem
debutovat v oblasti autorského hraného filmu, zajímá primárně téma nenapravitelné mužské touhy po
dobrodružství. Následky ale často nese celá rodina. Jedná se o dramaticky nosné a aktuální téma, a
ze scénáře i z přesvědčivého obrazového materiálu je patrné, že autorka udělala důkladný sběr
materiálu. Na práci s postavami a s příběhem jí úspěšně pomáhá zkušená zahraniční dramaturgyně.
Ta přiložila jasnou dramaturgickou koncepci, obsahující i konkrétní oblasti, které je ještě potřeba
dotáhnout. Silný tvůrčí tým je sestaven převážně z členů, se kterými režisérka už v minulosti
spolupracovala. Týká se to i producenta Miroslava Nováka. Ten zastupuje společnost Durac Film,
kterou spoluvlastní sama režisérka. Jedná se o opakovanou žádost, projekt je vyvíjen už delší dobu.
To se odráží i na jeho dobré připravenosti. Projekt se účastnil mezinárodního workshopu EWA Network
a industry programu Czech Films Sprinboard, kde získal koproducenty ze SR a Norska. Mezinárodními
experty byl konzultován i v rámci programu MidPoint 2020. Potřeby vývoje jsou jasně definovány.
Propracovaná je i marketingová a distribuční strategie, obsahující také dobrou analýzu cílové divácké
skupiny. Část nákladů na vývoj chce žadatel pokrýt vlastním vkladem, dalším zdrojem má být už ale
pouze podpora SFK (78% rozpočtu). Vzhledem k delší době, během které je už projekt vyvíjen, a také
s přihlédnutím k tomu, že byl prezentován na různých mezinárodních fórech, by mohla být
vícezdrojovost financování vyšší.

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)

Adam žije kromě práce záchranáře především jízdou na silných motorkách. Při jedné z nich přijde o
nohu. Aby si dokázal, že ještě stále jako chlap za něco stojí, rozhodne se účastnit zimní adrenalinové
motorkářské akce v Norsku. Jeho žena Iva, která dělá rehabilitační sestru v sanatoriu v Kladrubech,
s tím nesouhlasí. Adam si ale nedá říct a po incidentu během cesty končí v Kladrubech, tentokrát
ochrnutý. Iva se snaží utáhnout sama práci, domácnost, dvě dospívající dcery a hypotéku na dům.
Dlouhodobě to samozřejmě nejde a Iva zkolabuje. Rodina je otřesena v základech a všichni její
členové i jejich vztahy musí projít proměnou. Adam nakonec volí sebevraždu (v předložené verzi
scénáře je to Iva, která jeho život v zoufalství ukončí.)
Dokumentaristku Andreu Culkovou zajímalo primárně zřejmě téma nenapravitelné mužské touhy po
testosteronových a adrenalinových dobrodružstvích, kterými si někteří muži kompenzují ubývající
mládí a řeší krizi středního věku. Následky bývají ale často kruté: řada z nich končí doživotně
postižená, a podobně jako v tomto příběhu, postižená bývá i celá rodina. Jedná se o dramaticky nosné
a aktuální téma, a ze scénáře je patrné, že autorka udělala důkladný sběr materiálu. Látka je silná
především ve scénách z kladrubského sanatoria a z norské cesty, ve kterých autorka nezapře své
dokumentaristické vidění a ke kterým existuje i přesvědčivý obrazový materiál. I když se jedná
v podstatě o tragické rodinné drama, daří se autorce pracovat i s prvky černého humoru, který by mohl
být ještě posílen. Na práci s výraznými hlavními postavami a s jejich příběhem jí během dosavadního
vývoje scénáře úspěšně pomáhá zkušená zahraniční dramaturgyně. Ta přiložila i jasnou
dramaturgickou koncepci, která obsahuje i konkrétně vyjmenované oblasti, na kterých je potřeba ve
scénáři ještě pracovat. Ke spolupráci by měla být přizvaná i zkušená scenáristka. Ta by mohlo autorce
pomoct scénář dotáhnout a vybudovat ze slibné a originální látky skutečně silný příběh.

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

Autorka scénáře a režisérka Andrea Culková natočila po absolvování FAMU řadu krátkých i
celovečerních dokumentů. Některé z nich zaujaly svým výtvarným pojetím a experimentálním
přístupem i na mezinárodní scéně. Předložený projekt má být jejím debutem v oblasti hrané režie a je
přirozeným pokračováním jej dosavadní tvorby. Tvůrčí tým je sestaven z členů, se kterými už
v minulosti spolupracovala. Jedná se především o kameramana Lukáše Milotu, jenž s režisérkou
spolupracuje už řadu let. Je dobrou volbou i z toho důvodu, že má zkušenosti také s hraným filmem, a
to na snímcích Olma Omerzu nebo na výrazném debutu Staříci. Německý střihač Thomas Ernst má
bohaté zkušenosti a s režisérkou spolupracoval na jejím filmu H.ART ON. Díky účasti na
mezinárodním workshopu má projekt zkušenou mezinárodní dramaturgyni Susanne Pradel a na další
verzi scénáře bude autorka spolupracovat se sarajevskou scénáristkou Elmou Tataragic a dialogisty.
Scénář bude konzultován i s dramaturgyní Anne Gensior v rámci projektu MidPoint.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Téma je objevné, aktuální a významné nejen pro českou, ale i pro evropskou kinematografii. Díky své
univerzální srozumitelnosti má látka zahraniční přesah a také mezinárodní potenciál. Projekt chce
přinést originální a výrazné formální zpracování a osobitý styl s důrazem na obrazovou složku a
s občasným použitím černého humoru. Lze očekávat, že režisérka do projektu přenese i něco
z experimentálního vizuálního přístupu svých dokumentů.

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

Jako kontaktní osoba / producent je u projektu napsán Miroslav Novák, jenž je podepsán pod
některými dokumenty režisérky. Zastupuje společnost Durac Film, kterou spoluvlastní sama režisérka.
Společnost produkovala kromě jejích dokumentů i snímky dalších filmařek (Andrea Slováková, Klára
Řezníčková) nebo minoritně slovenský hraný film Děti, a má jisté zkušenosti také s distribucí vlastních
filmů.
Jedná se o opakovanou žádost, projekt je vyvíjen už delší dobu. To se odráží i na jeho dobré
připravenosti. Autorka / režisérka s ním absolvovala mezinárodní workshop EWA Network a industry
program Czech Films Sprinboard, kde projekt získal koproducenty ze Slovenska a Norska (deal memo
přiloženo). Projekt byl dále konzultován s dalšími mezinárodními experty v rámci programu MidPoint
2020. Potřeby dalšího vývoje jsou jasně definovány, a to včetně finalizace scénáře. Propracovaná je i
marketingová a distribuční strategie, obsahující také dobrou analýzu cílové divácké skupiny. Ve
festivalové strategii je hlavním cílem Berlinale, to je zdůvodněno faktem, že projekt byl vyvíjen
v berlínském rezidenčním programu. Pro českou distribuci chce žadatel oslovit Aero Films a také ČT,
a předpokládá, že by se film mohl dostat i do partnerských teritorií (SR, Norsko). Nic ale zatím není
potvrzeno.
Celkově je vývoj vyčíslen na 1 280 000 Kč, z čehož 280 000 chce žadatel pokrýt vlastním vkladem,
dalším zdrojem ale už je pouze podpora SFK ve výši 1 mil Kč, což činí až 78% rozpočtu. Vzhledem
k delší době, během které je už projekt vyvíjen, a také s přihlédnutím k tomu, že byl prezentován na
různých mezinárodních fórech, by mohla být vícezdrojovost financování vyšší.



Expertní analýza

Název projektu Křehká krása mužství

Evidenční číslo projektu 3553/2020

Název žadatele Duracfilm, z. s.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková

Datum vyhotovení 14. dubna 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Stručné shrnutí námětu (vlastními slovy): 
        Manželské drama aktérů ve středním věku. Střet snů (motorkářské dobrodružství, dům) s tragickou 
realitou zapříčiněnou nezodpovědností jednoho z hrdinů. … pády, vzlety, pády... Atraktivní prostředí.

Hlavní silné stránky projektu:
                  A) Perfektní obeznámenost s prostředím, ve kterém se odehrává značná část příběhu 

(sanatorium, svět motorkářů).
                  B) Ukázkově vystavěný scénář.
                  C) Účast na mezinárodních “vývojových” projektech, zapojení mezinárodních spolupracovníků.

Hlavní slabé stránky projektu (silné stránky projektu se občas nenápadně převracejí v negativa)
                         A) Neukotvenost žánru (důraz na autorský film a art-house není řešení).
                         B) V mezinárodních spolupracích a konzultacích jako by se vytratil právě ten tolik proklamovaný 

autorský projekt.  
                         C) Scénář je na několika místech vystavěn tak ukázkově, až je za tím cítit spíše potřeba (byť 

správná) scenáristy, než organičnost děje.      

Konečné hodnocení:
Projekt Křehká krása mužství zcela naplňuje smysl výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu. Splňuje 

vše potřebné a požadované, úspěšně postupuje dle současného trendu vývoje filmového díla a naplňuje tak 
apely SFK (mezinárodní spolupráce, účast v dramaturgických dílnách...). I proto si zaslouží podpořit.

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
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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 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

     Silný příběh se dvěma možnými silnými konci (jiný je v treatmentu, jiný v 5. verzi scénáře). První 
(Adam se zabije „skokem“ do vody) více odpovídá tolik proklamovanému tématu mužství a maskulinity. 
Zajímavě ho propracovává o prvek finální zodpovědnosti (když ta dílčí zodpovědnost chybí = všechny ty 
Adamovy výstřelky) – Adam si vezme život, ale zachrání rodinu (viz klauzule u pojistky). Druhý možný 
konec (Iva svého muže utopí v bazénu) vcelku vyhroceně, ale uvěřitelně přenáší řešení Adamova 
nezodpovědného chování na okolí, konkrétně na manželku.
     Podaří-li se ve vývoji vypilovat scénář a zorganičtit některé vykonstruované (ale potřebné) scény, může 
vzniknout opravdu autentické psychologické drama se sociálním kontextem (velmi dobře naznačená 
všechna martyria s hypotékami, pojistkami, půjčkami). 
     V zaslaných textech nacházím lehkou disproporci mezi zamýšleným (explikace, producentský záměr)
a napsaným (treatment, 5. verze scénáře). Viz např. již zmiňovaná žánrová neukotvenost či neustále 
zdůrazňovaný humor, který ovšem v treatmentu ani ve scénáři nenacházím (pár vtipů ještě není humor) a 
věřím, že na něj nakonec ani nedojde. 
     Z materiálů je možno vypozorovat dvě různé možnosti uchopení projektu Křehká krása mužství. 
Vizuálně atraktivní s důrazem na formu a s „odlehčujícím“ humorem versus čisté až dokumentaristické 
odvyprávění syrového příběhu. Jinými slovy, během vývoje může být vytvořen správně namíchaný 
festivalový produkt nebo autorsky suverénní a nekompromisní film. Oba přístupy jsou legitimní, 
dohromady však netřepat, nemíchat!
     

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

     Autoři žádosti spolu již vytvořili řadu děl, celovečerní hraný film je logickým krokem tohoto zjevně 
sehraného týmu. 

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

     Téma filmu je srozumitelné pro českou, evropskou i jakoukoli jinou kinematografii, je prostě 
univerzální, s přesahem. Síla projektu paradoxně nemusí být ve snaze „přinést stylem inovaci v 
rámci české a evropské tvorby“, ale přesně naopak. Prostě prostě (jednoduše) odvyprávět silný 
scénář. 

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

     Žádost je připravena poctivě a s největší rozvahou, rozdílné informace v některých dokumentech jsou 
však lehce matoucí.

         Předkládaný rozpočet na fázi vývoje filmu je jasně vyargumentovaný a vzhledem např. k obhlídkám v 
zahraničí i pochopitelný. Zamrzí nízký honorář pro scenáristku, pokud to ovšem není jen záloha.  
          Projekt je autorčin hraný debut, což by nemělo být překážkou pro udělení dotace. Autorka je zkušená 
filmařka.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Rekognice

Evidenční číslo projektu 3554/2020

Název žadatele MasterFilm

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního film

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení 21.04.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt "Rekognice" je dlhometrážnym debutom režiséra, ktorý mal v minulosti medzinárodný úspech so
svojim krátkym filmom a taktiež debutovým dlhometrážnym hraným filmom producentky zo spoločnosti, ktorá
rýchlo rastie a naberá na skúsenostiach a medzinárodnom renomé. Pozitívom projektu je, že bol vybratý na
prestížny scenáristický workshop Torino ScriptLab, a zároveň by mohol byť aj projektom, s ktorým by
producentka mohla v budúcom roku absolvovať prestížny workshop EAVE. Je to teda pre kreatívny tím
režisér-producentka-dramaturgička dôležitý krok od krátkych filmov k dlhometrážnym hraným koprodukčným
projektom so silným festivalovým potenciálom. Negatívom žiadosti je, že žiadaná suma vzhľadom k
skúsenosti tímu je príliš vysoká. Schopnosť realizovať dlhometrážny film tento tím musí ešte dokázať, a
preto z pohľadu finančnej stratégie by možno bolo správnejšie, ak by sa najskôr dokončil literárny vývoj a až
na základe presvedčivého scenára by sa žiadalo na finančne náročné aktivity ako nakrúcanie testu a
podobne. Žiadosť preto neodporúčam v tejto chvíli podporiť plnou žiadanou výškou podľa aktuálneho
finančného nastavenia. Pokiaľ je to pre Radu SFK možné, odporučil by som projekt podporiť v takej výške,
aby mohol pokračovať v literárnej príprave.

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

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

Hodnocená kritéria

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

Prílohy žiadosti sú dostatočne zrozumiteľné pre potreby správneho posúdenia žiadosti. Neobsahujú žiadne
zásadné rozpory, či protichodné informácie. Niektoré časti, ako marketingová stratégia, mohli byť
rozvinutejšie. Priložiť akceptačné listy na workshopy by tiež bolo plusom.

