ASAF se ptá českých kinařů, distributorů a on-line
expertů
výsledky dotazníkového šetření listopad/ prosinec 2020

Z iniciativy Asociace animovaného filmu (ASAF) bylo v závěru roku 2020 realizováno dotazníkové
šetření zaměřené na výzkum mínění o české animované tvorbě ve skupinách vybraných profesionálů
(provozovatelé kin, distributoři a on-line experti). Základním cílem výzkumu bylo ověřit potenciál růstu
české animované produkce v kontextu srovnání se zahraniční animovanou produkcí nabízenou
tuzemským divákům v kinech a on-line platformách. Výchozí hypotéza šetření byla stanovena takto:
Podíl zahraniční animované tvorby v českých kinech dosahuje každoročně více než 20
% (z hlediska divácké návštěvnosti a tržeb). Oproti tomu česká animovaná tvorba je
zastoupena každoročně cca 1,5 procenta, což je zároveň podstatně méně než podíl
české hrané tvorby (opět každoročně více než 20 %). Podíl české animované tvorby je
nízký při srovnání s dobrými výsledky zahraniční konkurence a české hrané tvorby, a
tudíž je zde významný potenciál růstu.
V letech 2010 až 2020 mělo premiéru 26 českých animovaných filmových programů (započítány jsou
programy vzniklé v české majoritní produkci), z toho bylo 11 celovečerních filmů, 8 povídkových filmů
a 7 pásem krátkých filmů, které v kinech do 30. 6. 2020 celkem navštívilo 2 038 673 diváků. Celková
tržby za vstupné pak dosáhly 208 298 102 Kč, což představuje, již výše uvedených 1,5 % z výsledků
celkové návštěvnosti tuzemských kin. V rámci české filmové produkce pak podíl animované tvorby
v návštěvnosti za toto období překročil 5,7 %.
Šetření se zaměřilo především na provozovatele jednosálových kin a responze je v tomto případě
mimořádně reprezentativní. Dalšími oslovenými respondenty byli kino-distributoři a provozovatele online digitálních platforem. Metodologicky se jedná o kvantitativní šetření. Výzkumný záměr se
soustředil na celovečerní animovaná díla, okrajově jsme se zajímali o pásma krátkých animovaných
filmů a animovanou tvorbu pro dospělého diváka
STATISTIKY DOTAZNÍKŮ
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provozovatelé kina

276

65
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distributoři
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6

on-line

20

14
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Provozovatelé kina o českém animovaném filmu

Otázka: Jaký je podíl české animované tvorby ve vašem kině?
V úvodní otázce jsme se zeptali, jaký je podíl české animované tvorby v programové nabídce jejich kin.
58 % respondentů uvedlo údaj do 5 % (dvě odpovědi byly nula procent). Šest respondentů uvedlo okolo
20 % a čtyři 35 %. Zjevné tedy je, že někteří provozovatelé kin věnují české animované tvorbě významný
prostor ve své programové nabídce.

Otázka: Jakou známku dáte českému a zahraničnímu filmu?
Respondentů jsme se v otázce ptali, jak hodnotí celkovou úroveň českého animovaného filmu a
obdobně jsme se dotázali na jejich mínění o zahraniční produkci. Respondenti se na svém hodnocení
shodli (většina přidělila známku, která reprezentuje průměrný výsledek). Zvolená komparace se
zahraničními filmy ukazuje, že respondenti nejsou k české animované produkci vyhraněně kritičtí,
rozdíl jednoho stupně hodnocení není výrazný a prokazuje konkurenceschopnost české tvorby.
Ø český animovaný film: dobře (3)
Ø zahraniční animovaný film: chvalitebně (2)

Otázka: Jak hodnotíte počet každoročně nabízených českých animovaných filmů?
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Slovní asociace
Respondenti vybírají ze sestavy vybraných slov ta, která se jim nejlépe asociují ve vztahu k českému
animovanému filmu (volí tři slova, která podle jejich mínění nejlépe odpovídají). Zjištěná frekvence
vybraných slov poskytuje náhled provozovatelů kin na vnímání „značky“ český animovaný film.
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Otázka: Jak se český animovaný film inspiruje zahraniční animovanou tvorbou?
Jedním slovem podle názoru provozovatelů kin málo a patří to nepochybně k slabým stránkám české
animované tvorby. Negativním signálem je „zahleděnost do sebe“, kterou uvedlo 44 % respondentů.
Provozovatelé kin naopak nepochybně spatřují potenciál pro další rozvoj české animace v inspiraci
zahraniční tvorbou (51 %).

