2015-8-1-3 Projekty na podporu filmové výchovy ve
školním roce 2015-2016
Hodnocení
Výzva na podporu filmové výchovy byla vypsána v rámci nově vzniklého okruhu zaměřeného na podporu
vzdělávání a výchovy v oblasti kinematografie. Vyčlenění samostatného okruhu mělo za cíl zdůraznit význam
vzdělávání nejen pro profesionály, ale i pro laickou veřejnost (filmová výchova), která se na rozdíl od výuky jiných
uměleckých odvětví (literatura, výtvarné umění, hudba) s informacemi o filmu v průběhu povinné školní docházky
nesetkává. Ačkoli v roce 2010 byl předmět Filmová/audiovizuální výchova začleněn do Rámcového vzdělávacího
programu jako nepovinná součást výuky na základních a středních školách, rozšíření tohoto předmětu brání
chybějící metodika výuky, neexistující materiály pro výuky (včetně filmů) a vzdělaní pedagogové. Filmová výchova
se ale zároveň potýká s neexistující celkovou koncepcí a pole filmové výchovy spíše charakterizuje řada menších
projektů lokálního významu, které se více či méně úspěšně pokouší o podporu filmové výchovy zdola.
Fond se v tomto prostředí má snažit především podporovat aktivnější přístup k vytvoření celkové koncepce
filmové výchovy, podporovat spolupráci mezi ministerstvem kultury a školství či vytvářet studie a jiné podkladové
materiály napomáhající rozvoji tohoto oboru. V tomto ohledu je jistě dobře, že filmová výchova je díky aktivitě
Fondu součástí Státní kulturní politiky České republiky na rok 2015-2020 schválené na počátku tohoto roku
vládou.
V hodnocení konkrétních projektů však Rada upřednostnila ty projekty, které přicházejí s konkrétním programem
práce s laickou veřejností (nejčastěji dětmi a mládeží), s reálnými výsledky, ověřenou metodikou, odborným
realizačním týmem. Rada přihlédla k dosahu jednotlivých projektů a upřednostnila celostátní projekty či takové,
které rozšiřují své programy mimo Prahu. Upřednostnila také ty, které vzdělávání pasivní propojují s aktivním
přístupem, hrou a aktivním zapojením účastníků. Naopak Rada hodnotila spíše skepticky přínos těch projektů,
které mají za cíl diskutovat o filmové výchově, pořádat mezinárodní konference či propojovat odborníky na
filmovou výchovu, neboť projekty zaměřené dovnitř velmi úzké skupiny lidí mají nejasný způsob naplňování svých
cílů a především nejasný dopad.
Alokace do okruhu filmové výchovy byla pro letošní rok navýšena, ale Rada nerozdělila všechny finanční
prostředky. První dva projekty obdržely plné požadované částky (zaokrouhlené čistě z administrativních důvodů),
další dva projekty pak částky snížené vzhledem k výhradám k projektu. Ostatní projekty nedosáhly hranice 60
bodů vzhledem k výhradám Rady ke kvalitě a dosahu projektů a proto nebyly podpořeny.
Rada se v několika případech neshodla s expertními posudky, není to však neshodou nad obsahem žádostí, ale
spíše tím, že experti i přes kritické výhrady upřednostnili možný potenciál projektů oproti Radě, která mnohem
přísněji hodnotila reálné výsledky a to především u těch projektů, které byly v minulosti již podpořeny.
Pro účely bodování Rada vypracovala manuál bodování pro filmovou výchovu, který jednotlivé bodové škály
doplňuje o slovní hodnocení. Manuál je přílohou tohoto hodnocení stejně jako odůvodnění rozhodnutí u
jednotlivých projektů a výsledná tabulka bodového hodnocení jednotlivých projektů.
686/2015
Člověk v tísni
Rozvíjení filmové gramotnosti žáků a studentů: dokumentární filmy ve výuce i volném čase
Projekt společnosti Člověk v tísni navazuje na její dlouholetý projekt Jeden svět na školách, který měl za cíl
rozšiřovat dokumentární filmy s lidskoprávní tématikou na školy po celé České republice. Zcela logicky k tomuto
projektu a fungující struktuře spolupracujících škol a studentských filmových klubů připojují také filmovou výchovu,
výuku o dokumentu nikoli jen jako zprostředkovateli jiného tématu, ale o filmu samotném. Rozšiřují tak stabilní
úspěšný existující program, platformu, která funguje a která přináší konkrétní reálné výsledky. Staví na metodice,
která je profesionálně vypracovaná a na zkušeném produkčním týmu. Snížené hodnocení reflektuje chybějící
údaje o konkrétních lektorech z řad expertů a drobné nejasnosti v rozpočtu. Rada je v souladu s oběma expertními
analýzami.
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696/2015
Doc-Air
My Street Films
Projekt My Street Films je novým projektem, který u nás prozatím neprokázal své kvality. Při jeho hodnocení se
pozitivně hodnotila praktická práce s filmem, reálná zkušenost účastníků s natáčením, pedagogické vedení, na
druhou stranu však chyběly lépe propracované filmověvýchovné prvky, metodika, výukové materiály. Projekt má
potenciál, musí však v budoucnosti osvědčit svou kvalitu, prokázat, zda bude mít konkrétní reálné výsledky a jaké.
Náklady projektu byly v jednotlivých položkách hodnoceny jako nadsazené a celkový rozpočet jako neúměrný
vzhledem k přínosu projektu. Obsahová analýza nebyla obdržena včas a Rada k ní proto nepřihlédla. S
ekonomickou analýzou se pak neshodla ve výše uvedených případech. Snížené bodové hodnocení je výsledkem
rozdílných názorů členů Rady na možný přínos projektu, výše dotace je ovlivněna výhradami vůči ekonomické
stránce projektu.