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je v zásade transparentný. Je ale príliš vysoký vzhľadom k tomu, že literárna príprava je
nedokončená a v istých ohľadoch aj nejasná (spoluautorstvo). Taktiež ide o tím, ktorý ešte nemá
zrealizovaný projekt takéhoto rozsahu. Je to rozpočet, ktorý je realistický v prípade, ak sa podarí
producentke získať podporu Creative Europe MEDIA a ďalšie spolufinancovanie možno zo strany
koproducentov. V aktuálnej fáze pripravenosti projektu by však bolo realistickejšie pracovať s nižším
rozpočtom a rozdeliť prácu na fázy. Dokončenie kvalitného scenára by zásadne pomohlo presvedčiť
komisie fondov, aby financovalo aj ďalšie, finančne náročnejšie fázy vývoja. V aktuálnom stave projektu sa
položky na realizáciu testu, cestovania a vysoké náklady na workshopy a trhy ešte zdajú predčasné, alebo
neopodstatnené. (na workshopy sa v prípade akceptácie dá žiadať aj samostatne).

– Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní je v budúcnosti realistická, pokiaľ bude mať projekt veľmi kvalitný scenár. To sa
zatiaľ nedá v tomto štádiu posúdiť, ani zaručiť. So silným scenárom sa zvýši potenciál získať Creative
Europe MEDIA single project development a tiež aj koprodukčného partnera. Požadovaná suma od SFK je
zrejme nastavená ako nevyhnutná časť spolufinancovania (min 50%) pre Creative Europe MEDIA. V
aktuálnom štádiu projektu je to však zrejme príliš vysoká investícia pre SFK.

– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Vzhľadom na aktuálny stav projektu a jeho charakter debutu sa požadovaná výška podpory zdá príliš
vysoká. Je to spôsobené relatívne vysokými položkami honorárov v časti literárneho vývoja, ale aj vysokými
položkami spojenými s nakrúcaním testov (až 14 dní testov).

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Predchádzajúci úspech režiséra, rozvinutá medzinárodná sieť kontaktov producenta a príbeh odohrávajúci
sa z časti v Taliansku určite dávajú projektu potenciál k získaniu viaczdrojového financovania. Bude to však
vyžadovať isté postupnosti a partneri a finančné inštitúcie budú vyžadovať v prvom rade čítať kvalitný
scenár.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Projekt pôsobí dojmom, akoby sa preskočila potrebná fáza literárnej prípravy a prešlo sa príliš rýchlo k
žiadosti na kompletný vývoj. Pri písaní scenára aj sama producentka uvádza isté úskalia (debut,
autobiografický rozmer príbehu,...) a z toho vyplývajúcich niekoľko variant, ktoré výrazne vplývajú aj na
rozpočet (napríklad či budú, alebo nebudú dvaja scenáristi). Realizačný tím sú talentovaní mladí ľudia, s
preukázateľnou skúsenosťou aj úspechmi na medzinárodných festivaloch (najmä krátke filmy). Je to však
pre celý tím dlhometrážny debut. Projekt je realizačne aj finančne náročný a kroky by mali nasledovať
postupne. Je veľmi správne, že sa tento rok tím zúčastňuje aj prestížneho workshopu Torino ScriptLab, aj
že má producentka ambíciu prihlásiť sa na EAVE budúci rok, čo určite pomôže projektu byť prvotriedne
vyvinutý. To je všetko správna producentská stratégia. Žiadať ale už v tejto fáze projektu 800.000 Kč od
SFK sa mi zdá príliš veľa/príliš skoro. Tiež z priloženej prezentácie a popisu projektu na prvý pohľad nie je
celkom jasné, prečo by celkový rozpočet mal byť až 46 650 000 Kč. Charakteru príbehu s relatívne málo
postavami, s len pár profesionálnymi hercami, a spôsobom kamerového snímania aké je tu popísané, nie je
prehnané tvrdiť, že by sa to dalo zvládnuť aj za polovicu. To by navyše viac zodpovedalo debutu v reáliách
stredoeurópskeho filmového priemyslu.

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Marketingová stratégia je načrtnutá len veľmi všeobecne a nahrubo, neobsahuje ešte žiadnu zásadnú ideu,
ktorá by zodpovedala konkrétnej povahe projektu a pomohla film odlíšiť od iných. Popísaná stratégia
zodpovedá akémukoľvek artovému projektu, ktorý má ambíciu štartovať na A-čkovom festivale. Takých je
ale veľa.

– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Časový harmonogram počíta s vývojom počas 2 rokov. To by mohlo byť zvládnuteľné, pokiaľ všetko vyjde
na prvý krát - Creative Europe MEDIA, workshop EAVE v roku 2021 a tak ďalej. Je to reálny, ale
ambiciózny harmonogram.

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Profil spoločnosti zodpovedá ambícii realizovať debutový hraný film. Tím režisér-producentka-
dramaturgička je veľmi dobre nastavený a je pozitívne vidieť rásť mladé talenty spoločne, na spoločných
projektoch. Otázkou je finančné nastavenie, ktoré sa javí ako príliš vysoké. Možno nie nad možnosti
produkčnej spoločnosti ako takej, ale vzhľadom k doterajšej skúsenosti režiséra aj producentky. Z popisu
projektu sa zdá, že by projekt mohol byť realizovaný aj za podstatne nižšie peniaze.
Doterajšie skúsenosti režiséra (krátky film uvedený v Locarno a nominovaný na EFA) aj producentky (filmy
spoločnosti sú uvádzané na kvalitných festivaloch) sú veľmi sľubné pre vykročenie k ambicióznejším
projektom, ako je tento.
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Expertní analýza
Název projektu Rekognice

Evidenční číslo projektu

Název žadatele MasterFilm,s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy

Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik

Datum vyhotovení 27. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt autobiografického celovečerního debutu Rekognice o hledání ztraceného otce se minulý rok
neúspěšně ucházel o grant na vývoj první verze scénáře ve výzvě 2019-1-4-15, kde jsem ho také hodnotil.
Autor Ondřej Novák se od té doby pod dramaturgickým vedením Lucie Kajánkové pokusil dramatickou
strukturu oprostit od snových a vzpomínkových scén a strukturně „narovnat“, aby příběh soustředěněji
sledoval prožitky jedné hlavní postavy, syna Karla. Vedlejší postavy strýce a sestry byly více odsunuty do
pozadí a otec byl redukován na mučivé tajemství, jehož naléhavost a neodhalitelnost nepřímo proměňuje
životní perspektivu ostatních postav.

Stejně jako v minulé verzi, i nyní zůstává hlavní kvalitou treatmentu velmi osobní, autobiografický, konkrétní
autentickou dokumentací podložený námět o vztazích uvnitř rozpadlé rodiny. Reálný rámec zesiluje emoční
působivost a mohl by se stát i součástí propagace hotového filmu. Potenciál přesahu k obecnějším
společenským tématům se od minulé verze výrazněji nezvýšil, příběh se naopak ještě více uzavřel do
půdorysu rodinného dramatu.

Pod vedením nové dramaturgyně a s novou dramatickou koncepcí je příběh připraven k další části vývoje a
autor má předpoklady jej úspěšně dokončit.

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)

Přímočarý příběh o cestě dětí a bratra za otcem rodiny, který na 20 let zmizel z jejich života, je postavený
na práci s nezodpovězenými otázkami a frustraci z jejich neozodpověditelnosti po otcově nečekané smrti.
Treatment nesleduje ani pátrání po zmizelém, ani nerekonstruuje jeho život, namísto toho se soustředí na
dopady otcovy absence na osudy a osobnosti postav. Dotýká se tak spíše obecných morálních a
filozofických problémů osobní odpovědnosti a smyslu existence, než že by reflektoval sociální podmínky
nevydařené emigrace nebo života ve vyloučení a zapomnění.

Hlavní výzvu dalšího vývoje a režijní realizace vidím v proměně informačně i dramaticky záměrně
vyprázdněného a frustrujícího příběhu s nepříliš zajímavým hlavním hrdinou v divácky fascinující
podívanou. Cesta na setkání s otcem i následná snaha postav porozumět jeho nesmyslné smrti vytvářejí
silné zklamání diváckých očekávání, které by mělo být kompenzováno dostatečně silným audiovizuálním
výrazem. Předložené explikace i příklady autorovy krátkometrážní tvorby napovídají, že by toho tvůrčí tým
mohl dosáhnout.

Autor plánuje v rámci dalšího vývoje rešerše v místě zahraničních lokací a dějišti původní reálné události.
Dramaturgyně přesvědčivě nastínila další strategii vývoje.

Projekt splňuje kritéria výzvy.

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

Začínající režisér a scenárista Ondřej Novák se spojil s produkcí MasterFilm a producentkou Dagmar
Sedláčkovou, kteří mají na kontě různorodé portfolio úspěšných autorských dokumentů, hraných
experimentů i mainstreamovějších komedií. Jeho úspěšný krátký film Rekonstrukce produkovala tatáž
společnost. Namísto nejmenovaného druhého scenáristy (předchozí žádost o grant na vývoj) Sedláčková
tentokrát vsadila na vynikající, s autorem generačně spřízněnou dramaturgyni a scenáristku s pochopením
pro vyhraněné autorské vize Lucii Kajánkovou.

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

Látka nabízí příležitost ke kreativně motivované koprodukci a lze očekávat, že výsledný film bude mít
charakter výrazného autorského díla s festivalovým potenciálem.

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

Rozpočet odpovídá povaze a stavu projektu, kredit žadatele je v dané oblasti autorské tvorby vysoký.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Rekognice 

Evidenční číslo projektu 3554/2020 

Název žadatele MasterFilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj  celovečerního filmu Rekognice.docx

Číslo výzvy 2020-1-5-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 15.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Karel je právě v Kristových letech, vede nevzrušivý život  samotáře ,kterého pohlcuje odpovědná práce 

v tiskárně, večery tráví doma s plechovkami piva. Jeho o něco starší sestra Meda  je matkou dvou malých 

dětí, má živější letoru ,je zřejmě rozvedená. Třetí hlavní postavou je bratr jejich otce Ivana, Josef, také starý 

mládenec, opatrnický bručoun a skeptik.  Ivan odešel před dvaceti lety do Itálie za prací a od té doby se 

rodině neozval. Josef ho chce nechat prohlásit za mrtvého ,ale policie  objeví jeho stopu v italském  

přímořském městečku  ,dodá rodině i telefon. První kontakt se zdaří, všichni se domluví, že  se za Ivanem 

pojedou podívat. 

Následuje road movie, během níž  nahlédneme  hlouběji do charakterů tří hlavních postav; všímáme si 

způsobu, jakým řídí, jak reagují na   překvapivý svět podél cesty a především ,jak si představují Ivanův život, 

o němž jim neřekl do telefonu vůbec nic. Film nabývá existenciálních rozměrů, protože postavy, především 

Karel, hledají nejen pravou podobu svého otce ( a bratra) ,ale svou vlastní identitu. Konfrontováni s úplně 

jinou realitou a  jazykově omezení, jsou v Ivanově městečku postaveni před drama: s Ivanem se sejdou jen 

jednou,  protože hned tu  první noc Ivan zemře jako oběť silniční nehody. Zůstanou zase  s prázdnýma 

rukama, zbývají jim jen dohady. Ivan žil vlastně jako bezdomovec  z farářova milosrdenství  Do jaké míry  

ovlivní jeho životní selhání živo t jeho dětí.?  

Dramatické napětí  těží  z paralely  mezi  viditelně probíhajícím dějem,   záměrně popisným a odcizeným , a  

vnitřním   životem postav, který tušíme či  zprostředkovaně odvozujeme. Zdar záleží v tom, zda se  podaří 

těmito vlastně nepřímými prostředky psychologii i postav vyjádřit a pochopit. 

Podaří-li se to, může jít o  dobrý film pro menšinové publikum. Úskalí vidím v tom, že jde o autobiografický  

příběh a skutečné děje jsou mnohdy z dramatického hlediska zavádějící. Domnívám se ale, že  záměr díla je 

jasně  vyjádřen a doporučuji  podporu.   

Udělení  a podpory Doporučuji / nehodící se vymažte) 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

Ústřední  myšlenka filmu je originální, základní zvrat je překvapivý, pointa je  smysluplná  a  smírná. Zvolené 

výrazové prostředky spočívají  na niterné kameře, kterou budou , řekla bych , snímány tváře „našich“ postav 

v kontrastu k pouťově hlučné a barevné Itálii, civilní středoevropanství tváří v tvář italské srdečnosti a   

bezprostřednosti. A také laskavé  bigotnosti.  Postavy  filmu odpovídají ději, vše je srozumitelné, za předpokladu, 

že se podaří  zmíněných kontrarstů využít a převést je z vizuální do psychologické podoby, jinými slovy, že  

úmysly našich postav budou čitelné. Jsou k tomu dobré předpoklady. Jen se nesmí autor nechat vázat  příliš 

osobní zkušeností a  film jí podřizovat . Mělo by to být naopak. Myslím, že stylizace filmu je v tomto případě 

přímo zakódována v ději ,jehož pomalý tok  nakonec vyústí v zásadním posunu jednání postav, zejména Karla. 

  

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

Pro Ondřeje Nováka to bude debut celovečerního filmu. Na MFF Locarnu už měl premiéru jeho krátkometrážní 

debut  Rekonstrukce o   tom, jak v blízkosti jeho bydliště umučili dva mladíci bezdomovce. Producentka Dagmar 

Sedláčková se domnívá , že by bylo možná vhodné paní Lucii Kajánkovou přesunout z pozice dramaturga do 

pozice spoluautorky- je to možné, ale nejdříve bych zkusila možná nechat napsat scénář autorovi, protože jeho 

osobní zkušenost, jakkoliv může být zrádná a zavádějící, zase může na druhé straně přinést  detaily, osobité 

pohledy, které se při pozdější práci mohou využít či eliminovat. 

Obě filmařky, producentka i dramaturgyně, jsou absolventkami  Filmových studií na UK, jsou nositelkami různých 

ocenění, ve své profesi jsou  odbornice ,především na krátké filmy, ale  začínají pracovat i na filmech 

celovečerních. Jejich  záměry mají podporu  Fondu kinematografie a zdá se, že jejich tvorba bude pro českou 

kinematografii podnětná. 