Otázka: Jak hodnotíte konkurenceschopnost českých animovaných filmů?
Opět jsme srovnávali se zahraniční konkurencí české produkce. V odpovědích jednoznačně
dominuje (57 % odpovědí) volba, že některé české animované filmy jsou konkurenceschopné
při srovnání se zahraniční produkcí. Odpovědi potvrzují výslednou známku 3 (dobrá) v jedné
z předchozích otázek, tj. výchozím postojem respondentů je vnímání české produkce
animovaných filmů jako kvalitou vnitřně diferencovaný produkt, který má v některých titulech
značný potenciál i při srovnání se zahraniční produkcí.
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Otázky: Zeptali jsme se kinařů na silné a slabé stránky českého animovaného filmu
Další otázky jsme koncipovali ve vzájemné interakci: V první se ptáme na slabé stránky českého
animovaného filmu, ve druhé naopak na silné stránky. Opět využíváme výrokové komparace se
zahraniční produkcí. Respondenti mohli v obou případech zvolit tři výroky, které považují za
nejdůležitější. Nejprve slabé stránky českého animovaného filmu:

Na prvních třech hodnocených pozicích respondenti umístily výroky, které souhrnně zastupují
producentskou složku vzniku filmového díla. Naopak výroky, které se vztahují k tvůrčí a umělecké
složce jsou v hodnocení slabých stránek české animace zastoupeny v podstatně menší míře.
Silné stránky seřadili respondenti v tomto pořadí:

V čem podle vašeho názoru český animovaný film silnjší při srovnání se zahraniční produkcí?
vyberte tři výroky, které považujete za nejdůležitější
responze
procenta
originalita výtvarného pojetí
26
32%
příběhy vychází z českého prostředí
26
32%
zdařile navazuje na dobrou tradici české animace
11
12%
zaměřuje se na náročnější diváky
9
11%
producenti a tvůci český animovaný film nedělají jenom pro peníze
6
7%
máme talentované tvůrce: scenáristy, režiséry, animátory
5
6%
využívá moderní animační techniky
0
0%
Vzájemná komparace silných a slabých stránek potvrzuje, že respondenti vnímají jako silnou stránku
tvůrčí složku českého animovaného filmu. Vysoko se umístilo hodnocení „českého prostředí“ jako
bonusu.
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Otázka: Pro kterou cílovou skupinu vám nejvíc schází nabídka českých animovaných
filmů?
Otázka je opět v dotazníku koncipována jako komparativní, tj. zároveň tuto poptávku uspokojujete
zahraničním tituly. To znamená, že se ptáme na reálnou poptávku, a nikoliv na spekulaci, o co by byl
zájem (= formulace předpokládá, že chybějící produkce po zvolenou cílovou skupinu je uspokojena
zahraničními tituly). V odpovědích respondentů dominují věkové skupiny 10 až 14 let (42 %) a 7 až 9
let (31 %).

Otázka: Jaký je váš názor na animované filmy určené dospělému divákovi?
V zadání předchozí otázky neuvádíme skupinu 20+, tj. dospělé diváky, která byla v zadání formulována
jako vedlejší téma šetření. Přesto jsme se v jedné z otázek zeptali na názor respondentů na
animovanou produkci určenou dospělým.
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Otázka: Jak moc se tvůrci a producenti českých animovaných filmů zajímají o diváckou
poptávku v kinech?
Formulace otázky a odpovědí se vztahuje k hodnocení produktu, nikoliv (osobní) komunikace tvůrci a
producenty:
Ø 60,2% tvůrce a producenty českých animovaných filmů vůbec nezajímá, co diváci v našich
kinech poptávají
Ø 39,8% tvůrci a producenti českých animovaných filmů přemýšlí o poptávce v našich kinech

Otázka: Jak české animované filmy oslovují rodiče dětských diváků?
Poněkud překvapivě ve vztahu k očekávání (často ve veřejném prostoru se vyskytující stereotypní
tvrzení o nezájmu tvůrců o názory cílové skupiny diváků) se postoje respondentů rozdělily téměř
rovnoměrně mezi protikladnými výroky, že se čeští tvůrci snaží oslovit také rodiče dětských diváků
(40 odpovědí), a že ne ně (rodiče) příliš nemyslí (opět 40 opovědí). Komparovali jsme se zahraniční
produkcí, když zejména filmy tzv. velkých studii se tradičně snaží produkovat především filmy
v konceptu feel good movies, které osloví celou rodinu, a které jsou proto mimořádně kvalitní
konkurencí.