697/2015
Doc-Air
Doc Alliance Academy 2015/2016
Předmětem žádosti není z větší části konkrétní projekt filmové výchovy s konkrétním realizačním plánem
zaměřený na jasně definovanou cílovou skupinou a s ověřitelnými výsledky, ale především vytvoření místa pro
sdílení zkušeností a informací o filmové výchově. Výroba portálu a pořádání mezinárodních konferencí pro sdílení
zkušeností o filmové výchově je aktivitou zaměřenou dovnitř úzké skupiny teoretiků filmové výchovy bez dopadu
na reálného diváka. Až druhotné je vytvoření metodických listů k jednotlivým filmům, kterým však chybí jasný
způsob využití v praxi a vize přenosu k reálnému divákovi. Vzhledem k prioritě Rady dávat přednost reálné
projekty před diskuzí o nich nebyl tento projekt Radou podpořen. Rada tak není v souladu s obsahovou analýzou,
jejíž bodové hodnocení je vysoké vzhledem k možnému potenciálu projektu, a spíše se ztotožňuje se slovním
hodnocením experta, které je v řadě bodů kritické.

702/2015
Národní filmový archiv
Podpora pedagogů a institucí filmové výchovy ve šk. r. 2015-2016
Projekt Národního filmového archivu je široce rozkročeným projektem podpory filmové výchovy, který si dává
velké obecné a dlouhodobé cíle, jimž však chybí reálné a praktické naplňování v krátkodobé perspektivě. Z
žádosti nejsou zřejmé konkrétní výsledky projektu podpořeného Fondem již v loňském roce a především její reálný
konkrétní dopad. Projekt je více zaměřen dovnitř odborné veřejnosti, která o filmové výchově živě diskutuje bez
doložení reálného dosahu na pedagogy, studenty, veřejnost. Rada je v rozporu s obsahovou analýzou, neboť na
rozdíl od ní nepovažuje debaty o filmové výchově za důležitější než samy projekty filmové výchovy. Potenciál
projektu se nepovedlo v žádosti prokázat.
715/2015
Free Cinema Pofiv
Kino Ponrepo dětem, mládeži a školám
Projekt Kina Ponrepo a jeho programu pro děti, mládež a školy byl Fondem podpořen poprvé v loňském roce a
přináší výrazné oživení kina Ponrepo a otevření kina dalším skupinám mimo filmové fanoušky - dětem a mládeži.
Projekt s reálnými výsledky je však oslaben nekonkrétností žádosti. V podstatě tradiční kinařskou práci s dětmi
prezentují nejasným slovníkem, obecnými frázemi a zbytečně relativizují reálné výsledky projektu. Rada je v
souladu s ekonomickou analýzou a její výhrady měly vliv na výši udělené dotace. U obsahové analýzy Rada
některá negativa zmíněná expertem v bodování zohlednila více než sám expert především pro nekonkrétnost a
nejasnost celé žádosti.
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724/2015
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO
Aeroškola 2015/2016
Projekt Společnosti pro podporu a rozvoj kina Aero je jedním z nejstarších fungujících projektů filmové výchovy v
České republice. Projekt vedený zkušeným týmem, s etablovaným programem, ověřenou metodikou, reálnými
výsledky je ukázkovým případem projektu filmové výchovy budovaného zdola. Projekt blízce navázaný na tým
okolo kina Aero je původně prostředkem, kterým artové kino vychovává své vlastní diváky, ale svou působnosti
přesahuje tento účel. Svému projektu dokáží zajistit vícezdrojové financování. Snížené bodové hodnocení
reflektuje lokální dopad této aktivity. Rada je v souladu s oběma expertními analýzami.

726/2015
Fresh Films
CINERGY
Projekt založený na sérii diskuzních panelů a přednášek spojených s konkrétními zahraničními tvůrci, kteří přijíždí
v průběhu roku do České republiky, je primárně zaměřen na profesní veřejnost a jeho výchovné prvky jsou velmi
oslabené. Chybí metodické a pedagogické zázemí, nahodilost lektorů nedává záruku promyšleného celku. Rada
je v souladu s obsahovým posudkem, ekonomický posudek nebyl řádně odevzdán a Rada k němu nepřihlédla.

728/2015
Asociace českých filmových klubů
Vzdělávání žáků a studentů v oblasti animace - animační workshopy pro školy
Ambiciózní projekt AČFK staví na analýze triků ve filmu Karla Zemana Vynález zkázy, jejímž prostřednictvím chce
vzdělávat žáky a studenty v oblasti animace. Konkrétní projekt filmové výchovy však trpí chybějící metodologií,
výchovněvzdělávacími prvky i nejistým personálním zajištěním projektu. Jednorázový projekt bez koncepčního
ukotvení a nejasného způsobu oslovování a komunikace se školami tak neslouží k systematické výuce animace a
nemá dlouhodobou perspektivu. Je spíše zábavným doprovodným prvkem k filmu, jehož je žadatel také
distributorem. Rada je v souladu s negativními aspekty projektu zmiňovanými obsahovým expertem, ale na rozdíl
od něj je bodově více zohlednila než expert, který upřednostnil potenciál projektu.
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