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Úvod:
Konferenci FAMUTEORIE, která se jako vůbec první
svého druhu soustředěně věnuje tématu studentského
výzkumu na FAMU, jsme se jako doktorandi rozhodli
uskutečnit z několika důvodů.
Tím nejsilnějším byl pocit, že výzkum, a vůbec teorie
jako taková nemají na FAMU své jasně vymezené
místo, svou specifickou platformu, jež by umožňovala
intenzivnější kontakt se studentským výzkumem.
FAMU totiž bývá tradičně prezentována na veřejnosti
i v rámci akademického světa jako instituce zaměřená
výhradně na filmovou a audiovizuální praxi.
Hlavní ideou FAMUTEORIE je proto poukázat
na vědecko-výzkumný potenciál FAMU, a vytvořit
tak platformu dlouhodobějšího rozměru, která
by koncentrovaně upozorňovala na to nejzajímavější
z oblasti výzkumu na FAMU.
FAMUTEORIE by se mohla stát vlastně jakýmsi
teoretickým souputníkem tradičního FAMUFESTU,
jenž by přitáhl pozornost jak studentů FAMU,
tak zástupců odborné veřejnosti z řad filmových
profesionálů i teoretiků a vědeckých pracovníků,
a prezentoval FAMU jako jedno z českých center
myšlení o filmu, filmové tvorbě, historii, filmových
technologiích a nových médiích.
Ambicí konference tak není pouze poskytnout
studentům a nedávným absolventům FAMU prostor
k prezentaci svých výzkumů a jejich reflexi, ale také
poukázat na specifičnost výzkumných aktivit FAMU,
které dlouhodobě staví na úzkém propojení teorie
s praxí a mohou být zásadním přínosem nejen pro
akademické uvažování o filmu, ale také pro vznikající
filmy a jejich tvůrce.

Rádi bychom FAMUTEORIÍ založili tradici reprezentativní
přehlídky toho nejlepšího ze současného výzkumu
na FAMU.
Velmi děkujeme odborné porotě konference, že nám
pomohla sestavit první ročník konference, a hlavně také
studentům a absolventům, kteří se se svými příspěvky
přihlásili a s odvahou tak vstoupili do neznámého.
Těšíme se nejen na prezentace, ale hlavně na diskusi,
kterou jejich příspěvky vyvolají. Diskuse je totiž možná
tím nejdůležitějším, co výzkumné bádání přináší, a my
doufáme, že tato konference ji bude na půdě FAMU
podněcovat.

MgA. Haruna Honcoop
(dokumentaristka, doktorandka FAMU)
MgA. Tomáš Oramus
(zvukař, pedagog KZT a KHD FAMU, doktorand FAMU)
MgA., MgA. Lea Petříková
(vizuální umělkyně, doktorandka FAMU)

FAMUTEORIE CREW

Psát zvukem.
Radiofonické skladby Pavla
Novotného

Rozprávač v novele Muž,
který spí Georgesa Pereca
a jej ﬁlmovej adaptácii

Příspěvek se zabývá tvorbou osobitého libereckého
umělce Pavla Novotného, kterou zevrubně analyticky
rozebírá a zasazuje do širšího historicko-teoretického
kontextu. Specificky se pak zabývá pomezím Novotného kompozic mezi literaturou a zvukovostí a čtenáře
tak seznamuje s širším kontextem zvukové poezie
a experimentální rozhlasové hry a rozkrývá horizont
specifičnosti poslechového módu vnímání.

Tento príspevok sa venuje analýze a komparácii rozprávača v novele Un homme qui dort Georgesa Pereca
a rovnomennej filmovej adaptácii Bernarda Queysanna
s ohľadom na naratívne sprostredkovanie tém prázdnoty, radikálneho odmietania a existenciálnej voľby
hlavného hrdinu.