tvůrcům a producentům českých animovaných filmů
se daří oslovit rodiče nápaditěji než těm zahraničmím

3

je to srovnatelné - tvůrci českých animovaných filmů
se snaží oslovit rodiče stejně jako ti zahraniční

40

tvůrci českých animovaných flmů na rodiče příliš
nemyslí narozdíl od zahraničních

40
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Otázka: Které žánry českých animovaných filmů ve svých kinech postrádáte a diváci by
o ně zároveň měli zájem?

Obdobně jako u provozovatelů kin se v podobné otázce u distributorů a on-line expertů (viz.
dále) poměrně nízko umístila jako žánr pohádka. Nejspíše se tak potvrzují názory mnoha
odborníků, že její místo zaujal žánr fantasy (druhé místo v odpovědích). Možná poněkud
překvapivě se u kinařů na prvním místě objevil dobrodružný žánr a vzhledem k minimální
domácí tradici překvapí i relativně vysoko umístěná adaptace komiksové předlohy.

Otázka: Jakou známku byste dali českým filmovým profesionálům v oboru animace?
výborně
dramaturgové

5

producenti

4

chvalitebně
18

20

animátoři

19

scenáristé

nedostatečná

45
30

20

34

8
4

dostatečná
43

16

výtvarníci

režiséři

dobře

27

2

17

1

11
20

37

15

9

36
38

2
1
20

14

0
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Hodnocení opět ukazuje trend zřetelný v pozadí odpovědí totiž, že tvůrčí profese hodnotí respondenti
kladně (převládá chvalitebná), ale kritičtí jsou v hodnocení k producentům (výroba) a dramaturgům
(vývoj), kde převládá hodnocení dobře. Výjimkou jsou scénáristé (spíše jenom dobře), ale v tomto
případě můžeme analyzovat vazbu na vývoj.
Graf v principu rozkrývá vstupní dotaz na známku odpovídající celkovému hodnocení českého
animovaného filmu. Opět vidíme, že převládá hodnocení chvalitebně a dobře, tj. respondenti vnímají
českou animovanou tvorbu pro kina jako nadějnou příležitost.

Otázka: Jak hodnotíte podporu distributorů českému animovanému filmu?
V otázce se ptáme kromě jiného na doprovodné soutěže s cenami, eventové akce jako regionální
premiéry a veškerou další propagační podporu producentů a distributorů. Jedná se o téma, se kterým
se provozovatelé kin setkávají v každodenní praxi. V tomto případě jsme opět komparovali se
zahraničními tituly a je nezbytné přihlédnout k tomu, že podpora distributorů vázaná k některým
titulům zahraniční produkce je mimořádná, globální a finančně náročná. Přesto je 72.3 % odpovědí
poukazujících na zaostávání českých producentů a distributorů závažné zjištění.

podpora distributorů a producentů českých
animovaných filmů je výrazně lepší než v případě 1
zahraničních

podpora distributorů a producentů českých
animovaných filmů je srovnatelná se zahraničními
tituly

podpora distributorů zahraničních animovaných
filmů je výrazně lepší než v případě českých

22

60
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Otázka: Co, nebo kdo ovlivňuje vaše rozhodnutí, že film zařadíte do programové
nabídky?

trailer
intuice a zkušenost
podpora snímku od distributora (například soutěže pro
diváky a pod)
informace z českých médii (recenze, kritiky a pod)

1 bod
2 body

informace od distributora

3 body

renomé tvůrců

4 body
5 bodů

doporučení od kolegů

6 bodů

renomé animačního studia/ producenta

7 bodů

informace ze zahraničních médii (recenze, kritiky a pod)
hodnocení na rottentomatoes.com
země původů filmu
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Téma: Školní projekce a česká animovaná produkce
Tzv. školní projekce představují nezbytnou součást programové nabídky většiny českých kin. Zajímali
jsme se, nakolik se uplatní česká animovaná tvorba.