 

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

Myslím si, že budoucí   film má spíše festivalový potenciál ,než aby sklízel nějaký významn divácký úspěch.Látka 

v žádném případě není lokální a měla by smyls i pro italské publikum(minimálně.). Zdá  se mi, že půjde o film 

poctivý, s jasnou myšlenkou : co znamená  absence  otcovské autority a příkladu a že  osobní poučení lze 

vyvodit i ze  skutečností, které balancují na  pomezí tragédie, soucitu a  odpuštění.  

 

 

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

Všechny informace byly v žádosti dostatečně jasné.Jsem přesvědčená, že společnost Master Film je připravena 

a schopna  film realizovat. Klíčový je scénář -viz výše. 

Ovšem v současné době je všechno otázka, celá realiizace. Kdo se kdy dostane do Itálie ? 
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Můj Pho-hádkový život

Evidenční číslo projektu 3555/2020

Název žadatele U.F.O. Pictures s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný

Datum vyhotovení 27.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost U.F.O. Pictures s.r.o. žádá o podporu kompletního vývoje celovečerního filmu Můj Pho-
hádkový život. Režisérem filmu má být Rudolf Havlík, který debutoval v 2014 filmem Zejtra napořád, poté
režíroval film Pohádky pro Emu a komedii Po čem ženy touží. Aktuálně dokončuje film Bábovky.

Autorem námětu je žadatel, producent David Rauch, který předkládá čestné prohlášení o autorství námětu.
Scénáristou má být Rudolf Havlík. Dále se v žádosti uvádí, že producenta inspirovalo čtení blogu Asi-jatka od
Do Thu Trang, za který byla autorka 2x nominována na cenu Magnesia blog roku (ne jak mylně žadatel uvádí
„držitelka ceny Magnesia Litera“). Žadatel předkládá žádost podruhé, a proto bych očekával, že připojí i další
smlouvu, případně smlouvy, protože ze žádosti není jasné, kdo je vlastně autorem předložené synopse a
treatmentu. David Rauch? Rudolf Havlík? Za spolupráce Do Thu Trang? Nebo úplně někdo jiný?

Žadatel má financování vývoje tohoto projektu složené ze tří zdrojů: dotace Státního fondu kinematografie,
z programu Kreativní Evropa – MEDIA a vlastního věcného a finančního plnění. Neuvádí však, kdy žádost
k programu Kreativní Evropa podá, či podal. Jaká je časová synergie těchto potenciálních prostředků od
veřejných institucí. Vlastní finanční a věcný vklad žadatel nedokládá, ač je žadatel povinen přiložit též
dokumentaci prokazující jejich závazné zajištění odpovídající povaze příslušného zdroje.

Producentský záměr, který žadatel prezentuje, je velmi stručný a skoupý na jakékoliv přesnější informace.
Například žadatel uvádí, že má zájem se zúčastnit dramaturgických seminářů, ale neuvádí, jaké má
konkrétně na mysli.

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 je podána kompletní, ale například by bylo vhodné, aby žadatel doplnil žádost o jasné rozkrytí toho,
kdo je vlastně autorem synopse a treatmentu, neboť to není ze žádosti zřejmé. Vzhledem k tomu, že žadatel
předkládá Státnímu fondu kinematografie projekt už podruhé, tak bych očekával propracovanější
producentskou strategii.

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

Žadatelem předložený finanční plán vývoje projektu je nepodložený. Žadatel vůbec nezmiňuje, kdy bude
žádat o podporu Kreativní Evropu – MEDIA a zda vůbec jeho společnost je způsobilá a splňuje podmínky pro
možnost se o tuto formu podpory ucházet. Nijak není doložen a vysvětlen žadatelův vlastní vklad finanční a
věcný. V rozpočtu je kalkulována výroba ukázky, není však jasné proč a k čemu ji hodlá žadatel užít.

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

Producentská strategie je velmi skromná a nejasná. Žadatel de facto popíše ve dvou větách, co vidíme ve
finančním plánu, navíc se dozvíme, že poletí do Vietnamu na obhlídky… Vágnost a ničím nepodložené
obecné věty žadatelovi prezentace projektu ostatně ilustruje např. definování cílové skupiny filmu: „Cílovou
skupinou našeho filmu jsou lidé otevření dívat se na svět jinýma očima. Primárním cílovým divákem je žena
bez vymezení věkové hranice.“

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

Produkční společnost U.F.O. Pictures s.r.o. se především věnuje výkonné produkci jako servisní společnost
při výrobě celovečerních hraných filmů, reklam, videoklipů a firemních videí. Také se specializuje na letecké
záběry z dronu.
V rámci výkonné produkce spolupracovala společnost na několika filmech Jana Svěráka a sama jako
producent vytvořila filmy Mamas & Papas (2010) a Příběh kmotra (2013).



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

Název projektu Můj Pho-hádkový život
Evidenční číslo projektu 3555/2020
Název žadatele U.F.O. Pictures
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu
Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 29. 4. 2020

1. Vietnamsko - česká romance 
2. Hra s předsudky, překvapivý zvrat, autorova znalost asijské kultury,  osobní přístup k tématu 
3. Poslední desetiletí frekventované téma "banánových dětí", tendence ke schematičnosti a 

stereotypům, 
4. Konečné hodnocení 

- Můj Pho-hádkový život je klasická romance o lásce vzdorující nepřízni osudu. Toto základní 
nastavení příběh splňuje beze zbytku a zároveň je nijak zvlášť nepřesahuje. Střet různých 
kulturních zázemí dvou hlavních protagonistů sice odkazuje na důležité společenské problémy, 
nicméně pracuje se zažitými schématy, která, ač mají oporu v reálném životě, nejsou nijak 
překvapivá. Překvapivé je ovšem to, že v příběhu dojde k naplnění některých předsudků, aniž 
bychom tím byli utvrzeni v jejich univerzalitě. Pozitivně lze také hodnotit osobní přístup autorů k 
látce. To dává naději, že ne zcela nové téma "banánových dětí" bude zpracováno citlivě a se 
znalostí věci.  

Udělení podpory Doporučuji
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Hodnocená kritéria  

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

− Ústřední myšlenka námětu není originální a zpracování je v zásadě standardní.  
− Děj se soudržný a srozumitelný.  
− Hlavní hrdinka Thrang je vykreslena již v treatmentu pečlivě a uvěřitelně, zejména její vnitřní rozpor je 

jasně představen. Charakter hlavního hrdiny Viktora je zatím příliš nejasný, a ne zcela jasné je i jeho 
rodinné zázemí. Promyslet pečlivě jeho postavu se jeví, jako nejdůležitější úkol při tvorbě budoucího 
scénáře. Obrazový dramaturg odkazuje na Romea a Julii, v tomto duchu by bylo potřeba dát stejnou 
váhu oběma protagonistům. Například retrospektiva věnovaná vietnamskému strýci slečny Thrang, by 
mohla být zrcadlově použita i v případě mladíka Viktora, aby se rozkrylo jeho zázemí. Střet kultur a 
motivace Viktora by získaly větší hloubku. 

− Vedlejší postavy místy sklouzávají ke stereotypům, zejména je to patrné na postavě rómské přítelkyně, 
která spíše zosobňuje českou představu o etniku, než aby by byla plnohodnotnou postavou.  Některým 
situacím chybí nápaditost, například při prvním setkání hrdinů Viktor polije Thrang pivem. 

− Osobní postoj k látce a znalost prostředí jsou v treatmentu i explikací čitelné. To je dobré východisko k 
tomu, aby se autorům podařilo dosáhnout uvěřitelnosti tématu, které je zatíženo mnoha předsudky a 
většina publika s ním má jen povrchní zkušenost. 

−  Stylistické prostředky nejsou zatím nastíněny tak, aby se daly hodnotit. 
− Projekt naplňuje cíle výzvy s výhradou slabého dramaturgického zajištění, z dramaturgické explikace 

vyplývá pouze otevřenost dramaturga ke spolupráci. 

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

− Režisér a producent jsou zkušení filmaři a není pochyb o tom, že projekt bude směřovat k realizaci.  
− Kameraman spolupracoval s režisérem na několika filmech. 

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

− Film tematizuje česko - vietnamskou realitu. Podobné kulturní střety se až na výjimky odehrávají ve 
všech zemích světa. V jádru jde ale o milostný příběh. Útrapy lásky jsou srozumitelné po celém světě. Z 
výše uvedeného vyplývá, že dopad na evropskou kinematografii odvisí od toho, na jaké úrovni se podaří 
scénář napsat. Samotný námět není v evropském kontextu ničím výjimečný. 

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

− Dramaturgické explikace Alice Nelis nedává žádné vodítko, jak bude ke scénáři přistupovat. V žádosti její 
roli supluje obrazový dramaturg F. A. Brabec. 

− Ropočet je realistický. 
− Profil společnosti odpovídá záměru projektu.
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Expertní analýza
Název projektu Můj Pho-hádkový život

Evidenční číslo projektu 3555/2020

Název žadatele U.F.O. Pictures

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová

Datum vyhotovení 20.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Předkládaná komedie vychází zejména z milostného vztahu mezi Vietnamkou, žijící v Čechách, a Čechem –
pracuje s tématy, která se k takto rozvrženému základními motivu vztahují: s otázkami domova a (národní)
identity, s kulturními rozdíly nebo stereotypy. Ačkoli se autor ve své explikaci vyjadřuje, že se bude jednat o
snímek s přesahem, jedná se spíše o jednoduchou a předvídatelnou konverzační komedii, která částečně
výše zmíněná témata exploatuje, nikoli problematizuje. Ve výsledku se pak některé stereotypy bohužel
potvrzují.
Připravovaný snímek se zdá jako čistě komerční a zábavní podívaná podle klasického hollywoodského stylu
vyprávění, s předvídatelnými zápletkami a komickými scénami. Bohužel se příliš nevztahuje k současným a
velmi potenciálním tématům (což by bylo možné a záslužné i na půdě komedie). Tomu odpovídají i postavy
– jednoduché a nikterak propracované „figurky“, které iniciují komické či dramatické situace, ale k jejich
prokreslení a jasnějším motivacím se nedostáváme. Nejsilnější na předkládané verzi synopse či treatementu
je hlavní ženská postava, která vykazuje alespoň některé známky psychologického rozvržení a je „životnější“
a uvěřitelnější. Takto by bylo vhodné rozpracovat i ostatní postavy, aby byl uvěřitelný celý fikční svět.
Z projektu rovněž není zřejmý styl a formální prostředky, jež by bylo dobré již v této fázi mít alespoň rámcově
navržené. Návrh navazuje na podobně laděné zahraniční snímky jako by chtěl být jejich českou verzí –
originalitu a jejich rozšíření či propracování pak postrádám.
Domnívám se, že podávaný projekt je založena na podnětných, problematických a ambivalentních
tématech, nicméně nakonec se přiklání k jednoduché komedii, která spíše potvrzuje některé stereotypní
představy. S ohledem na výše zmíněné výhrady doporučuji projekt prohloubit a více propracovat a v této fázi
nedoporučuji jeho financování.

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

Hodnocená kritéria

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

Jedná se o vztahovou komedii, pracující s kulturními a národnostními rozdíly, čemuž odpovídá i výstavba
narace – je poměrně předvídatelná, založená na postupné gradaci děje. Postavy jsou – byť se film
v explikaci snaží bojovat proti různým stereotypům – jasně rozvržené, stereotypy naopak zastupují a
chovají se podle nich. Tento snímek nemá žádné umělecké ambice a žádost nijak nenaznačuje, jaké
stylové prostředky by měly být ve filmu dominantní. Je to překvapivé, jelikož se zde setkáme i s návrhem
„obrazové koncepce“, tato textová část však žádné koncepční řešení nenabízí. Stylové prostředky by si
zasloužily rozvedení.

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

Část týmu vychází již z osvědčené spolupráce při předchozích projektech – někteří tvůrci byli evidentně
přizváni těsně před podáním žádosti a ačkoli spolupráci potvrdili, není zcela jasné jejich zapojení do
projektu. Nicméně většina tvůrců má profesní vazby, stejně tak vazby na žadatele, volba tohoto týmu je
tedy logická. Autor má k tématu osobní vztah díky mnoha pobytům ve Vietnamu, pro producenta je pak
zásadní a velice osobní téma člověka s nejasnou národní příslušností. Nezdá se však, že by se tyto osobní
zkušenosti výrazněji propsaly do treatementu.

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

Ačkoli se film věnuje rozdílům mezi národnostmi, má spíše lokální charakter. Nachází inspiraci
v zahraničních vzorech, ale výraznější a originálnější přesah budeme jen těžko hledat. Pracuje
s podstatnými tématy jako jsou pocity e/imigrantů a lidí s dvojím domovem, ty jsou však spíše základem
k rozvíjení komediální zápletky a k vršení některých stereotypů. Myslím, že je určen zejména pro českou
kinodistribuci, případně televizní vysílání.

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

Žadatel má na svém kontě většinou populární a komerčně potenciální projekty (čemuž odpovídá i
skutečnost, že se zaměřuje i na /nijak originální/ reklamy a firemní prezentace). Lze mu důvěřovat, že
projekt bude dokončen – jeho kvalita však v této fázi není přesvědčivá. Finanční rozvaha je smysluplná a
relevantní a strategie naplnitelná, žádost je jasně strukturovaná a nic v ní není nejasné, byť působí jako
narychlo zpracovaná (zejména díky mnoha chybám v textu).
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Klára 

Evidenční číslo projektu 3556/2020 

Název žadatele endorfilm 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 27.4.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky 

- atraktivní téma 
- ověřený tým 
- mezinárodní koprodukce již ve fázi vývoje 

 
Hlavní slabé stránky 

- v době podání žádosti projekt finančně nezajištěn 
 
Zavedený producent navazuje na ověřenou úspěšnou spolupráci s režisérem jejich pátým společných 
filmem. Projekt je česko-slovinskou koprodukcí. Film bude opět vznikat v češtině. Pro realizaci výroby 
projektu počítá producent s vícestrannou mezinárodní koprodukcí, její složení bude ujasněno během vývoje. 
Projekt má mezinárodní potenciál. Rozpočet je standartní, požadovaná dotace adekvátní. Finanční plán 
počítá s dotací ze slovinského filmového fondu a projektu MEDIA, finanční plán je reálný. Marketingová 
strategie je pouze naznačena, distribuční strategie chybí. Tým projektu a jeho historie jsou zárukou úspěšné 
realizace.  
 