Příspěvek se soustředí na analýzu Novotného zásadních radiofonických kompozic „Vesmír“ a „Tramvestie“
a předkládá, jakými prostředky umělec ve skladbách
navozuje pocit autenticity.
Příspěvek představuje významného autora desátých
a dvacátých let 21. století, jehož aktivitám se dosud
nedostalo adekvátní teoretické reflexe. Pavel Novotný
hledá poetiku v běžnosti, v osobitých hovorových
projevech. Vymýšlí pravidla hry a podle nich dlouhodobě a důsledně střádá akustický materiál pro své zvukové skladby a skládá je do velmi intenzivních, promyšlených celků plných živelnosti a nadhledu.
Pro jeho metodu a poetiku je příznačné ojedinělé
propojení zvuku, literatury a performance.

MgA. Vendula Guhová
(absolventka CAS FAMU)

K danému zámeru je spočiatku pristupované prostredníctvom interpretácie ústredných tém vychádzajúcich
z diela Martina Bubera. Prostredníctvom rozboru
kompozičných elementov novely sa táto práca ďalej
zaoberá naratologickou analýzou rozprávača v druhej
osobe (opierajúc sa predovšetkým o koncepty autoriek
Fludernik a Kacandes), ktorého chápe ako naratívny
aspekt významne tvarujúci sprostredkovanie ústredných tém novely a amplifikujúci ich pôsobivosť.
Práca s rozprávačom v novele je porovnávaná s prácou
s rozprávačom vo filmovej adaptácii, sústrediac sa na
formálne, resp. dramaturgické zmeny a špecifiká
filmového jazyka, vychádzajúc z konceptov Bordwella
a Gunninga. V závere sú zistené skutočnosti reflektované z naratologických a literárnovedných perspektív,
s ohľadom na budúce možnosti interdisciplinárneho
výskumu..

BcA. Terézia Klasová
(absolventka KSD FAMU)

Přesyceni
jasem

Příspěvek je zaměřen na osvětlení jako hybnou sílu
modernity, a to především ve vztahu k tzv. kolonizaci
noci - jevu, který je spojen s rozšířením umělého
osvětlení do nočních hodin.
Tento proces zcela předefinoval způsob našeho života
po soumraku, rozšířil možnosti všech představitelných
aktivit, zvýšil bezpečnost a pochopitelně i ekonomickou produktivitu.
K radikálním projevům omezování noční tmy patří
plány na umisťování satelitů se světelnými zrcadly na
oběžnou dráhu, které by odrážely světelné paprsky na
naši planetu, a tak umožňovaly denní osvětlení rozsáhlých oblastí i během noci.
Příkladem z poslední doby je projekt „umělého
měsíce“ v čínském městě Čcheng-tu, kde má nahradit
umělé osvětlení.

MgA. Nikola Ivanov

(absolvent KF FAMU, doktorand VŠUP)

Vizuální reprezentace
kultury původních
obyvatel Kanady
Příspěvek mapuje filmovou tvorbu původních obyvatel
Kanady, přičemž se zaměřuje na to, jak původní obyvatelé reprezentují svoji vlastní kulturu.
Na úvod se příspěvek věnuje problematice vidění
a zobrazování „těch druhých“ v kontextu vizuální
antropologie, která domorodé kultury zobrazuje
zpravidla z perspektivy západní kultury.
Teoreticky se příspěvek opírá o pojetí dokumentárních
modů Billa Nicholse, jež aplikuje na filmová díla realizovaná produkčními společnostmi Isuma a National
Film Board of Canada.
Cílem příspěvku je určit specifika domorodého filmu,
a to zejména z hlediska filmové řeči a motivů,
které se ve filmech objevují. Důraz bude kladen dále
na analýzu role vypravěče, příběhu a původních
domorodých jazyků.