16%
41%

školy obvykle upřednostní
české animované filmy nebo
pásma před zahraničními
školy si spíše vyberou
zahraniční animovaný film než
český

43%

je to vyrované - školy si
střídavě objednávájí zahraniční
nebo české animované filmy
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Otázka: Jaké je vaše mínění o pásmech krátkých animovaných filmů
Při designování otázky jsme si byli vědomi, že pásma zahraničních krátkých animovaných filmů se
v české distribuci vyskytuji jenom ojediněle. Přesto jsme vzhledem k celkové koncepci šetření
(komparace tuzemské a zahraniční produkce) takovouto možnost v odpovědích nabídli. Vzhledem
k tradici, které mají pásma krátkých animovaných filmů v českých kinech, je takovéto srovnání zajímavé
do šetření zařadit:

pásma zahraničních animovaných filmů jsou
lepší než česká

pásma animovaných českých filmů jsou jenom
doplněk běžné produkce

pásma krátkých animovaných českých filmů
mohou konkurovat zahraničním celovečerním
animovaným titulům
0
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Distributoři a zástupci on-line platforem o české animované produkci
Orientačně jsme ověřili o názory dalších důležitých skupin profesionálů z audiovizuálního oboru. Kino
distributoři představuji důležitou součást audiovizuálního systému. On-line platformy jsou
v současnosti mimořádně dynamicky se rozvíjející forma distribuce audiovizuálních děl. Mínění obou
skupin respondentů o českém animovaném filmu tak představuje neopomenutelnou součást řetězce
vývoj – výroba – postprodukce a distribuce (tj. včetně marketingových aktivit) audiovizuálního díla.
Realizované šetření indikativně naznačuje (vzhledem k celkové responzi je třeba obezřetně vyvozovat
interpretace), že v obou skupinách respondentů (distributoři a on-line experti) převládá mínění, že
český animovaný film má značný potenciál rozvoje.
Jak hodnotíte počet každoročně nabízených českých animovaných filmů? DISTRIBUTOŘI
vyberte jeden výrok

responze procenta

přivítali bychom větší nabídku českých animovaných filmů
vzhledem k nevalné kvalitě českých animovaných filmů si i v případě větší nabídky budeme vybírat, které distribučně podpoříme
nabídka českých animovaných filmů je dostatečná
českých animovaných filmů je moc a diváci o ně nemají zájem

5
1
1
0

71,40%
14,30%
14,30%
0%

Ø Zajímali jsme se o podíl animované produkce v nabídce on-line platforem. Respondenti uváděli
údaje v intervalu 1 % až 20 %, přičemž u české animované produkce nejčastěji vymezili jako její
podíl 10 % (2x) a 20 % (2x).
Ø Obdobně jako v případě kinařů jsme se zeptali na známku (jako ve škol), kterou by dali českým
a zahraničním titulům.
distributoři

on-line experti

Průměrná známka česká animovaná tvorba

3,3

2,6

Průměrná známka zahraniční animovaná tvorba

2,1

2,2

Obdobně jako u provozovatelů kin převládalo hodnocení chvalitebně. O něco horší průměrná známka
v hodnocení distributorů je zapříčiněna hodnocením dostatečně (celkem 3x), které distributoři
nejčastěji využili. Připomeňme, že na rozdíl od on-line expertů se distributoři vyjadřují pouze
k celovečerním animovaným filmům (pro kina), a tak jejich hodnocení patří pouze tomuto segmentu
nabídky animované produkce.
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Slovní asociace
Respondenti vybírají ze sestavy vybraných slov ta, která se jim nejlépe asociují ve vztahu k českému
animovanému filmu (volí tři slova, která podle jejich mínění nejlépe odpovídají). Zjištěná frekvence
vybraných slov poskytuje náhled provozovatelů kin na vnímání „značky“ český animovaný film
v případě distributorů (tj. srovnej s hodnocením kinařů) a česká animovaná produkce v případě online expertů.
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Otázka pro on-line experty: Které formáty české animované produkce vám schází a
měli byste o ně zájem?
V případě on-line platforem musíme sledovat nejenom žánrovost (viz. příslušná otázka), ale taktéž
tzv. formát:

Který z formátů vám nejvíce schází v české animované produkci?
možnosti odpovědi
responze
procenta
celovečerní české animované filmy
seriály/ série českých animovaných filmů
krátké české animované filmy

3
2
0

60 %
40 %
0%

Otázka (společná): Jak hodnotíte konkurenceschopnost české animované tvorby?
On-line experti (3x) a distributoři (4x) se shodli ve volbě výroku, „některé české animované filmy/ tituly
jsou konkurenceschopné při srovnání se zahraničím“.