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, úplná. Projekt je žadatelem považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což 
je v období vývoje odpovídající.  
 
Projekt nemá v době podání žádosti zajištěny téměř žádné finanční prostředky (0,18%), v producentské 
explikaci žadatel tuto situaci zdůvodňuje tím, že vysoký vlastní vklad producenta je dlouhodobě 
destabilizující. Ve finančním plánu uvádí i vlastní věcný vklad, ten však v garantovaném financování 
není uveden, což je podle mě chyba.  
 
Pro projekt byla podána žádost o dotaci na slovinský filmový fond a bude podána žádost na MEDIA. 
 
Projekt je česko-slovinskou koprodukcí již ve fázi vývoje. Producent zmiňuje zájem o vstup chorvatského 
koproducenta do vývoje projektu, finanční plán s ním však nepočítá. Prosím o vyjasnění stavu na ústním 
slyšení. Pro fázi výroby je plánována vícestranná mezinárodní koprodukce a koprodukce s Českou 
televizí.  
 

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

Rozpočet je standartní, požadovaná dotace je adekvátním podílem na nákladech.  
 
Proti jednotlivým položkám nelze nic namítat, producent vychází ze zkušeností z předchozí spolupráce, 
rozpočet je výsledek kvalifikovaného odhadu. Režijní náklady a production fee jsou na nejvyšším 
možném procentu rozpočtu (cca 7%), celkem cca 320.000,-Kč, což je akceptovatelná částka pro 
stanovené období vývoje. 
 
Finanční plán počítá kromě zdrojů z Fondu s dotací ze slovinského filmového fondu a projektu MEDIA. 
Ačkoli výsledek těchto žádostí ještě není jasný, vzhledem k historii producenta předpokládám, že 
projektům bude dotace poskytnuta. Finanční plán je reálný.  
 

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

Producent a režisér předkládají svůj pátý společný projekt. Producent vychází z parametrů předchozí 
úspěšné spolupráce, což je předpokládané a žádoucí. Producent má jasnou představu, jak bude 
probíhat vývoj a strategii financování i realizace výroby. Téma projektu je atraktivní i pro staršího 
dětského diváka. Projekt je mezinárodně srozumitelný.  
 
Marketingová strategie je naznačená, představa distribuční strategie v producentské explikaci chybí.  
 
Harmonogram je pro realizaci vytyčených cílů dostatečný.  

 

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

Evidenční číslo projektu 3556/2020

Název žadatele endorfilm

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová

Datum vyhotovení 16.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Předkládaný projekt je psychologickým dramatem (režisér ho označuje jako drama s prvky thrilleru)
vystavěným okolo problematických vztahů v rodině, přehlížení problémů, neschopnosti komunikace a
maloměstské konformity. Hlavní hrdinka Klára (nejspíše) v důsledku všeho zmiňovaného se stává
anorektičkou, přičemž její rodiče na ní vyvíjejí tlak, aby více jedla, aniž by řešili podstatu této nemoci. Děj
začíná v okamžiku, kdy rodina odjíždí na dovolenou k moři, kde se dívka seznámí s chlapcem Denisem a
naváže s ním milostný vztah – začíná být šťastná a začíná znovu jíst. Denis je však záhy shledán
podezřelým z vraždy svého otce a nevlastního bratra, pročež rodiče stojí před dilematem, zda násilně ukončí
vztah dcery, nebo zda ho mají podporovat, aby se nevrátila její problémy s příjmem potravy.
Na projektu je velmi sympatická inspirace režiséra, ve zdánlivě vzdáleném příběhu Radovana Karadžiče,
politického vůdce během občasné války v Jugoslávii, který se v době ukrývání věnoval léčitelství a úspěšně
vyléčil dívku s mentální anorexií. Pro autora je podstatný psychologický rozměr celého snímku, jakož i
skutečnost, že právě psychologická léčba je mnohem náročnější na čas, trpělivost, empatii a otevřenost
přístupu než léčba fyziologická. Tato jeho osobní inspirace zaručuje, že se ve svém snímku bude pokoušet o
univerzálnější výpověď a citlivost, nikoli pouze o to, aby svým dramatickým příběhem oslovil co nejširší
diváckou obec a mentální nemoc použil pouze jako punc závažnosti celého tématu. Rovněž motiv vraždy
není „lacině“ využit, aby došlo ke gradaci děje, ale k znovunastoletí morálního rodičovského dilematu.
Příběh snímku je rozveden dostatečně, jeho postavy i jednotlivé dějové zápletky jsou přesvědčivé, zatím
však není zřejmé, jaká bude jeho vizuální podoba. Následná fáze vývoje by se tedy měla zaměřit nejen na
rozpracování treatmentu do propracovaného scénáře (zejména dialogů), ale i na hledání formálních
postupů, vhodných k takto citlivému tématu.
Snímek má potenciál oslovit jak dospívající mládež, tak její rodiče, jak český, tak zahraniční trh, jak filmové
festivaly, tak běžnou kinodistribuci.
Žádost – i s ohledem na zkušenosti žadatele a autorského tým – bez pochyb doporučuji k udělení podpory.

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

Hodnocená kritéria

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

Námět filmu je velmi dobře vystavěn na vnitřních rodinných konfliktech, které vedou k vážným psychickým a
morálním problémům. Jednotlivá – aktuální a společensky relevantní – témata (explicitně je zastupuje
anorexie, implicitně pak chování rodičů a obvinění z vraždy) jsou představeny pomocí napínavého příběhu,
který jasně cílí na publikum, jehož se týká. Originální je zejména zasazení těchto témat do atraktivního
prostředí a dramatického příběhu s detektivní zápletkou (jejíž řešení je pouze katalyzátorem vnitřního
dilematu postav, nikoli hlavní náplní). Treatment je již v této fázi dobře vystavěn, je dostatečně detailní,
postavy v něm načrtnuté jsou přesvědčivě rozkresleny, jakož i prostředí, v němž se děj odehrává. Velice
důležité bude citlivé zvládnutí dialogů, nicméně u předchozích snímků autorského týmu byla právě toto silná
stránka. Jediná neznámá v žádosti je vizuální stránka filmu, stylistické prostředky, které chtějí autoři použít
apod. Následná fáze by se tedy měla zaměřit nejen na rozpracování treatmentu do propracovaného
scénáře, ale i na hledání vhodných formálních postupů, vhodných k citlivému tématu. Osobní zájem o dané
téma je u režiséra zřejmý, jak uvádím výše, a dovoluje přesah k obecnějším závěrům.

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

Tým je dobře zvolen, zárukou jeho fungování je i opakovaná spolupráce jeho jednotlivých členů. V žádosti
jsou zatím potvrzení tři tvůrci, autorský tým však počítá i s dalšími osvědčenými spolupracovníky.

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

Téma je univerzální a není vázané na jakoukoli lokalitu. Snímek se odehrává v zahraničí, kontakty jsou zde
mezinárodní – a mezinárodní komunikace je i jedním z dílčích témat, jež zakládají vztah mezi hlavními
postavami. Film tak přesahuje lokální trh, má potenciál oslovit jak mezinárodní festivaly, tak diváky
(evropských) kin. Snímek má potenciál překročit místní trh – jak už dokázaly předchozí filmy v režii Olma
Omerzu.

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

Projekt je jasně koncipován a náklady na jeho realizaci jsou přiměřené. Žadatel má za sebou bohaté
zkušenosti, jeho filmy jsou uváděny na významných festivalech a jeho spjatost s tvůrčím týmem je
logická a zapadá do zaměření společnosti. Není důvod se domnívat, že by cíl projektu nebyl realizován.
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Expertní analýza
Název projektu Klára

Evidenční číslo projektu 3556/2020

Název žadatele endorfilm

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč

Datum vyhotovení 19. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Předmětem žádosti je hraný autorský film Olmo Omerzua, který vzniká v osvědčené spolupráci
s producentem Jiřím Konečným, se střihačkou Janou Vlčkovou, která je ale tentokrát překvapivě obsazena
do pozice dramaturgyně, a v česko-slovinské koprodukci.

Ceněný tvůrce se opět vrací k tématu náctiletých, tentokrát zosobněnému 16letou anorektičkou, a to
v prostředí prázdninového Jadranu a s vražednou zápletkou, přičemž klíčový je generační konflikt s rodiči a
s ním spojené otázky morálky a odpovědnosti. Projekt staví na vyzkoušených základech a je zatím spíše
variací než inovací předchozích Omerzuových filmů, je tu však potenciál oživit modelové drama kombinací
autorského a žánrového filmu a stylovým kontrastem slunečné scenérie a temných událostí. Ze stávající
umělecké verze je ale zatím příliš patrná tezovitá konstrukce, která zatěžuje celou dosavadní Omerzuovu
tvorbu, a scénář vypadá spíše jako pubertální prázdninová historka zabalená do konceptu evropského
uměleckého filmu. Umělecký dojem je nahodilý a ledabylý.

Producentská strategie je zpracována standardně, pracuje se s mezinárodním, resp. evropským formátem
uměleckého filmu (slovinská a chorvatská koprodukce, Česká televize, evropská podpora). Nesrovnalost je
v realizačním harmonogramu: vývoj je nastaven na tři roky, ale producent uvádí jako „ideální“, aby se začalo
natáčet už příští léto, čili prakticky za rok. Takto zkrácenému harmonogramu ovšem pokročilost přípravy
neodpovídá ani z hlediska uměleckého vývoje (byť je předložena už 2. verze scénáře), ani z hlediska
finančního zabezpečení. Rozpočet je nastavený hodně vysoko (2,8 mil.), finanční plán je sice vícezdrojový,
nicméně ¾ připadají na dva zdroje – vedle Fondu (31%) je jím Kreativní Evropa (44%), zajištěn je jen
nepatrný střípek, což dohromady zvyšuje rizikový faktor. Požadavek na Fond 880 tis. je nicméně uměřený
jak vzhledem k rozpočtu, tak vzhledem k obvyklé míře udělované podpory, a je zdůvodněný. Producent
současně předkládá podrobný a konkrétní plán dalšího vývoje.

Sehraný kreativní tým, silný producent, umělecké a festivalové ambice a zkušenosti tvoří silnou stránku
projektu a vysokou záruku jeho úspěšné realizace, nemohu se ale zbavit dojmu, že projekt celkově příliš
staví na minulých jistotách, které zřejmě nezklamou, ale také asi nepřekvapí.

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy.

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)

Z projektu jsou zřejmé vysoké ambice a sebedůvěra opřené o vyzkoušený úspěšný model vztahového
dramatu s morálním poselstvím a o koncept evropského uměleckého filmu.
Předložená umělecká koncepce je ale dost matná a scénář (ve 2. verzi) je zklamáním: je dílem banální,
dílem přepjatý, zkonstruovaný autorskou vůlí, nikoli svébytnou logikou vyprávění, není jasné, proč takový
film vzniká a komu je určen.
Zdá se mi, že zajímavější řešení než autor nabízí dramaturgyně, která klade důraz na hlavní dívčí postavu
a směřuje k psychologické sondě do pubertální duše. Odtud se dá odvodit i posun k dívčí a osobní
perspektivě vyprávění, která by umožnila volit osobitější prostředky, než v tomto případě poskytuje
nezaujatý vypravěč. Je třeba zvláštní, že z filmu není cítit nic z hrdinčiny nespoutané a svéhlavé pubertální
revolty. Ve vyprávěcím schématu je vše naopak až strnule uspořádané, neživotné, schematické (speciálně
postavy rodičů), bez energie. Vražedný motiv působí navíc zcela nesourodě, nemotivovaně, bylo-li třeba
udělat z nápadníka hajzlíka, nemusel rovnou páchat dvojnásobnou vraždu, nehledě k tomu, že takový
extrémní dramatický prostředek se zde použije tak nevzrušivě.

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

Personální zajištění odpovídá projektu, je kvalitní a vyzkoušené, vysvětlení by zasluhovalo obsazení
dramaturgické pozice střihačkou, přičemž pozice střihačky obsazena není.

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

Projekt staví na modelu evropského uměleckého filmu s morálním poselstvím a lze předpokládat jeho
slušný festivalový oběh.

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

Finanční zajištění představuje slabší stránku projektu (vysoký rozpočet, nerovnoměrné rozložení, nízké
zajištění), nicméně producentská strategie obsahuje konkrétní plán řešení.
Projekt je s danou producentskou strategií realizovatelný.
Projekt odpovídá profilu žadatele.
Žadatel je plně důvěryhodný, zkušený a úspěšný, a je zárukou úspěšné realizace projektu.
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Lebka 

Evidenční číslo projektu 3557-2020 

Název žadatele IdeaFilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 18.4.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Předkládaný projekt Lebka má být detektivním příběhem odehrávajícím se na Pražském arcibiskupství, kde 
se vyšetřuje krádež církevní relikvie - lebky.  
 
Žádost v předložené podobě je spíše v začátcích, tedy jakýmsi nápadem, na kterém by se mělo ještě chvíli 
pracovat (nejen na struktuře příběhu, ale hlavně na producentské strategii, které je velmi vágní), než se 
podá na vývoj k SFK. Žánr detektivky je poslední dobou velmi populární, a církevní tematika tomu dodává 
notnou dávku mystiky, ale to, co je zde předloženo se, více než zamýšlenému koprodukčnímu filmu se 
zahraniční účastí, blíží TV sérii typu Labyrint. 
 
Předložené informace jsou spíše ve velmi obecné rovině, nebo úplně chybí.  
 
Kvůli výše uvedenému projekt nedoporučuji v podpoře SFK.  
 

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 sice kompletní, ale je velmi strohá a celkově projekt působí spíše jako nápad, na kterém by 
se mělo zapracovat, než půjde do vývoje. Producentská strategie je velmi obecná, chybí v ní spousty 
základních informací a spíše je na úrovni „co by šlo“ než reálné strategie vývoje filmu.  
 
Žadatelka zaškrtla, že projekt je kulturně náročným – cituji: „Projekt je koncipován jako umělecky 
náročné povahy pro jeho kulturní hodnotu”. Ve výsledku rozpočtu je ale náročnost veřejných finance 
49%, žadatelka si tedy plete, co znamená kulturní náročnost projektu.  
 