BcA. Adam Směták
(absolvent KF FAMU)

Haiku
a Tarkovskij
Andrej Arsenjevič Tarkovskij není pouze individuálním
filmovým autorem, nýbrž reprezentuje jistý modus
operandi filmové tvorby. Jeho filmy stejně tak jako jeho
texty se silně vztahují k duchovní tradici. Překračují
materiální skutečnost ve prospěch křesťanské spirituality.
Jaká je tato tradice? Sám Tarkovskij, když hovoří
o své tvorbě, mluví o haiku jako o základním inspiračním zdroji svých filmů. A právě dotyk japonské tradiční
básnické formy a ruské formy křesťanské spirituality
představuje silové pole přednášky.
Jde o nasvícení Tarkovského textu o jeho vlastní filmové tvorbě Barthesovým textem pojednávajícím
o východní básnické tradici. Konfrontace těchto dvou
sil obnaží tzv. komplex sv. Antonína, dualistický
konflikt mezi duší a hmotou, který vede k jisté formě
duchovnosti. Ta spočívá na pojmu viny a zla, které tvoří
základní významotvornou sílu, jež kontrastuje
s prázdnotou haiku.

Odpor a jistota.
Výzkum produkční kultury ČT
Na několik let jsem se zanořila do neútulných televizních kanceláří a spletitých televizních chodeb,
kde se doteď snadno ztratím. Vypila jsem na omšelých
koženkových sedačkách salonků hodně řídké kávy
a v pitevně zapřádala hovory o tom, jak to v televizi
chodí, jak se co má a nemá dělat a proč si televizní
zaměstnanci myslí, že to jinak nejde. Dlouze jsem
se dohadovala s lidmi, kteří měli v systému vyšší funkce
než já, protože mě jako dramaturgyni i režisérku zajímalo, oč opírají svá přesvědčení: o tom, jak má vypadat
dokumentární film „vhodný“ pro televizi, jak má pracovat jeho autor a kdo je jeho divák či divačka, které
se říkalo paní z Hornídolní.
Zkoušela jsem pochopit, jak se tyto představy o dokumentu formovaly a jaké dopady mají na současnou
televizní tvorbu. Pozorovala jsem „televizní kmen“
s jeho svébytnými rituály a rozhodovacími procesy,
narativy, profesními slovníky a zkoumala, z čeho vyrůstají jeho mocenské a disciplinační mechanismy. Proseděla jsem mnoho hodin na dramaturgických poradách, schůzích a ve střižnách. Nahrála jsem desítky
hloubkových rozhovorů a psala si pět let terénní deník.
Z tohoto etnografického výzkumu produkční kultury
ČT vznikla disertační práce a následně i kniha
Rozumět televizi, kterou představím.

MgA. Ondřej Vavrečka, Ph.D.
(absolvent doktorského studia FAMU,
pedagog FAMU)

MgA. Lucie Králová, Ph.D.
(absolventka doktorského studia FAMU,
pedagožka FAMU)

Vizuální vnímání jako problém
otevřeného systému
Fakt, že biologické systémy, člověka nevyjímaje, jsou
informačně, látkově i energeticky otevřené struktury
poukazuje na přemíru vnějších i vnitřních vlivů,
které ovlivňují vizuální vnímání.
Sama struktura lidského čití je vnitřně ovlivňována
mnoha faktory, vizuální vnímání je propojeno
se sluchovým, hmatovým a dalšími a nedá se brát
a nefunguje jako samostatný a sterilní systém.
Ovlivňování jednoho typu smyslu druhým, tedy
synestesie, je dynamická záležitost, což při přihlédnutí
k účinkům, které působí z vnějšího prostředí, vytváří
limitně nekonečnou škálu vlivů.

Současný umělecký svět nechce např. po osobě kameramana, aby byl také v jedné osobě oční fyziolog,
kognitivní psycholog, fyzik věnující se určitému
spektru elektricko-magnetického vlnění, či molekulární biolog řešící pochody neurotransmiterů na presynaptické membráně.
Je však pravdou, že povrchní znalost těchto oborů ho
posouvá z pozice nahodilosti do centra vědomého
ovlivňování, což hraje důležitou roli v týmových souborech jako je například filmový štáb.