Společné otázky: Zeptali jsme se na silné a slabé stránky české animované produkce
Design těchto otázek je obdobný jako v případě provozovatelů kin (srovnej s předchozím). Shoda
nalézáme v nejčastější volbě (podfinancování), ale odpovědi jsou v případě on-line expertů a
distributorů odlišně strukturované při vzájemném srovnání a při porovnání s obdobnou otázkou,
kterou odpovídali provozovatelé kin.

V čem podle vašeho názoru český animovaný film zaostává při srovnání se zahraniční produkcí? DISTRIBUTOŘI
vyberte tři výroky, které považujete za nejdůležitější
responze
procenta
český animovaný film je podfinancovaný (výroba)
nedostává se zkušených tvůrců: scenáristů, režisérů, animátorů, výtvarníků
chybí žánrová pestrost
zaostává v moderních animačních technikách
příliš se soustřeďuje na filmy zaměřené na menší děti (od 4 do 9 let)
chybí ambiciózní producenti, kteří by se věnovali českému animovanému filmu
chybí mu dostatečná marketingová podpora od producentů
chybí mu dostatečná marketingová podpora od provozovatelů kin
má nízkou výtvarnou úroveň
chybí animační studia, která by produkovala kvalitní český animovaný film
má nedostatečnou uměleckou úroveň

3
3
3
3
2
2
0
0
0
0
0

19%
19%
19%
19%
12%
12%
0%
0%
0%
0%
0%
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V čem podle vašeho názoru česká animovaná produkce zaostává při srovnání se zahraničním? ON-LINE EXPERTI
vyberte tři výroky, které považujete za důležité
responze procenta
česká animovaná produkce je podfinancovaná
chybí dostatečná marektingová podpora
nemá předem defnované pro jaké diváky je určena
chybí ambiciózní producenti, kteří by se českému animovanému filmu věnovali
nedostává se zkušených tvůrců: scenáristů, režisérů, animátorů, výtvarníků
chybí žánrová pestrost
zaostává v moderních animačních technikách
chybí animační studia, která by produkovala kvalitní český animovaný film
má nízkou výtvarnou úroveň
příliš se soustřeďuje na produkci pro menší děti (4 až 9 let)
má nedostatečnou úměleckou úroveň

3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0

20%
20%
20%
13%
6%
7%
7%
7%
0%
0%
0%

Obdobně jsme se zeptali na silné stránky českého animovaného filmu. Zvolili jsme záměrně poněkud
odlišnou škálu možných odpovědí:
DISTRIBUTOŘI
V čem podle vašeho názoru český animovaný film silnjší při srovnání se zahraniční produkcí?
vyberte výrok (jeden), který považujete za nejdůležitější
responze
procenta
zdařile navazuje na dobrou tradici české animace
zaměřuje se na náročnější diváky
příběhy vychází z českého prostředí
máme talentované tvůrce: scenáristy, režiséry, animátory
využívá moderní animační techniky
originalita výtvarného pojetí
producenti a tvůci český animovaný film nedělají jenom pro peníze

2
2
1
1
1
0
0

29%
29%
14%
14%
1%
0%
0%

ON-LINE EXPERTI
V čem je naopak podle vás česká animovaná produkce silnější než zahraniční?
vyberte jeden výrok, který považujete za důležitý
responze
procenta
originalitou výtvarného pojetí
2 40 %
máme talentované tvůrce: scenáristy, režiséry, animátory
1 20 %
zdařile navazuje na dobrou tradici české animace
1 0%
příběhy vychází z českého prostředí
0 20 %
zaměřuje se na náročnější diváky
0 0%
využívá moderní animační techniky
0 0%
producenti a tvůci český animovaný film nedělají jenom pro peníze
0 0%
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Otázky (společně): Cílové skupiny diváků podle vašeho názoru
Ø Na otázku, pro kterou cílovou skupinu nejvíce schází nabídka vhodných českých animovaných
titulů, odpověděli distributoři (4x) a on-line experti (2x) ve shodě, že nejvíce postrádají tituly
pro skupinu 10 až 14 let.
Ø Distributoři (5x) uvedli, že tvůrci českých animovaných filmů se snaží oslovit rodiče stejně jako
zahraniční.
Ø Filmy pro dospělého diváka obě skupiny označují jako zpestření programu/ nabídky
(distributoři 3x, on-line experti 2x).
Ø On-line experti míní (3x), že tvůrce a producenty nezajímá, co diváci poptávají/ vyhledávají.
Naopak distributoři mají opačný názor (6x) a uvádí, že tvůrci a producenti přemýšlí o poptávce
diváků v kinech.