Jak producentka, tak předpokládány režisér a spoluatuor námětu shodně uvádí, že chtějí natočit 
architektonické skvosty z nových úhlů, ukázat nová fotogenická místa – ani jeden ovšem nedávají 
konkrétní příklady, ani příklady této nové tvorby. Není nic doloženo slovně, ani není žádná vizuální, 
byť jen reference. Velmi by pomohlo, kdyby se alespoň snažili odkázat na již existující film, nebo se 
proti němu vymezili.   
 
Cílová a marketingová studie naznačuje pouze to, že žadatelka film nabídne distributorovi, který s ní 
výše potřebné vytvoří. Nemohu se ubránit dojmu, že producentka neví, jak film uchopit, čí jak s ním 
pracovat a naznačený vývoj, který zde uvádí v rozsahu jedné A4 je pouze nápad, nikoliv reálný plán 
vývoje projektu. Jediná část, která dává smysl, je práce na scénáři. Musím sle souhlasit se slovy 
dramaturga (jehož explikace je bohužel taktéž velmi zeširoka, než konkrétní), že na něm bude hodně 
práce. V současnosti, je příběh spíše banální a připomíná TV série Labyrint či kriminální sérii Ztracená 
brána a Ďáblova lest. Otázka tedy je, jestli tento nápad nevyvíjet spíše s ČT (které chtějí oslovit) nebo 
jinou komerční televizí. Prozatím v něm nevidím žádný zahraniční koprodukční potenciál.  
Bohužel si z takové žádosti nedovedu představit požadovaný výsledek.  

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

Rozpočet je na české poměry spíše vysoký vzhledem k tomu, že se projekt točí v pravděpodobně jen v ČR 
a taktéž k tomu, že celkový rozpočet má být 28mil CZK. 
Žadatelka uvádí, že v době podání žádosti má zajištěno 13,46% financování, ale ve finančním plánu je 
uvedeno, že do projektu vkládá 32,63%. Není ale uvedeno, co je konkrétní věcný vklad žadatelky.  
Dále finanční plán uvádí českého koproducenta a jeho vklad ve výší 330.000.-, ale o něm v žádosti není ani 
slovo.  

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

Realizační strategie je poměrně obecná a velmi stručná. Z toho mála, co žadatelka uvedla, může vyčíst, že 
chtějí pracovat na scénáři, a že mají již předjednánu spolupráci s Arcibiskupstvím, kde režisér několik let 
pracuje jako mluvčí. Chtějí oslovit ČT, žádat o finance u Prague Film Fund a na Magistrátu Hl. m. Prahy.  

Je zde uvedeno, že by se rádi pokusili o koprodukci se Slovenskem, Polskem či Itálií, ale vysvětlení, proč si 
žadatelka vysvětluje, že zrovna tyto země mají podle jejich slov největší potenciál k projektu, se 
nedočkáme. 

V současné době jsem k realizaci projektu spíše skeptická.  
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatelka má za sebou zkušenosti v oblasti reklamy a výkonné produkce, či pozici asistentky producenta. 
Jako filmová producentka uvedla před několika lety dva středometrážní filmy V jiném stavu a Malé lži a 
jednu doku sérii. Tento projekt má být její celovečerní hraný debut na pozici producentky.  
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Expertní analýza
Název projektu Lebka

Evidenční číslo projektu 3557/2020

Název žadatele IdeaFilm

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecká

Datum vyhotovení 5.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Předkládaný projekt s pracovním názvem Lebka je detektivkou s mystickými prvky. Hlavní hrdina, bývalý
kriminalista, nyní duchovní, se ve spolupráci s policií snaží rozšifrovat krádež vzácné relikvie. Indicie vedou
k okultním tajným spolkům operující na území České republiky i mezinárodně.
Tvůrci se snaží na plátna českých kin přivést opomíjený žánr mystické detektivky, s lehkou rukou, jemným
humorem a zaměřením na širokou diváckou obec dospělých do 40 let.
Hlavní úskalím projektu je už jen to, že se jedná o česko mystickou detektivku s původním scénářem. Ta-
kové projekty často končí na v kinech neúspěchem, ačkoliv se jim na televizních obrazovkách daří. Debutu-
jící režisér v kombinaci s “nájemným” scenáristou praktikem nejsou výraznou zárukou úspěchu projektu. Při-
tom i mystické detektivky do kin patří, pokud se s nimi pracuje kreativně a stylizovaně.
Projekty k vývoji od začínajících tvůrců, které logicky neobsahují ukázky a představení formální stránky a
autorského přístupu, je těžké těžké posuzovat a u tohoto projektu mám obavy o jeho zdar. Přesto projekt
radě doporučuji podpořit a doufám, že získané prostředky a čas umožní tvůrcům zaměřit se na podstatné a
předložit pro výrobu solidní projekt po tvůrči a umělecké stránce, který pobaví a zaujme ale nikoliv ne-
chtělně.

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. Infor-
mace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria

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

Z principu se mi protiví nedoporučovat projekty k vývoji jen proto, že jsou přehnaně ambiciozní, nerozumí
svému žánru či se soutředí pouze na obsah nebo na formu. I ten nejlepší projekt může skončit katastrofou
a co na začátku vypadalo jako bláhová pomatená vize sebestředného individua může ve finále překvapit a
obohatit světovou kinematografii. Pokud projekt nejeví morální či jiné pro mne vážné nedostatky, dávám mu
tedy šanci. Zde tak ale činím velmi opatrně, protože naděje sice je, ale bez větších změn a zásahů i v tvůr-
čím týmu není velká.

Předložený projekt je detektivka s mystickými prvky. Osobně mám detektivní žánr ráda a znám ho proto
poměrně dobře. Detektivní seriály a televizní filmy mohou mít vysokou kvalitu a postava bývalého krimina-
listy, nyní kněze sem dobře zapadá. Problematickou se tato volba jeví, až když se pokusíme o to přidat do
mixu mystické prvky a okultní společenství a netočíme další díl vražd v Midsomeru ale českou filmovou de-
tektivku pro velké plátno. A v kombinaci s debutujícím režisérem a senáristou praktikem, může vše končit
špatně.

Problém totiž u tohoto žánru není obvykle v příběhu. Mystické detektivky jsou plné nesmyslů a nedomyšle-
ných konců nebo překvapení a zvratů, které jsou absurdní či naopak velmi očekávatelné. To vše jsou diváci
ochotni takové detektivce odpustit, pokud je ale zajímavá charakteristikou postav, prostředí, drobným všed-
ním životem, pokud nás hlavní postavy baví a zajímají, a v případě filmové detektivky je zcela zásadní styl,
jak je natočena. To vše musí do filmu vnést scenárista, režisér, kameraman, výtvarník. A z předloženého
projektu žádné takové ambice a pochopení necítím. A to, že se v projektu mluví o tom, že nemá být umě-
lecký je chyba. Umělecký v žánru detektivky totiž znamená stylově výjimečný a tím pádem zajímavý a pro-
dejný mezinárodně. Umělecký nemá být synonymem bizáru a nudy. A komerčně úspěšný projekt se zase
nutně nemusí pohybovat permanentně na hraně sebeparodie.

Nedá mi to, abych se nezeptala, proč tento projekt není nabízen přímo k televizní výrobě? To mi není z pro-
jektu jasné, protože by tam logicky patřil a pokud chtějí tvůrci něco víc, něco jiného, tak to musí v projektu
vyjádřit. Navíc by televizní zkušenost z oblastni detektivek režisérovi mohla prospět. Menší ambice mohou
vést k lepším výsledkům.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Personální zajištění projektu považuji za problematické. Detektivka je náročný žánr. Mystická detektivka
dvojnásobně. Už pokusy o přenesení úspěšných literárních předloh často končí nezdarem. Natož pokusy o
původní scénář. Hranice mezi tajemnem a nechtěnou komikou je velmi tenká, zejména v české kinemato-
grafii. Režisér přichází sice se zkušenostmi z dokumentární tvorby, ale zde se chce pokusit o hraný debut a
rovnou tohoto žánru. Oslovený scenárista na mne působí v tomto kontextu jako najatá dobře zaplacená
síla, ale se schopnostmi zkušeného praktika nikoliv člověka jemného, který by vycítil, kde žánrová zábava
sklouzává do zbytečné otupělosti a neváží si diváka jako myslící, cítící bytosti. Režisér má znalosti z
prostředí, nadšení a stojí za námětem, to vše mluví v jeho prospěch, proto bych zvážila zda se neodvážit
sáhnout někam jinam v dalších profesích.
Doporučila bych také zajistit odpovídající dramaturgickou oporu, ideálně za zahraničí nebo někoho, kdo
dokáže pracovat s žánrovou tvorbou ale pozvednout ji z televizní obrazovky na plátna kin.
Volba kameramana a výtvarníka je bezpečná, ale tyto profese potřebují jasnou režijní koncepci, nejen
scénář, aby mohly dílo výrazně obohatit.

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

Nemyslím, že by takto podané téma bylo nějak výrazně významné pro současnou českou a evropskou ki-
nematografii. Kdyby se jednalo o jiný žánr nebo kdyby autorská explikace výslovně neříkala, že se nemá
jednat o umělecký film, tak možná. V této fázi a z předložených materiálů nedokáži říct, zda může projekt
mít i zahraniční přesah. Hlavně z toho důvodu, že žánrové filmy menších kinematografií mají jen velmi
zřídka mezinárodní úspěch. A samozřejmě zde pomáhá i tradice obdobných filmů, kterou v současné
české kinematografii nevidím.

Osoba scenáristy ale také předložené texty ve mne nevzbuzují dojem, že by zde byla výrazná ambice při-
nést inovaci české či světové tvorbě v jakémkoliv směru. Což u tohoto žánru může ale nemusí být proble-
matické.

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

Projekt filmové detektivky, tedy detektivky, která je primárně určená pro plátna kin a až následně pro tele-
vizi či internet, by podle mne měla zaštítit zkušená produkční firma, či koprodukční partner. Zejména,
pokud je předkládána jako komerční projekt.
Věřím, že produkční společnosti, režisér i tvůrčí tým, jsou schopni projekt realizovat, ale váhám, zda opra-
vdu s výsledkem, který by obhájil to, že na něj bylo přispěno v této fázi z veřejných prostředků.
Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují rozpory. Umožňují správně posoudit
žádost.
Projekt je realizovatelný, i když se rozpočet soustředí hlavně na to, aby se dostatečně zaplatili honoráře a
odměna producentovi, a už méně na samotný vývoj, hledání koproducentů a výrobu případných ukázek a
dalších materiálů, které by podpořili scénář při žádosti o výrobu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Dámská šatna

Evidenční číslo projektu 3558-2020

Název žadatele Eurofilmfest s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková

Datum vyhotovení 27.4..2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žadatelka opakovaně předkládá projekt na adaptaci úspěšné divadelní hry Arnošta Goldflama. Projekt je
zamýšlen coby koprodukce se slovenskou společností. Připravovaný snímek se zabývá osudy čtyř žen
různých věkových skupin, jejichž sny a představy o životě narazily na zcela odlišnou životní realitu. Děj filmu
tyto ženy zachycuje v průběhu jednoho večera, jemuž hrdinky přikládají mimořádný potenciál pro možnost
změny odvíjení jejich životních osudů. Prostřední divadla na maloměstě – do něhož je narativ zasazený – je
nesporně samo o sobě atraktivním světem; ženy, které se v tomto malém divadle pokusily udělat hereckou
kariéru, jsou pak již předem předurčeny k roli snad až tragikomických figur.

Téma filmu je univerzálně srozumitelné; v případě zdařilé adaptace může kromě inteligentního humoru
nabídnout také sondu do života divadelníků (s důrazem na genderové/ženské hledisko). Projekt rovněž
vykazuje potenciál případného úspěchu; jak žadatelka správně předpokládá, film by mohl být nabídnout
některým evropským televizním. Žadatelka se plánuje účastnit také evropských festivalů. Vzhledem k
nepříliš vyhraněnému konfliktu narativu, by výraznější úspěch na tomto poli byl spíše překvapením.

Žadatelka v žádosti předkládá promyšlenou strategii vývoje projektu. Předložené podklady umožňují
udělat si dobrou představu o chystaném projektu; nejen o jeho cílech, ale také o chystaných krocích k jeho
úspěšné realizaci. V tomto ohledu je projekt saturovaný jak po kreativní, tak po realizační stránce. Po
formální stránce mají předložené podklady rovněž celou řadu nedostatků.

Jako problematické se rovněž ukazuje zařazení projektu mezi projekty kulturně náročné. Nelze tak
souhlasit s tvrzením žadatelky, že důvodem omezené šance na finanční úspěch je skutečnost, že se jedná o
projekt náročnější umělecké povahy. Tento problém se navíc ukazuje jako poměrně závažný: pouze projekty
kulturně náročné totiž mohou překročit stanovený limit veřejné podpory. Právě tento zde posuzovaný projekt
usiluje o zmíněný „nadlimitní“ poměr veřejné podpory určený výhradně pro kulturně náročné projekty.

Projekt lze k udělení podpory doporučit (s ohledem na podporu debutantů) za předpokladu, že budou
níže uvedené formální výhrady v průběhu další posuzovací procedury uspokojivě vyřešeny.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Projekt je vyvíjen ve spolupráci se slovenskou společností Picnik Servise s.r.o. Společná koprodukce jak
při vývoji projektu, tak zejména při realizaci není v žádném případě rovnocennou. V tomto ohledu je účast
české strany výrazně minoritní a rozpočet a finanční plán by měl tuto skutečnost více reflektovat.  Autorská
práva jsou na straně koprodukčního partnera. Práva k adaptaci, rovněž na straně koprodukčního partnera,
jsou na dobu vývoje (do vzniku koprodukční smlouvy) poskytnuta z 50% žadatelce. Podle smlouvy,
uzavřené mezi oběma stranami  je slovenský partner zodpovědný za realizaci, bude uzavírat všechny
smlouvy i s výkonnými umělci, má hlavní slovo i v kreativní přípravě projektu. Rovněž všechny uvedené
hlavní profese, kromě dramaturgické podpory) jsou obsazeny Slováky. Slovenský partner má mít přístup
k účtu Eurofilmfest s.r.o. a být zodpovědný i za vyúčtování projektu. Podle názoru autorky tohoto posudku
by měl být předložen rozpočet s představou o tom, za jaké náklady jsou obě strany zodpovědné. Za
vyúčtování projektu musí nést každá z obou stran vlastní zodpovědnost.
Vzhledem k tomu, že projekt je nízkonákladový (15 mio celkem) a o pobídky bude žádat slovenský partner
na Slovensku, je nasnadě i položit si otázku, zda pro výrobu bude slovenský partner usilovat dále o
koprodukci s českým partnerem. Mohl by tak díky koprodukci nedosáhnout na podmínky pro přidělení
pobídek.