Pochopení vnímání, tedy i vizuálního, jako celku klade
nároky na porozumění dílčích sektorů, tedy celého
řetězce od podnětu k čití. Vliv a význam pozorovacích
podmínek je tedy pevně spjat jak s vnějším, tak
s vnitřním prostředím. Možnosti ovlivnění jednotlivých
stránek problému definují i vliv osoby, která se daným
problémem zabývá, na celek.
Znalost technické stránky je neoddělitelnou součástí
toho, čemu se říká „výtvarno“. Pro člověka, který
se zabývá uměleckou stránkou jako autor, je znalost
prostředků a vlivů pouze přímo úměrná jeho vědomé
ovlivnitelnosti výsledku.

MgA. Petr Koblovský, Ph.D.
(absolvent doktorského studia FAMU,
pedagog FAMU)

Letopis jako východisko
ﬁlmového sbírání času
Letopis je filmový záznam osobnosti, události, krajiny
nebo města, který má zpravodajský charakter.
Je zpravidla nesestříhaný a v případě záznamu místa
i často němý.
Jeho základním atributem je možnost dalšího použití.
Předpokládá se, že médium s letopisem bude archivováno a použito v budoucnosti - blízké nebo vzdálené.
Vzhledem omezeným zkušenostem s filmovými médii
byl a je pro tyto často účely používán záznam na
klasický filmový pás - negativ. Letopis - díky své neutralitě - se za určitých okolností může stát základem
pro časosběrný film.
Časosběrný film nám svou podstatou umožňuje
nahlédnout obyčejné věci a postavy z infra-obyčejné
perspektivy. Zapojení longitudinální výzkumné
metody do služeb filmového umění přidává dílu žánrovou nastavbu. Díky opakujícím se situacím, otázkám
a prostředí jsme schopni lépe pochopit kontext a
motivace chování postav.
Aktéři časosběrných dokumentárních filmů se mění
v archetypy. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, zda
podobné rysy mají také časosběrné záznamy města
a krajiny, které vychází z archivních letopisů. Základem
je terénní výzkum v institucích archivujících takové
filmy.

NFA disponuje letopisy natáčenými na 35mm film
například “Jízda tramvají číslo 9 skrz Prahu”, “Záznam
pravého a levého břehu Vltavy od Troje k Vyšehradu”.
Stejně tak existují letopisy i v archivu Krátkého film
a České televize.
Součástí výzkumu je i záznam orální historie - výpovědí
autorů a kameramanů (Vladimír Opěla,Vlastimil
Hamerník, Petr Zrno, Martin Vadas atp.), kteří se na
natáčení letopisů podíleli.
Cílem tohoto výzkumu je postihnout zákonitosti žánru
letopisu zdobového pohledu. Velkou roli bude hrát
nejen “duch doby”, ale i technické možnosti.
Třetí fází výzkumu je experiment, kdy pět kameramanů
natočí na 35 mm film průjezd Prahou tramvají číslo 9.
V této fázi se výzkum zaměřuje na autorský vliv
na výsledný letopis.
Do jaké míry je možné letopis natočit skutečně
neutrálně a neoriginálně. Jestli jsme jako diváci schopni postřehnout autorský rukopis a pokud ano, má-li
nějaký vliv na výsledný záznam.

Mgr. et MgA. Šárka Slezáková
(absolventka KDT FAMU, doktorandka FAMU)

Filmové zrno v roce 2021
a jeho možná
digitální budoucnost
Filmové zrno. Pixely. Rozlišení. Struktura obrazu.
To jsou klíčová slova nejen tohoto konferenčního
příspěvku, ale i jakékoli předprodukční schůzky
v audiovizi. Příspěvek pomíjí další častou klíčovou frázi
„za kolik?“ a zaměřuje se na (ne)zřejmé rozdíly mezi
filmovým obrazem tvořeným buď zrny nebo pixely.
Co je hlavním důvodem, že tvůrce a diváky stálepřitahuje technologie přes 150 let stará? Psychofyziologické
výzkumy upozorňují na statisticky signifikantní rozdíl v
percepci projekce/akvizice digitální a filmové. Hlavní
důvod spočívá v podobnosti konstrukce struktury
obrazu na sítnici oka a filmové okeničky. Mikrosakadické pohyby zajišťují, že oko je v neustálém nevědomém
pohybu a žádný fotoreceptor není osvětlen stejnou
(mikro)částí zorného pole. Podobný pohyb se odehrává
i na filmovém plátně – molekuly halogenidů stříbra
neustále mění svou pozici v čase.

