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2020-6-3-31 Periodické publikace a internetové portály v roce 2021 

V letošní výzvě na podporu periodických publikací a internetových portálů se sešlo celkem pět žádostí, tedy o 

jednu více než v loňském roce. Tři z projektů patří k pravidelně podporovaným, jeden projekt byl v minulém roce 

podpořen v rámci jiného grantu a jeden projekt v loňském roce o podporu nežádal.  

Rada se shodla na tom, že většina periodických publikací žádajících v rámci výzvy patří ke špičce českých 

odborných filmových časopisů, respektive platforem o filmu. V jediném případě se Rada rozhodla žádost 

nepodpořit, protože podle jejího názoru ve srovnání s ostatními úspěšnými žadateli nedosahovala jejich úrovně, a 

to ani v budoucí vizi. Finanční prostředky určené na podporu periodických publikací a internetových portálů ve výši 

2 000 000 Kč byly rozděleny mezi čtyři úspěšné žadatele s tím, že všem byla podpora snížena o 50 000 Kč až 

100 000 Kč oproti jejich požadavku. Snížení podpory bylo provedeno na základě individuálního zhodnocení 

jednotlivých rozpočtů a finančních plánů s ohledem na udržitelnost projektu. 

 
4051/2020     

Sdružení přátel Cinepuru, zapsaný spolek     

Filmový dvouměsíčník CINEPUR a on-line platforma CINEPUR.CZ: propagace a reflexe české 

kinematografie 

Projekt vydávání odborného filmového časopisu Cinepuru v jeho tištěné i on-line verzi se stal nejlépe hodnoceným 

projektem ve výzvě. Rada stejně jako v loňském roce ocenila stabilně vysokou kvalitu časopisu, jeho dobrou 

komunikaci se čtenáři i schopnost průběžně se inovovat a rozvíjet. Pozitivně hodnotila také dobře koncipovanou 

žádost a plán na další rok. Na rozdíl od loňska v letošním rozpočtu nenašla žádné nejasnosti. A proto, ve shodě 

s oběma expertními posudky, projekt podpořila ve stejné částce jako v loňském roce. 

4088/2020     

Spolek přátel Filmu a doby, z.s.     

FILM A DOBA – kritický čtvrtletník o filmu 

Projekt podpory časopisu Film a doba včetně jeho webové platformy byl druhým nejlépe hodnoceným projektem 

ve výzvě. Rada s potěšením sleduje několikaletý rozvoj periodika po generační obměně v jeho redakci. Oproti 

loňskému roku se podařilo i přes objektivní problémy způsobené pandemií COVID-19 podstatně rozšířit svou 

distribuční síť a konečně také zprovoznit on-line prodej elektronické verze časopisu, jíž Fond v minulosti podpořil. 

Úspěšně roste také autorský okruh a množství témat, jimž periodikum věnuje svou pozornost. V dalším období by 

Rada ocenila také zpřehlednění webových stránek časopisu. Méně pozitivně byl hodnocen předložený rozpočet, 

ve kterém se objevují naddimenzovaní položky (vykazované počty normostran stran textů zjevně neodpovídají 

realitě). Z tohoto důvodu byla žádost ve shodě s oběma experty podpořena, ovšem výrazněji sníženou částkou 

než ostatní podpořené žádosti ve výzvě. 

4061/2020     

DOC.DREAM services s.r.o.     

DOK.REVUE 2021 - Celoroční informační platforma o dokumentárním filmu 

DOK.REVUE zaměřená na dokumentární film a obecněji na českou kinematografii si za roky své existence získala 

místo v české filmové kultuře. Specifická forma periodika v předchozích letech kombinovala on-line vydání 

s tištěnou verzí, který vycházela a nadále má vycházet v časopise Respekt. Pro rok 2021 žadatel chystá 

zásadnější inovaci spočívající v nahrazení vydání jednotlivých on-line čísel průběžným doplňováním obsahu 

webové platformy. Rada tento krok hodnotí jako logický a praktický s ohledem na specifikum virálního prostoru. 

Specifika časopisu se odrážejí také v rozpočtu a finančním plánu, který se musí vyrovnat se skutečností, že na 

rozdíl od jiných časopisů chybí zdroj prostředků z prodeje. Nejasnosti v rozpočtu, na které upozornily expertní 

analýzy, žadatel velmi dobře a transparentně vysvětlit. Rada hodnotí projekt DOK.REVUE jako velmi kvalitní a 

potřebný, a proto rozhodla ve shodě s experty o jeho podpoře v mírně snížené částce oproti požadavku. 
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4086/2020     

Národní filmový archiv p. o.     

Revue Filmového přehledu 2021 

On-line projekt Revue Filmového přehledu předkládaný Národním filmovým archivem je tradičním žadatelem ve 

výzvě určené pro periodika a on-line portály o filmu. Revue je součástí šířeji koncipované webové platformy, která 

obsahuje mimo jiné také databázi českého filmu a rozcestník pro on-line distribuci českých archivních filmů. Rada 

s potěšením konstatovala, že Revue Filmového přehledu stále nabízí vysoce kvalitní texty věnované tématům 

z historie českého filmu, oproti loňskému roku došlo k navýšení počtu článků (včetně těch v anglickém jazyce) a 

postupně se rozvíjí také propagace periodika. Stejně jako v loňském roce Rada shledává slabinu projektu 

v naddimenzovaném rozpočtu – ten i přes rozšíření výstupů není adekvátní. Stejně jako v loni žadatel 

pravděpodobně nesprávně vykazuje návštěvnost Revue včetně Databáze a dalších částí webu. Ve shodě 

s experty Rada žádost podpořila, ovšem nižší částkou, než jaká byla požadována. 