Hodnocená kritéria

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

Žádost srozumitelně formuluje především postup při vzniku scénáře; zabývá se rovněž spoluprací
s ostatními spolupracovníky (dramaturgie, kamera, výtvarná složka apod.) při vývoji. Zvolená strategie se
tak ukazuje jako maximálně nápomocná pro vznik kvalitního scénáře na základě předlohy.

Žádost má ale některé formální nedostatky.
- Opětovné podání žádosti nebylo dostatečně zdůvodněno. Při předchozí žádosti žadatelka

nedosáhla potřebného počtu bodů.
- K tomu, aby byl projekt označen jako kulturně náročný, není dostatečné odůvodnění.
- Nebyla doložena avizovaná příloha ke smlouvě mezi koprodukčními partnery. Touto přílohou měl

být vzájemný rozpočet!
- Chybí doložení potvrzených zdrojů.
- Ve smlouvě s autorkou scénáře, která byla uzavřena s koprodukční stranou, není uvedeno, že se

jedná o adaptaci Goldflamovy stejnojmenné hry. (Autor předlohy má právo odsouhlasit scénář. Ve
smlouvě mezi koprodukčními partnery je navíc pan Goldflam uveden jako autor. Zároveň je ale
zřejmé, že s tím, že scénář napíše jiný autor, pan Goldflam souhlasil; vyplývá to z jím poskytnutých
práv. Pan Glodflam si vyhradil pouze právo na schválení scénáře). Jde zjevně jen o formální
nedosttek.

- Některé nesrovnalosti jsou také v rozpočtu – viz dále.
- U kostymérky/výtvarnice nebylo doloženo CV.

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

Aproximativní rozpočet vývoje projektu v celkové výši 1.770.000,- Kč je obhajitelný; uvedené položky
nejsou nadbytečné ani nadsazené. Jsou však uvedeny výhradně v paušálech bez rozšiřujících komentářů.
To platí rovněž pro pozici/položku producenta; čehož důsledkem je, že není jasné, jaké je finanční dělení
mezi obě zúčastněné produkce. Rovněž náklady na natočení pilotu by měly být konkrétněji upřesněny.
Rozpočet obsahuje zejména položky spojené se vznikem scénáře a natočením pilotu; obsaženy jsou
rovněž další standardní položky pro vývoj projektu: obhlídky, obsazení, právní služby apod. Režijní náklady
ani production fee rozpočet nezahrnuje.

Vyšší náklady na scénář jsou odůvodněné; zejména náklady na dramaturgickou spolupráci jsou vhodně
zvolenou investicí, která může významně napomoci kvalitě vznikajícího scénáře. Do předloženého rozpočtu
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není zahrnuta celá částka za oprávnění/licenci k předloze, na jejímž základě projekt vzniká; podle smlouvy
mezi Piknik Servise s.r.o. a Aura-Pontem, který zastupuje autora předlohy, se jedná o splátku ve výši
250.000,- Kč, která má být vyplacena až v případě, že projekt bude realizován. Tato skutečnost je sice
v souladu s uzavřenou smlouvou, ale zároveň by výsledkem vývoje projektu mělo být završení ve věci
vypořádání autorských práv. Nesrovnalostí je také, že rozpočet obsahuje nižší částku pro autorku scénáře
Hanu Lasicovou, než je sjednáno ve smlouvě (v rozpočtu je uvedeno 225.000,- Kč, ve smlouvě stojí: 12.000
EUR, tj.cca 300.000,- Kč)

Finanční plán je vícezdrojový; je složený z dotací SFK (500.000,-) a AVF (600.000,-). Z toho vyplývá, že
61,25% z celkového rozpočtu tvoří veřejné zdroje, zbytek náleží vlastním zdrojům obou producentů a účasti
obou televizí (účast ČT je v rámci vývoje méně pravděpodobná), počítá se rovněž se sponzoringem.
Žadatelka ale bohužel neuvádí, co konkrétně tvoří věcné vklady.
U veškerých zdrojů, které žadatelka uvádí jako potvrzené, navíc chybí předepsané doložení.

Celkově lze konstatovat, že výše požadované dotace ze strany SFK je s ohledem na charakter projektu
nepřiměřeně vysoká.

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

Předložená realizační strategie je dobře propracovaná. Dobře zvolený je především okruh
spolupracovníků (dramaturgů a poradců) pro napsání scénáře; rovněž strategie zvolená pro práci na
scénáři by se měla ukázat jako efektivní. Zejména spolupráce s Jiřím Havelkou, který kromě režijních a
hereckých zkušeností prokázal, že je schopný kvalitního přepisu divadelního textu pro filmové médium, je
pro tento vznikající audiovizuální projekt mimořádně důležitá. Vzhledem ke skutečnosti, že producentské a
režijní posty jsou obsazeny debutanty (s četnými zkušenostmi), je vhodné, že se tito debutanti odklopili na
ostatních postech zkušenými profesionály.

Harmonogram projektu je - s ohledem na jeho nepříliš vysoké nároky - dostačující.

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

Společnost Eurofilmfest s.r.o., primárně zaměřená na pořádání a organizaci filmové přehlídky
evropských filmů ad., je na poli producenta a výrobce filmu debutantem. Žadatelka Barbora Golatová má
dostatek produkčních zkušeností; rovněž disponuje nadstandardními znalostmi filmového prostředí včetně
cenných kontaktů, které jsou zárukou toho, že projekt bude nejen úspěšně realizován, ale také exploatován
do evropského prostoru. Rovněž vzájemná koprodukční spolupráce se slovenskou společností Picture
servise s.r.o., která disponuje většími zkušenostmi z výroby televizních projektů, může být pro obě strany
dobrou cestou k získání cenných zkušeností, a úspěšnému etablování se ve filmovém průmyslu.
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Expertní analýza
Název projektu Dámská šatna

Evidenční číslo projektu

Název žadatele EUROFILMFEST s.r.o

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Daňhel

Datum vyhotovení 27.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
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Treatment k celovečernímu filmu Dámská šatna je filmovou adaptací stejnojmenné
divadelní hry Arnošta Goldflama. Žánrem filmu by měla být tragikomedie se silnými
ženskými hrdinkami.

Zamýšlený film je o čtyřech herečkách reprezentujících životně přelomové generace
a o jejich touhách a frustracích. Autoři jako o páté postavě uvažují o prostoru
zapadlého regionálního divadla, jež se může proměnit v “Theatrum Mundi”, které se v
dramatickém čase blízkém času reálnému stane pro ony čtyři postavy jevištěm
zhuštěných dramatických situací, jejichž důsledky se plně akcelerují až v
budoucnosti. Tématem filmu je pravděpodobně to, jak uspět mezi pnutím divadelního
předurčení a žité profánní reality. Arnošt Goldflam ve své předloze funkčně pracuje s
mnohými klišé. Je otázkou, jak se tyto typizace čtyř vyhraněně generačních
protagonistek a zejména pak mužských postav z vnějšku podaří vtělit do filmového
vyprávění. Teď jsou ještě značně divadelně vyhrocené, zkarikované a posunuté.

Jak producentka, tak především scénáristka mají k divadelnímu prostředí osobní a až
mentálně morfologický vztah. V divadelních šatnách vyrůstaly a toto prostředí dobře
znají.

Film není jen režisérským debutem, ale jedná se také o první celovečerní zkušenost
producentů. Proto si vybrali námět filmu, který je relativně finančně a produkčně
nenáročný, odehrává se v komorním prostředí i obsazení. “Autoři chtějí také stavět na
oblíbenosti autora předlohy Arnošta Goldflama, který ve filmu bude i hrát; a na
osobnostech scénáristky Hany Lasicové, dramaturga a herce Jiřího Havelky nebo
herce Stanislava Majera a hereček Kláry Melíškové, Terezy Ramby, Evy Pavlíkové a
Jany Kovalčíkové”.

Treatment je v současné podobě připraven stát se předobrazem filmového scénáře,
ale hlavní úskalí zdárného posunu k filmu spočívá v zautentičtění a uvěřitelnosti zatím
poněkud přehnané skrumáže dramatických situací. Toto zhuštění je principem
divadla, film musí hledat jiné a často subtilnější cesty k dramatickým situacím, aby
byly motivace postav důvěrohodné a tolik “nešustili papírem”. A to i v žánru, jakým je
tragikomedie… Dle autorské a zejména dramaturgické explikace lze však soudit, že
autoři mají film pevně v rukou a transpozici divadelní předlohy do funkční filmové řeči
zvládnou.

Projekt je dle předloženého treatmentu v této fázi zdárně připraven k vývoji.

Udělení podpory Doporučuji

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

Hodnocená kritéria

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Ústřední myšlenkou filmu je životní rekapitulace života čtyř hereček na prknech,
které na rozdíl od prken divadelních znamenají skutečný svět.

Protagonistky jsou věkově přesně typizovány a převodem do jemnějších specifik
filmové řeči bude spíše hledat jejich vnitřní plasticitu, která souvisí s prostorovým
rámcem neméně důležité expozice divadla na oblasti, ke kterému se vymezují, ale
především také jejich “minulost”, kterou budou pro své motivace a rozhodování velmi
potřebovat. V tomto ohledu jsou pro mne podstatné připomínky dramaturga Jiřího
Havelky. Je si vědom, že je potřeba vycizelovat “charakteristiku hlavních a vedlejších
postav - věkové zařazení, minulost, touhy apod., aby byly jasně definovány jejich
vnitřní motivy a pohnutky. Zároveň se s vývojem scénosledu bude pracovat i na
vizuální stránce příprav - kostýmy, scéna, lokace, casting, tak, aby se scénář psal v
souladu s konkrétním prostorem a herci, aby scenáristka, dramaturg i režisér měli
jasnou a jednotnou představu o vznikajícím díle.” Scénáristka ve své autorské
explikaci také nabízí již mnohá filmově nahlížená řešení.

Zároveň je potřeba hledat (lépe možná i najít) ještě před vlastním započetím scénáře
funkční filmový audiovizuální výraz tak, aby byly situace uvěřitelné a aby se podařilo
nastavit i filmově a dramaticky funkční rozhraní divadla proti realitě. Proto bude zcela
zásadní skladebná a motivická provázanost či kontrast s divadelní hrou na jevišti a
nárazem civilně autentických situací. Zde také ještě shledávám prostor k
doexponování postav, které již z principu čtyř protagonistek nelze klasicky provést.

Nesporným kladem projektu je hlubinná zkušenost autorky scénáře Hany Lasicové s
vnitřnostmi divadelních zákulisí, bude je potřebovat k odstínění postav a funkční
dramatické skladbě rozdílných časoprostorových realit. Skrze původní dětský
prožitek tak může synesteticky uchopit vnitřní model časoprostorových setkání či
nárazů, ale nabízí se zde i zkušenost s průnikem do emocionálně křehkého světa
hereček.

Trochu problematické jsou zatím postavy, které do oné “křehkosti” vstupují zvenčí.
Režisér, kritik, malá dcera, režisérova manželka, které jsou jsou zatím příliš
typizovaně zredukovány, zde budou nutné při psaní scénáře použít měkčí kontury.
Neboť oni jsou zároveň těmi, kteří do situací a “magického” divadelního světa vnášejí
svět reálný a zejména zde dramaticky tak aktivní svět “profánní”.

Film dostatečně naplňuje cíle této výzvy a treatment je připraven k rozšíření do
scénáře a poté do realizace.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Autorem literární předlohy je Arnošt Goldflam, režisérem je Peter Beganyi,
producentkou je Barbora Golatová, scénáristkou Hana Lasicová, kameramanem je
Noro Hudec, dramaturgem je Jiří Havelka a Tomáš Baldýnský, střihačem je Petr
Staněk. Štáb je dle přiložených explikací příslibem zdárné realizace.

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

Film má silné ženské postavy a tím může mít i potencionálně silné publikum nejen
divaček. S ohledem na vztahové kotrmelce je nadčasový, příběh může zaujmout
nejen české a slovenské, ale i zahraniční publikum.

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

Všechny předložené materiály, přílohy a další náležitosti mi byly dostatečně
srozumitelné.



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

Název projektu Dámská šatna
Evidenční číslo projektu 3558/2020
Název žadatele EUROFILMFEST
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu
Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Šimon Špidla

Datum vyhotovení 26. 4.2020

1. Příběh čtyř hereček, jednota času a místa (okresní divadlo), komedie ze života 
2. jednoduchá realizace, námět vychází z divadelní hry - základní kostra je hotová, autorka zná 

důvěrně prostředí 
3. námět nesměřuje k osobitému kinematografickému dílu, ale ke zfilmování divadelní hry, chybí silný 

autorský pohled  
4. Konečné hodnocení 

- Divadelní hra Dámská šatna se řadí mezi lehké zábavné hry pro široké publikum. Její 
zfilmování by ovšem vyžadovalo přidanou hodnotu, která by dala důvod pro filmové 
zpracování. Z žádosti však nic takového nevyplývá. Úděl hereček, který má zajisté komediální 
potenciál,  je zde předveden v očekávatelné podobě, v treatmentu nelze najít nic 
překvapivého.Vyjma rozšíření hry o několik vedlejších postav a několik málo prostředí neuvádí 
autorka v explikaci nic, co by naznačovalo osobité pojetí. Má-li jít o pouhou veselohru, 
neodpovídá žádost cílům podpory SFK. 