Tuto otázku příspěvek plně formuluje ve své druhé
části a současně prezentuje teoretický návrh řešení.
Bylo by možné vytvořit senzor používající pro každý
snímek pouze část mřížky světlocitlivých elementů
(tedy imitující pohyb filmového zrna po ploše filmu
v čase) a tak vytvořit zcela věrnou imitaci obrazu filmového, co se struktury obrazu týče?
Porovnáním RMS granularity běžných filmových materiálů bych rád dopočítal potřebné rozlišení, kterým by
bylo možno věrně simulovat filmové zrno s velmi
podobným psychofyziologickým účinem filmové
projekce.
Konferenční příspěvek by měl nabídnout obecný vhled
do problematiky struktury filmového obrazu, nastínit
rozdíly v percepci obrazu digitálního a analogového
a nabídnout originální řešení zmíněného problému.

Bližší pohled na digitální pohyblivý obraz však ukazuje,
že statická mřížka světlocitlivých elementů snímače
postrádá jakýkoliv pohyb. Je tento nedostatek
(mikro)pohybu digitálního obrazu hlavním důvodem
preference a intenzity prožitku filmové projekce?
S ohledem na postupné stárnutí filmových laboratoří
se nabízí otázka, zda je možné nahradit chvění filmového zrna nulami a jedničkami a zprostředkovat divákovi plnohodnotný filmový zážitek za současné úrovně
techniky a technologií.

MgA. Ondřej Belica

(absolvent KK FAMU, doktorand FAMU)

Videoart jako hybný nástroj
pro transformaci politického
a společenského konﬂiktu
Příspěvek se zabývá možností transformace konfliktu –
konkrétně izraelsko-palestinského prostřednictvím
videoartu palestinských tvůrců jakožto alternativního
prostředníka pro širší i zahraniční publikum (jinými
slovy, jak se z antagonismu může stát agonismus).
Izraelsko-palestinský konflikt (jehož styčné body
můžeme definovat jako v r. 1948 vznik státu
Izrael/al-Nakba/katastrofa, Šestidenní válka r. 1967,
první a druhá intifada), provází kulturní trauma,
přičemž při stavu konfliktu roli prostředníka obvykle
zastávají alternativní subjekty (např. alternativní
media, umění ad.), které určitým způsobem zpochybňují dominantní narativ (hegemonický diskurs).

hegemonickému diskursu (“strach o přežití, z potenciální hrozby”) a k palestinskému hegemonickému
diskursu (“obtíž formulovat národní aspirace, role oběti
a lamentování nad “ztraceným rájem””), a jaký potenciál má toto medium přispět k demokratickému
dialogu, tedy místo z antagonismu se transformovat
do agonismu (Mouffe. 2005). A tedy v širším slova
smyslu na konkrétním příkladu, jak může alternativní
médium/umění přispívat ve společnosti konfliktu
k demokratickému dialogu.

Příspěvek se zaměřuje na možnost transformace
kulturního traumatu a konfliktu prostřednictvím
videoartu. Palestinský videoart je nástroj, který běžně
putuje a je vystavován po celém světě a jeho tvůrci
v něm určitým způsobem reagují na dominantní
palestinský a izraelský narativ.
Prostřednictvím diskursivní teorie (Laclau, Mouffe:
1985), konkrétně diskursivní teoretické analýzy, příspěvek analyzuje videoart jakožto médium pro formování
demokratického způsobu myšlení: jak se palestinský
videoart a jeho tvůrci vztahují k izraelskému

Mgr., BcA. Kristýna Kopřivová
(absolventka KDT FAMU, doktorandka FSV UK)

Jan Kučera
a jeho ﬁlmová teorie
Spojení slov FAMU a teorie ve mě – jakožto absolventovi střihové skladby – automaticky evokuje osobnost
Jana Kučery, významného to filmového teoretika
(ale i zkušeného praktika), který se roku 1964 zasadil
o otevření oboru střihové skladby na FAMU (kde již
od jejího vzniku v roce 1947 vyučoval).

