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Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu 
filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 
 

Obecné zásady 

 

1. Bodové a slovní hodnocení se má shodovat. 

2. V třístupňovém hodnocení se rozumí, že: 

a) nejvyšší bodová kategorie znamená „vynikající úroveň“ a „doporučuji“ (případné nedostatky jsou dílčí 

povahy a nemají zásadní dopad na úspěšnou realizaci projektu), 

b) střední bodová kategorie znamená „průměrnou úroveň“ a „doporučuji s menší/větší výhradou“ (nedostatky 

jsou významnější povahy a mohou mít menší/větší dopad na úspěšnou realizaci projektu), 

c) nejnižší bodová kategorie znamená „neuspokojivou úroveň“ a „nedoporučuji“ (nedostatky jsou vážné a 

znemožňují úspěšnou realizaci projektu). 

 

 

Kvalita a tvůrčí zabezpečení projektu  
 

dramaturgická a programová kvalita projektu: dramaturgická koncepce a programový záměr, jedinečnost 

a přidané hodnoty – kulturní, vzdělávací ap., distribuční a marketingová strategie, cílová skupina, podíl 

českých a zahraničních děl 

(0-30 bodů)  

 

30-21  

Festival či filmová přehlídka vyniká pestrou, jasně definovanou dramaturgií, nabízející koncepčnější a hlubší 

poznání filmu. Uvádí především filmy v české distribuci neuvedené. Akce je doplněna širokým doprovodným 

programem, zaměřeným na industry či vzdělávací aktivity, organizátoři spolupracují se širokou škálou 

mezinárodních institucí a odborníků. 

 

20-11  

Festival či přehlídka má buď úzce zaměřenou, anebo nejasně definovanou dramaturgii, která dopad akce 

omezuje. Vychází z velké části z filmů uvedených v české distribuci. Má jen regionální či maximálně republikový 

dosah  

 

10-0  

Festival či přehlídka se omezují jen na jediný žánr/tvůrce/zemi, její dramaturgie je neoriginální a ničím nepřínosná. 

Význam akce je pouze lokální a slouží především k oživení kulturního života konkrétního místa.  

 

personální zajištění projektu: realizační tým – dramaturgický, produkční  

(0-15 bodů)  

 

15-10 bodů  

Personální zajištění projektu skýtá vysokou záruku úspěšné realizace. Členové týmu patří mezi zkušené a 

respektované osobnosti, které na poli organizace filmových festivalů působí dlouhodobě a mohou se prokázat 

konkrétními pozitivními výsledky.  

 

9-5 bodů  

Personální zajištění projektu je nevyrovnané, vedle uznávaných odborníků na poli organizace filmových festivalů 

se ho účastní i lidé bez potřebného vzdělání či větších zkušeností v dané oblasti.  

 

4-0 bodů  

Personální zajištění projektu je neuspokojivé a úspěšná realizace projektu tedy není pravděpodobná. Týmu chybí 

zkušenosti i potenciál.  

 

přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii: přínos ke kulturnímu významu a identitě české 

kinematografie a k rozvoji a rozmanitosti filmové kultury v ČR a v Evropě   

(0-15 bodů)  
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15-10 bodů  

Festival či přehlídka má mimořádné dramaturgické kvality, vnáší do českého prostředí nova témata a představuje 

nové osobnosti. Slouží k obohacení běžné nabídky v kinech, k setkávání široké mezinárodní filmařské veřejnosti, 

anebo dlouhodobě systematicky svého diváka vzdělává. Díky ozvěnám oslovuje i další skupiny diváků. 

 

9-5 bodů  

Festival či přehlídka si udržují svou dramaturgickou kvalitu, obohacují domácí distribuční nabídku, jejich přínos je 

však regionálně omezený.  

 

4-0 bodů  

Festival či přehlídka ať už tématem či dosahem oslovuje jen lokální publikum.  

 

 

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele  

 

Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů  

(0-5 bodů)  

 

5-4 body  

Žádost je kompletní a přehledná, obsahuje všechny požadované součásti a údaje, údaje si v jednotlivých částech 

žádosti neodporují, jejich struktura je logická, texty jsou srozumitelné a objasňující. Snížené hodnocení zohledňuje 

drobné nejasnosti či neúplnosti.  

 

3-2 body  

Žádost postrádá některé součásti (např. komentář k rozpočtu), schází dílčí či podrobnější údaje, případně jsou 

místy nejasné nebo rozporuplné.  

 

1-0 bodů  

Žádost je neúplná, nejasná nebo chybná natolik, že to ztěžuje či znemožňuje její posouzení.  

 

Rozpočet a finanční plán: přiměřenost plánovaných nákladů a jejich zdůvodnění, výpočet všech 

jednotlivých položek, přiměřenost požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu, 

předpoklady zajištění vícezdrojového financování  

(0-10 bodů)  

 

10-8 bodů  

Finanční plán pracuje s vícezdrojovým financováním, rozpočet je úplný, přehledný, pochopitelný a funkční a skýtá 

vysokou záruku úspěšné realizace, náklady a jejich zdůvodnění jsou přiměřené. Snížené hodnocení zohledňuje 

drobné nejasnosti, nepřesnosti či neúplnosti.  

 

7–4 body  

Finanční plán spoléhá z velké části na podporu Fondu, rozpočet je uspokojivý jen částečně, schází řádné 

zdůvodnění, výpočet jednotlivých položek a finanční zdroje jsou místy nejasné nebo nepřiměřené. V rozpočtu jsou 

nerealisticky nadhodnocené nebo podhodnocené jednotlivé položky.  

 

3–0 bodů  

Finanční plán spoléhá především na podporu Fondu, rozpočet je neúplný, chybný, nepřiměřený nebo nereálný, 

což ztěžuje či znemožňuje jeho posouzení, rozpočtové a finanční zajištění projektu je nejasné, schází položky 

nebo jejich výpočet a zdůvodnění.  

 

Realizační a marketingová strategie: způsob realizace projektu, propracovanost realizačního plánu, 

přiměřenost časového harmonogramu  

(0-15 bodů)  
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15-10 bodů  

Projekt je odborně, technicky i produkčně zajištěn, cílí na jasně definovanou cílovou skupinu a informační a 

marketingové nástroje, použité k jejímu oslovení, jsou odpovídající. 

 

9–5 bodů  

Projekt je realizovatelný, ale ani distribuční ani marketingová strategie dostatečně nereflektují cílovou skupinu.  

 

4–0 bodů  

Projekt je nedostatečně či nekvalitně zajištěn a nemá definovanou cílovou skupinu a oslovuje ji tedy nedostatečně 

či neadresně.  

  

Kredit žadatele: dosavadní činnost, její výsledky a případná ocenění, zkušenost v dané oblasti 

(0-10 bodů)  

 

10-8 bodů  

Žadatel má dlouhodobé zkušenosti na poli organizace filmového festival či přehlídky a může se v dané oblasti 

vykázat konkrétními výsledky.  

 

7-4 body  

Žadatel má s projekty na poli organizace filmového festival nebo přehlídky jen omezenou zkušenost, jeho 

dosavadní činnosti v oblasti filmu však skýtá možnost úspěšné realizace projektu.  

 

3-0 bodů  

Žadatel nemá s organizací filmového festival či přehlídky zkušenosti a ani jeho předchozí činnost nedává naději na 

zdárné uskutečnění projektu. 

 


