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nejpodstatnější přínos práce, nebo její nedostatky. 

 

Podle názvu práce očekávám, že se bude plně věnovat zadání, tj. Struktuře a organizaci 

filmových festivalů… ale hned v úvodu se dozvím že filmová přehlídka je to samé jako 

filmový festival, tak znejistím ale uklidní mne, že každý filmový festival a filmová přehlídka 

je originální. 

Filmový festival nemusí být prioritně prvé setkání s divákem, každá země má svým způsobem 

vypracovanou strukturu uvádění nových filmových snímků v život co nejdříve po dokončení 

filmu a teprve potom se může daný film ucházet o další zviditelnění na filmovém festivalu. 

Většina filmových festivalů má na rozdíl od filmových přehlídek sekce „obchod“ a „industry“ 

oba tyto pojmy by určitě snesly bližší vysvětlení. 



 
 

Festivalové oddělení – kapitola která je vysvětlena jak z pohledu „malých“ tak i z pohledu 

„velkých“ festivalů, jde o suchý výčet činností, ale postrádám tu součinnost, že jedno oddělení 

nemůže spolupracovat bez druhého a že jde o kolektivní činnost. Rozhodně za větší pozornost 

stojí finanční oddělení jeho postavení související s činností ostatních oddělení – sestavení 

finančního krytí a následné vyúčtování nákladů. 

V rozhovorech s jednotlivými reprezentanty filmových festivalů je velmi přínosný poznatek o 

činnosti společnosti Film Europe, Be2Can, Scandi, Créme de la Créme. Je to skutečný pohled, 

který vypovídá o současnosti spíše filmových přehlídek než filmových festivalů. Přesně cílené 

otázky autora této práce nám ukázali současný stav „zaběhlých filmových festivalů“ a nových 

forem filmových přehlídek. 

 

 

 

Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd): 

 

Existuje státní forma podpory filmových festivalů v CZ a Slovensku ? 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh klasifikace         D - uspokojivě 
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