Udělení podpory Nedoporučuji
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Hodnocená kritéria  

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

− Svět herců je z dobrých důvodů častým uměleckým námětem. Předstírání, ambice, emoce, vyhoření, 
dvojí identita, marnost atp - to vše je umožňuje herecké prostředí ukázat ve vypjaté podobě, skrze kterou 
lze zobrazit společenská, či dokonce existenciální témata. Nedávný Birdman (2014), nebo straší 
Konrkurs (1963) jsou toho důkazem. Z treatmentu a explikací však podobná ambice nevyplývá. 

− Z dramaturgického hlediska chybí napětí. To má být budováno kolem linie castingu na film režiséra Jirky 
z Prahy, ta tuto funkci však příliš neplní - hrdinky v té věci nepodnikají žádné významnější kroky a ani 
charakter režiséra nevybočuje ničím z očekávatelné šablony. Víceméně bez zvratů tak pouze čekáme na 
závěrečné rozhodnutí.  Přitom by například mohla věci lépe posloužit klasická záměna postav ala 
Gogolův Revizor, tím by vynikla marnost počínání hlavních hrdinek, které by měly být hlavními 
hybatelkami děje. Hrdinky a ani náš pohled na ně neprojdou významnou proměnou, z filmu odcházejí 
víceméně tak, jak do něj vstoupily. 

− Nejsou rozvinuté vztahy mezi čtyřmi hlavními postavami, treatment se věnuje spíše vztahům k vedlejším 
postavám. Konkurenční boj mezi herečkami se téměř neodehrává, přitom by to byl přirozený zdroj napětí 
a humoru. Humor je ostatně opatrný (pokud jej lze z formy treatmentu vyčíst), ironie není ostrá. Ústřední 
myšlenka námětu není originální a nic nenasvědčuje originálnímu zpracování. 

− Děj je srozumitelný a soudržný. Charaktery jasně odlišitelné. 
− Autorka deklaruje osobní vztah k divadelnímu prostředí, lze tedy očekávat, že ve scénáři se mohou 

objevit originální a uvěřitelné situace. 
− Stylistické prostředky jsou omezeny pouze na jednotu místa a děje, výraznější autorský přístup není 

zatím patrný. 
− Projekt naplňuje cíle výzvy ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga  

na scénáři.  

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

− Autorka má zkušenosti především s běžnou televizní seriálovou tvorbou, což se jeví spíše jako 
nevýhoda, protože zažité postupy z "nekonečných seriálů" mohou být při tvorbě celovečerního filmu 
spíše překážkou. Pro psaní dialogů je toto naopak dobrá kvalifikace. 

− Dámská šatna disponuje dramaturgem, který má zkušenosti, jak z filmem, tak s divadlem.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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− Téma není významné pro evropskou a ani českou kinematografii. 
− V případě, že se podaří vytvořit dobrou komedii, mohla by být Dámská šatna exportním artiklem do 

kulturně blízkých zemí.  
− Projekt není inovativní. 

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

− Náklady na development se zdají být nadsazené (producent 120 tisíc, storyboard 30 tisíc atd.) 
− Producenti nemají zkušenost s výrobou celovečerního filmu.  
− Informace v žádosti jsou dostatečné k posouzení projektu
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Les-vývoj

Evidenční číslo projektu 3565/2020

Název žadatele nutprodukce

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin

Datum vyhotovení 27.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předmětem žádosti je scénář celovečerního hraného filmu Les, scénáristů Petra Kazdy a Tomáše
Weinreba. Drama, vycházející ze současných aktuálních skutečností (kůrovcová kalamita jako spouštěč
osobního dramatu Libora, coby vlastníka lesní pily i jeho blízkých), patří svým dějem i posláním do témat
aktuální společenské rozpravy i k trendům současného evropských filmů.

Projekt je připraven, z žádosti není jasné, zda v minulosti bylo žádáno o podporu literárního vývoje, případně
zda byl žadatelem jiný producent. Producent má jasnou představu o budoucích divácích i o jednotlivých
krocích v rámci dalšího vývoje. V rámci výstupů není plánována upoutávka, počítá se s hledáním lokací,
castingem a další prací na scénáři vč. překladů.

Poněkud nejasná je strategie účasti na filmovém workshopu Torino Script Lab (viz níže), jak z hlediska
harmonogramu, tak finančního plánu a realizovatelnosti v souvislosti s dalšími závazky tvůrců.

Finanční plán kombinuje zdroje Fondu, plánovaný vstup Creative Europe Media (slate) a vlastního vstupu
žadatele, pomíjí možnost stipendií Torino Lab i případných dalších.

V žádosti bych uvítal v rámci explikace i bližší osvětlení vztahu žadatele a producentské společnosti autorů,
případně důvody spolupráce a její dosavadní průběh (opční smlouva 13.3.2020).

Dílčí dotazy v rámci podrobné analýzy, doporučuji žadateli písemné doplnění před slyšením Rady, aby tato
mohla na tyto informace reagovat. V případě uspokojivých vysvětlení projekt doporučuji k podpoře, zejména
s ohledem na vysoký kredit autorů i žadatele i na společenskou aktuálnost látky i evropský koprodukční
potenciál díla.

Udělení podpory Doporučuji s výhradou
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Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria

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

Žádost je vypracována srozumitelně, obsahuje všechny požadované náležitosti. Opční smlouvy uzavřené
na dobu dvou let (prodloužení o 6 měsíců) s opční odměnou pro oba scénáristy ze 13.3.2020 (datum
podání dle harmonogramu projektu 14.3.2020), jen doklad o zaplacení odměny by byl dotažením k naprosto
správnému a úplnému postupu. Dílčí nesrovnalosti vidím v absenci odborného marketingu a nejasnostech
ohledně účasti na Torino script lab i harmonogramu projektu.

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

Finanční plán vedle podpory Fondu (51,43% plánovaného rozpočtu vývoje) žadatel předpokládá podporu
Kreativní Evropa MEDIA a vlastní vklad (5,7% ve formě finančního i věcného vkladu - doloženo čestným
prohlášením z 13.3.2020).

Celkový rozpočet je nastaven na 1,747 Mio CZK, finanční plán pracuje s částkou 1.750 CZK. Většina
položek je počítána v paušálních částkách, které se pohybují ve střední hladině cenových relací běžného
vývojového rozpočtu. Nejasná mi je položka 80tis na překladatelské služby, co vše a do jakých jazyků je
plánováno překládat. Rozpočet naopak nezahrnuje náklady na tlf, PHM - ač je toto v sloupci jednotek
indikováno.

Poplatky za trhy a workshopy 140 tis. Torino Lab (1. a 2. filmy) 2.500 EUR pro 2 os, přihlášky únor příštího
roku (letos proběhlo 28.2.2020) Ovšem pro Českou republiku jsou poskytována stipendia (A number of
partial scholarships, covering tuition costs, will be assigned to participants coming from European low
audiovisual capacity countries according to Creative Europe – MEDIA criteria) - žadatel ve finančním plánu
nepočítá s využitím stipendia ani k tomuto neuvádí důvod. Každopádně tyto skutečnosti poněkud
zpochybňují požadovanou výši podpory, resp. strukturu předloženého finančního plánu a snahu o
maximální využití možných zdrojů a potenciálu díla.

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

Strategie producenta je propracovaná, marketingová producentská úvaha se zaměřuje na pojmenování
cílových diváckých skupin z různých kategorií i na úvaze jakými emocemi je oslovit (jestliže producenti
předpokládají oslovit publikum demograficky zajímavou skupinu milionu českých podnikatelů a živnostníků,
bylo by zajímavé alespoň dílčím způsobem porovnat její průnik s deklarovanou diváckou kategorií Indie
Mainly). Uvítal bych podrobnější úvahu ohledně možných domácích distributorů – jak pro kino, tak další
média.
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V marketingové úvaze – zejména v této fázi vývoje – chybí úvaha o zacílení i na profesní skupinu
z kategorie koproducenti, distributoři, sales - kteří jsou jednoznačným objektem plánovaného vývoje
(byť Nutprodukce může v případě slovenského koproducenství vycházet z vlastní slovenské pobočky) a
úvaha, kde tyto bude žadatel hledat. O možných a zamýšlených koproducentech producentská explikace
nehovoří (ač jejich hledání náklady na překladatelské služby indikují a formulář žádosti tyto údaje vysloveně
požaduje - viz struktura producentského záměru B1).

Stejně postrádám bližší informaci o deklarovaném plánovaném výrobním rozpočtu (cca 44 Mio CZK) a na
základě jakých úvah tento údaj vznikl.

Deklarovaný záměr pracovat se scénářem v rámci Torino Film Lab není v souladu s předkládaným
harmonogramem - TFL trvá ve 3 kursech celý rok, 2nd session probíhá obvykle v období červenec -
listopad (zde odkaz pro letošní rok: http://www.torinofilmlab.it/programmes/100-scriptlab-projects-2020),
tedy i po skončení deklarovaného termínu vývoje (srpen 2021). V tomto smyslu si myslím, že žadatel nemá
přesnou představu o načasování workshopu a jak tyto závazky korespondují s přípravou druhého filmu
autorské dvojice Petr Kazda a Tomáš Weinreb. S tím souvisí i další otázka: předpokládá žadatel nějakou
formu spolupráce s producentskou společností autorů Black Balance (tato byla i koproducentem filmu o
Olze Hepnarové), případně v jakém rozsahu?

Z tohoto pohledu je stanovený harmonogram poměrně optimistický (předpokládá se vývoj do 31.7.2021 a
ukončení vývoje 1.8.2021) a není zcela v souladu s deklarovanými cíli vývoje. Doporučuji žadateli tyto
skutečnosti ozřejmit před slyšením Rady, aby tato mohla na případné nové skutečnosti reagovat při svém
rozhodování.

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

Nutprodukce patří mezi etablované společnosti s širokým záběrem projektů – od tv seriálu přes
celovečerní filmy (hrané i animované), dokumenty i další animované projekty nebo pořádání festivalu a
cen Pavla Kouteckého (ELBE DOCK). Zároveň dnes některé projekty vznikají formou „interní“
koprodukce mezi českou a slovenskou společností (naposledy např. Tonda, Slávka a Genius, Přes kosti
mrtvých (http://registracia.avf.sk/formular_statistiky.php?x_krok=7&x_id=8600). Jakub Viktorín je
zároveň jedním z menšinových společníků i české společnosti. Mezi nejvýznamnější počiny patřila
výroba kriminální minisérie Pustina v režii Ivana Zachariáše a podle scénáře Štěpána Hulíka Hořící keř
Agnieszky Holland, který získal i jedenáct ocenění Český lev (2013).

http://www.torinofilmlab.it/programmes/100-scriptlab-projects-2020
http://registracia.avf.sk/formular_statistiky.php?x_krok=7&x_id=8600
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Expertní analýza
Název projektu Les-vývoj

Evidenční číslo projektu 3565/2020

Název žadatele nutprodukce

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík

Datum vyhotovení 19. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Libor (48) vlastní malou rodinnou pilu na vesnici, kde spokojeně žije se svou manželkou Janou (41),
17-letou dcerou Květou a novorozeným synkem. Po orkánu zůstává v nedalekém státním lese spoušť,
a Libor dostane lákavou nabídku od nového investora ohledně vytěžení spadlého dřeva. Libor
souhlasí, stane se ale obětí podvodníka, co odstartuje řetězec tragických událostí.
Projekt má silné a aktuální téma, nebo dokonce vícero témat: téma nespravedlnosti reprezentované
nepřátelským převzetím firmy, téma vidiny lákavého a snadného zisku, díky které může člověk přijít o
všechno, dalším je ohrožení přírody jak přírodními katastrofami, tak člověkem, to ale zůstává více-
méně v pozadí. Tato témata se ale navzájem neposilují, spíše oslabují. Není zcela zřejmé, které z nich
je hlavní, čímž se snižuje emoční zaangažovanost diváka. Nejsilnější emoční náboj má téma marného
boje malého člověka proti dobře zorganizované přesile a zlu, které využívá důvěřivost, díry v zákonech
a slabost protivníka. Není ale zatím dostatečně využito.
Autorsko-režisérská dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda zaujala celovečerním debutem Já, Olga
Hepnarová, jedním z nejvýraznějších českých filmů poslední doby a podporu si zaslouží. Vhodně
zvoleni jsou i další členové tvůrčího týmu, vedle domácího dramaturga chce žadatel pracovat na vývoji
scénáře také se zahraničním expertem. Látka má mezinárodní potenciál, výpověď je univerzální,
projekt může navíc oslovit širší divácký okruh a překročit omezení artového kina. Už samotná jména
autorů zvyšují šance v zahraničí. Jejich debut se promítal na více než stovce mezinárodních festivalů,
získal řadu ocenění a byl také prodán do patnácti teritorií.
Žadatelem je dobře etablovaná a ambiciózní produkční společnost. Distribuční a marketingová
strategie je zaměřená hlavně na potenciál projektu, a na to, jaké divácké okruhy může oslovit. Vedle
vkladu samotného žadatele je financování projektu založeno pouze na 2 zdrojích, a to na
předpokládaném příspěvku SFK a na očekávané podpoře z programu MEDIA Creative Europe / Slate
Funding. Žádost bude ale podávána až v roce 2021.

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 má silné a aktuální téma, nebo dokonce vícero témat. Nejsilnější a společensky nejvíc
závažné je téma nespravedlnosti, kterou reprezentuje takzvané nepřátelské převzetí menší firmy větší
společností. Stojí zde malý člověk proti dobře zorganizované přesile a zlu, které využívá důvěřivost,
díry v zákonech a slabost protivníka. Zároveň se jedná o varování před vidinou lákavého a snadného
zisku, díky které může člověk přijít o všechno: o firmu, o dům, o rodinu i o vlastní život. Dalším
tématem je ohrožení přírody jak přírodními katastrofami, tak člověkem, které ale zůstává více-méně
v pozadí. Všechna tato témata se ale vzájemně neposilují, spíše se navzájem oslabují. Není zcela
zřejmé, které z nich je to hlavní, a tím se snižuje emoční zaangažovanost diváka. Nejsilnější emoční
náboj má téma nespravedlnosti a marného boje „proti všem“, ten by mohl být ale mnohem více
využitý. Přiložená explikace autorů se věnuje hlavně charakterům a o režijní koncepci toho moc
nevypovídá. Nicméně autoři nechtějí rezignovat na silné obrazové ztvárnění s jistou lyričností a
poetičností vzhledem k situování příběhu do přírody.