Otázka: Které žánry podle vás tvůrci a producenti české animované tvorby podceňují?
Které žánry českých animovaných filmů postrádáte v nabídce (a diváci by se o ně
zajímali)? Vyberte tři žánry, které vám nejvíce schází.
možnosti žánrů

odpovědi on-line
expertů

odpovědi
distributorů

životopisný

4

fantasy

4

fantasy

3

životopisný

4

hudební-muzikál, taneční

3

hudební – muzikál, taneční

3

sci-fi

2

dobrodružný

2

dobrodružný

1

sci-fi

2

komedie

1

historický

2

adaptace literární předlohy

1

horor - thriller

2

historický

1

pohádka

1

pohádka

0

adaptace komiksové předlohy

1

adaptace komiksové předlohy

0

adaptace literární předlohy

1

horor - thriller

0

komedie

0

Na pozici pohádky jsme již upozorňovali v komentáři k odpovědím provozovatelů kin (tj. na stejně
formulovanou otázku). Při srovnání vidíme, že na rozdíl od kinařů se u distributorů a on-line expertů
shodně umístil vysoko žánr „životopisný“.
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Otázka (distributoři): Jaké je vaše mínění o pásmech krátkých animovaných filmů pro
kina?
V případě pásma krátkých animovaných filmů (pro kina) uvedli distributoři jednotně (7x), že se „jedná
jenom o doplněk běžné produkce“.

Otázka (společná): Jak hodnotíte spolupráce s tvůrci a producenty?
Ø Distributoři uvedli, že se tvůrci včas nebo aspoň občas zajímají o jejich názory (5x).
Ø On-line experti v podobné otázce zaměřené na spolupráci odpovídají (2x), že se snaží aktivně
oslovovat (tvůrce a producenty), nebo že se jim nedaří nebo nevědí kde animovaný obsah
získávat (3x).

Otázka (distributoři): Jak hodnotíte marketingovou podporu provozovatelů kin českým
animovaným filmům?
Distributoři mohou díky těsnému kontaktu s provozovateli kin posoudit jejich marketingové kampaně.
Otázka byla formulována jako srovnání s podporou zahraničních (připomeňme, že ta je mnohdy
v případě studiových snímků značně rozsáhlá). Většinou (5x) uvedli, že marketingová podpora kinařů
zahraničním animovaným filmům je značně lepší než v případě českých.

Otázka: Jakou známku byste dali českým filmovým profesionálům v oboru animace?

DISTRIBUTOŘI
výborně

chvalitebně

dobře

dostatečná

nedostatečná

dramaturgové 0

1

4

2

0

producenti 0

1

4

2

0

2

0

výtvarníci 0
animátoři

5
1

režiséři 0
scenáristé 0

5
4

1

1
3

4

0
0

2

0
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ON-LINE EXPERTI
výborně
dramaturgové 0

chvalitebně

dobře

1

dostatečná

nedostatečná

3

1

0

producenti 0

4

1

0

výtvarníci 0

4

1

0

1

0

animátoři

1

3

režiséři 0
scenáristé 0

3

2

1

0

4

0

Otázka (on-line): Co ovlivňuje vaše rozhodnutí, že zařadíte animovaný snímek do
nabídky na vaší platformě?

doporučení od k olegů
renomé tvůrců
renomé animačního studia/ producent a
informace od producenta/ distributora/ sales agenta
hodnocení na rottentomatoes.com
informace ze zahraničních médii (recenze,kritiky a pod)
informace z českých médii (recenze, kritiky a pod)
země původu díla
intuice a zkušenost
trai ler
0%
1 bod

2 body

3 body

10%
4 body

20%

30%
5 bodů

40%

50%

6 bodů

60%

70%

80%

90% 100%

7 bodů

18

Otázka: Slyšeli jste již v minulosti o Asociaci animovaného filmu (ASAF)
Ø Na otázku odpovědělo ANO 47 % provozovatelů kin,
Ø obdobně odpovídali taktéž distributoři (43 %) a zástupci on-line platforem (40%)

Pro Asociaci animovaného filmu (ASAF) v Praze – prosinec 2020
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