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

Autorsko-režisérská dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda na sebe upozornila svým celovečerním
hraným debutem Já, Olga Hepnarová. Byl to jeden z nejvýraznějších českých filmů poslední doby,
který byl nadprůměrně úspěšný i v zahraničí. Dvojice zřejmě v současnosti připravuje druhý film,
Nikdo mě nemá rád. Jedná se rozhodně o talentované filmaře, kteří by si podporu zasloužili.
Dramaturgem je Vít Poláček, s kterým podle žádosti autoři spolupracovali už v minulosti. Ten figuruje
jako dramaturg u mnoha projektů, které žádají o podporu SFK. Dokazuje to, že je o jeho služby
zájem. Nicméně je na pováženou, zda má dostatek času se všem důkladně věnovat. Dramaturg by
měl s projektem žít a dýchat a provázet ho na celé jeho cestě. Žadatel chce nicméně spolupracovat
také s mezinárodním dramaturgem, ve výhledu je Anita Voorham (Torino Film Lab). Co se týče
dalších členů tvůrčího týmu, zatím je potvrzen kameraman Lukáš Milota (Staříci, nebo 3 snímky Olma
Omerzu) a architekt / výtvarník Alexandr Kozák, jenž s autory spolupracoval na jejich oceněném
debutu. Producent / žadatel Tomáš Hrubý patří k novému typu kreativních producentů, kteří jsou
schopni zasáhnout i do tvůrčího procesu.

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

Už samotná jména autorsko-režijní dvojice můžou vzbudit zájem v zahraničí. Jejich debut o Olze
Hepnarové se promítal na více než stovce mezinárodních festivalů, získal řadu ocenění a byl také
prodán do patnácti teritorií. I tenhle projekt obsahuje silný příběh a výrazné postavy, stejně jako
aktuální téma překračující hranice. Látka má tudíž silný mezinárodní potenciál, a její výpověď, o kterou
se autoři snaží, může být univerzální. Z přiloženého materiálu zatím nelze vyčíst, do jaké míry může
být film i formálně inovativní. Má ale potenciál oslovit širší divácký okruh a překročit omezení artového
kina.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)

Žadatelem je zkušená produkční společnost Nutprodukce, která má už na svém kontě i několik
mezinárodně úspěšných projektů a řadu dalších ve vývoji. Žadatel plánuje v rámci vývoje účast
projektu na mezinárodním workshopu Torino Film Lab. Distribuční a marketingová strategie je
poměrně stručná. Je zaměřená hlavně na potenciál projektu, a na to, jaké divácké okruhy může
oslovit. Zde je úvaha erudovaná a opírá se nejen o žadatelovy zkušenosti a znalosti, ale také o nové
poznatky (viz uvedená britská studie). O samotné distribuci a možných partnerech se žadatel zatím
nezmiňuje. Na druhou stranu je na to možná ještě příliš brzy. Vedle vkladu samotného žadatele
(100 000 Kč) je financování projektu založeno pouze na 2 zdrojích, a to na předpokládaném příspěvku
SFK 900 000 Kč (51,4%) a na očekávané podpoře 750 000 Kč u programu MEDIA Creative Europe /
Slate Funding. Žádost bude ale podávána až v roce 2021.
Vzhledem ke stavu treatmentu se ovšem nabízí otázka, zda je projekt dostatečně připraven pro
komplexní vývoj, a zda by v této fázi nestačilo vyvíjet jen samotný scénář, kdy by si autoři ve
spolupráci s producentem a dramaturgy pregnantněji ujasnili své záměry.
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Ukradená ves 

Evidenční číslo projektu 3572/2020 

Název žadatele Petr Kunetka 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-5-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 8.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Žadatel je fyzická osoba předkládající žádost o podporu fáze vývoje svého stoprocentně 
autorského celovečerního (80 min.) filmu, který by byl i jeho debutem. 
  
Rozpočet fáze vývoje je konstruován jen mechanicky (1 385 000 Kč), bez souvislosti 
s jakýmkoli (nepředloženým) producentským popisem, přiloženým scénářem či explikací 
vývoje a přípravných prací. Stejně tak žadatel málo promyšleně stanovil i výši požadované 
podpory Fondu (700 000 Kč tj. více než 50 % podílu plnění na nákladech fáze vývoje). 
 
V rámci Popisu projektu by měl být v předepsané struktuře vysvětlen producentský záměr 
(včetně kupříkladu marketingové a distribuční strategie), z předloženého dokumentu však 
žádné takové informace či komentáře nevyplývají. Žadatel měl zřejmě v úmyslu přenechat 
většinu těchto povinností budoucímu producentovi; otázkou je, proč neoslovil kvalitního a 
zkušeného producenta včas. 
 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Žádost má sice takřka všechny přílohy, avšak s nepatrnou výpovědní hodnotou. Žadatel si  
obstaral zřejmě nedostatečné pensum informací o svých povinnostech, obzvláště těch  
týkajících se ekonomické stránky projektu, 

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

 
O rozpočtu viz výše, je bez vazby na konkrétní látku. Stejná konstrukce by byla použitelná na  
kalkulaci vývoje většiny celovečerních filmů. 
 
Při konstrukci Finančního plánu se žadatel ve snaze o diverzifikaci zdrojů dopustil velmi  
odvážných odhadů, jednak v pol. 1.2 Jihomoravský filmový fond (zde třeba šance je), a  
iluzorního v pol.1.5 Filmová nadace. Předpokládaných 200 000 Kč lze získat v této  
scenáristické „soutěži“ pouze oceněním, které se dostává každoročně maximálně pěti  
autorům. Výsledky bývají vyhlašovány až v červenci při příležitosti MFFKV. 
 

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

 
Žádnou strategii žadatel nepředložil. 
 

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

 
Žadatel má praxi ve výrobě drobných video produkcí, v oblasti hrané kinematografie je  
začátečník, a to jak organizačně (producentsky) tak jako autor/režisér.  
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Expertní analýza

Název projektu Ukradená ves

Evidenční číslo projektu 3572/2020

Název žadatele Petr Kunetka

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý

Datum vyhotovení 27. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Ukradená ves režiséra a scenáristy Petra Kunetky tak jak je prezentován v předložené žádosti
podle mého názoru nemá parametry běžně kladené na profesionálně vznikající filmové dílo (byť třeba v
ranném stadiu vývoje) a jeho podporu proto nelze doporučit. Scénář trpí zřejmou vypravěčskou a
stylistickou neobratností, což se projevuje jak v samotné fabulaci, tak v konstrukci charakterů hlavních
postav, ve vykreslení způsobu jejich chování a verbálního vyjadřování. Zkratkovitě budované situace, ve
kterých postavy jednají a hovoří podle svévolně vnucených motivací urychlujících jejich dějovou linku,
naprosto neodpovídají realistickému zobrazení psychologicky uvěřitelného vývoje, o které vyprávěč jinak v
podstatě usiluje. Kromě toho tu dochází k velmi vágnímu, nepřesnému a místy i vysloveně chybnému
zacházení s dobovými reáliemi (viz například přijímací řízení, kde se děkan osobně setkává s každým
uchazečem o studium, aby ho mohl buď osobně přijmout nebo s náležitým krutým komentářem osobně
vyhodit – situace stěží představitelná bez ohledu na panující režim; nebo obdobně těžko uvěřitelná scéna,
kdy se ozbrojení strážci hranic z regulerního armádního oddílu stávají opilou soldateskou, která se po
pochůzce, během které postřílí pár emigrantů, opije pivem a v opilosti znásilňuje mladou ženu; nebo
lehkost, s jakou všechny násilníky postřílí starší žena, aby je vzápětí stejně lehce a spolehlivě zahrabala
všechny na záhonku). S realisticky pojednaným historickým filmem opřeným o pečlivou psychologickou
kresbu charakterů hlavních postav a dobrou znalost reálií se tu autor zjevně míjí. Při čtení mne napadlo, že
výrazové prostředky, kterých autor používá, by možná byly snesitelné v divadle. Divadlu je bytostně vlastní
práce s drastickou zkratkou a s postavami redukovanými na pouhé znaky, dokáže specifickým způsobem
komprimovat čas děje, přecházet z realisticky konstruovaných scén do velké nadsázky a klidně i začleňovat
prvky vzhledem k času děje anachronické – to vše právě proto, že se může a musí bez iluze realisticky
vykresleného prostředí a plynutí času, o jaké běžné filmové vyprávění usiluje, obejít. Volba podobných
výrazových prostředků ve filmu posouvá ovšem filmové vyprávění ke stylizaci, která by musela mít velmi
speciální, dobře promyšlený důvod – a ten bohužel v předloženém projektu nenacházím.
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Udělení podpory Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.

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

Hodnocená kritéria

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Téma projektu ani záměr, jak látku zpracovat, za příliš originální nepokládám, nicméně svou hodnotu by
mít mohl, pokud by jeho autor dokázal najít a použít vhodnější výrazové prostředky, než jakých užívá v
předložené verzi scénáře. Mělo by podle všeho jít o realisticky pojednané historické drama s precizní,
psychologicky uvěřitelnou kresbou charakterů hlavních postav a s přesnou prací s dobovými reáliemi. V
dané verzi scénáře se autor bohužel s těmito výrazovými prostředky nedovede vypořádat a sklouzává do
nekoherentní, autorskou svévolí poznamenané žánrové hry s řadou zřejmých nedostatků a vyložených
chyb.

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

Autor projektu Petr Kunetka je debutant s relativně malou zkušeností s audioviozuální tvorbou. Personální
zajištění projektu není ze žádosti zřejmé, kromě ovšem podstatné okolnosti, že projekt bohužel nemá
produkční zázemí.

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

Projekt z hlediska pojednávaného tématu by možná být zajímavý mohl, nicméně jeho zpracování
zatím mnoho nadějí nedává. V dané fázi vývoje ho za přínosný nepovažuji.

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

O organizačním a finančním zabezpečení žádost zprávu nedává a je v tomto smyslu neúplná. Totéž se
týká jakékoli produkční strategie. Dramaturgická explikace svým obsahem naprosto nevyhovuje
požadavkům, které jsou na dramaturgickou explikaci kladeny, nehledě na to, že by, pokud se nemýlím,
neměla být vyhotovena samotným autorem scénáře. O schopnostech předkladatele daný projekt realizovat
mám pochybnost.
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Expertní analýza
Název projektu Ukradená ves

Evidenční číslo projektu 3572/2020

Název žadatele Petr Kunetka

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj celovečerního filmu

Číslo výzvy 2020-1-5-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor

Datum vyhotovení 26.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Ukradená ves si klade za cíl “připomenout mladým generacím dramatické události, které prožívali
Čeští a Slovenští občané v době komunistické diktatury”. Žadatel, autor námětu i scénáře, Petr Kunetka
uvádí, že jde o “citlivé zpracování bolestných lidských osudů” a že chce dílo “dojmout diváka a zároveň
obnovit jeho vztah k nedávné minulosti”. Z látky lze vycítit osobní zaujetí žadatele, ostatně, dle dostupných
informací, jde o projekt výsostně autorský, doposud vyvíjen v rámci Kunetkových podnikatelských aktivit
v oblasti audiovize. Látka v předložené podobě zatím vykazuje spíše možnou cestu, kudy se při zachycení
příběhu vydat. Ačkoliv nám Petr Kunetka dodává nejen synopsi a treatment, ale také scénář, text jako
takový by si zasloužil velmi pečlivé dramaturgické posouzení už při samotné formulaci námětu. Mohli
bychom tedy vnímat aktuální žádost jako snahu teprve látku dostat do vývoje, není ale z materiálu jasné,
k čemu má požadovaná částka 700 000 Kč sloužit. Zda k dalším verzím scénáře, nebo pouze přípravě
k natáčení, jak prozrazuje rozpočet. Myslím, že by to druhé by mělo rozhodně posečkat.
Za stávající podoby žádosti, která bohužel nenabízí mnoho informací o produkčních plánech s vývojem, ale
také s ohledem na až příliš šablonovitě odvyprávěné drama, se kloním k tomu projekt k podpoře
nedoporučit.

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)

Jak jsem předestřel na úvodní straně, látka, kterou nám autor už předkládá v podobě scénáře, by měla nyní
teprve stanout k řádnému prozkoumání na úrovni námětu, než přímo přepisovat samotný scénář. Obávám
se, že z textu lze cítit až příliš úpěnlivou snahu o vykreslení všemožných křivd a nepravostí minulého
režimu, což by ve výsledku mohlo posloužit spíše v neprospěch cíle, jenž si pan Kunetka vytyčil. Žádná
z postav na mne nepůsobí jako živý člověk, nejen díky dialogům (mnohdy spíše deklamacím), ale také
s ohledem na samotnou výstavbu děje, jde jakoby o figury/figurky. Projektu velmi schází dramaturgický
dohled a polemika. Nevím, jak mám vnímat fakt, že pan Kunetka, scenárista, sám sebe uvádí jakožto
dramaturga. To zcela vylučuje smysluplné plnění funkce dramaturgie.
Právě však někdo další, zkušený, by mohl dodat látce vykreslenosti drobných nuancí, díky nimž bychom
mohli nabýt pocitu, že sledujeme příběh někoho reálného, že nás má jeho osud zajímat, bolet. Takhle se
pohybujeme spíše na úrovni filmu-plakátu.

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

Zatím naprosto nejasné. Kromě pana Kunetky, žadatele a autora látky, není do projektu zahrnuto další
jméno. Není jasné nic o strategiích, úmyslech, ani o tom, zda má tedy látka mít svého vlastního
dramaturga apod.

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

V tuto chvíli nelze posuzovat.

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

Žádost bohužel vykazuje neznalost toho, jak takový projekt k žádosti na komplexní vývoj podat. Schází
jakékoliv zmínky o strategii, plánech, úmyslech (i co se týče smysluplného vynaložení požadované
finanční částky), stejně tak personální zajištění projektu, které se nyní opírá pouze o autora látky. Žadatel
si ani nezvolil možnost obhajovat projekt osobně před Radou SFK, stěží lze tedy předpokládat, že doplní
scházející materiály či nějak vyargumentuje to, co zde zaznívá v neprospěch žádosti.
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