Žena, matka,
režisérka
Zahraniční studie potvrzují, že ačkoliv je poměr
absolventů a absolventek filmových škol přibližně
stejný, filmů režírovaných ženami je výrazně méně.
Ženy a muži nemají ve filmovém průmyslu stejné
podmínky, a společnost tak přichází o příběhy
vyprávěné z perspektivy žen.

Kučerovy přednášky i semináře se opíraly o originální
teoretický fundament, který houževnatě rozpracovával
a systematicky precizoval od 30. let minulého století
až do konce svého života.

Jedním z významných faktorů v kariéře režisérek
je míra podpory jejich tvůrčí činnosti po založení
rodiny. Tato životní zkušenost proměňuje jejich pohled
na svět i filmový průmysl. Některé ženy změní své
životní priority a od tvorby upouští, v jiných mateřství
akceleruje chuť a vůli se společensky angažovat.

Jeho filmová teorie, s akcentováním střihové složky,
byla přitom definována cílem vyškolit režiséry a kameramany ve skladebném natáčení a vychovat střihače
ve schopnosti vyhodnocovaní a zpracování natočeného
materiálu za účelem vytvoření funkčního a hierarchizovaného celku audiovizuálního díla.

Na základě rozhovorů s aktivními režisérkami dokumentárních filmů, žijícími v České republice, jsou
definovány výzvy, se kterými se režisérky potýkají
v období raného rodičovství a rodičovské dovolené,
a popsány jejich individuální strategie slaďování role
umělkyně a matky.

Příspěvek základně přiblíží osobnost Kučery spolu
se zásadními poznatky jeho teorie, které se propsaly
do výuky na FAMU (a to nejen na KSS) a doposud
ani nebyly na půdě školy překonány.

Rozhovory se zástupci institucí - ČT, Státní fond
kinematografie a FAMU ukazují, jakým způsobem
české instituce smýšlejí o genderové rovnosti, a jestli,
pokud vůbec, aplikují nástroje k jejímu dosažení.
Záměrem příspěvku je popsat možnosti podpory
kariéry režisérek, iniciovat diskuzi a institucionální
změnu.

MgA. Michal Böhm

(absolvent KSS FAMU, doktorand FAMU)

MgA. Tereza Tara
(absolventka KDT FAMU)

Koncept
katedry youtuberingu
YouTube přebírá už nějakou dobu (nejen) mladé
publikum donedávna dominujícím televizním
kanálům. Postava youtubera, tedy novodobé celebrity,
je tedy jakousi evoluční extenzí dnes už stárnoucí
televizní hvězdy.
Lidé rozšiřujících se věkových kategorií tráví u YouTube
videí množství času, který upřeli televizní, či filmové
zábavě. Youtubering prochází napříč sociálními vrstvami a nachází své diváky v dosud neviděném množství
kategorií.
Je tedy nasnadě se ptát, zda by youtubering neměl být
akreditovaným, institucionalizovaným akademickým
oborem. Každá umělecká profese se zdála být pokleslou až do svého zavedení v sylabech akademie
(na případu nedávno založené katedry herního designu můžeme skepsi odpůrců pociťovat doteď),
svou institucionalizací ale jako by dostala společenský
punc vlastní příčetnosti, punc vědy.

Youtubering by bezpochyby mohl projít svou teoretizací, ale možná jsou to jiné části novodobé tvorby,
které jsou vhodné pro ustanovení vlastní katedry.
Vliv jsme měli vždycky a vždy se z našich řad vyloupávali lidé, kteří chtěli mít a měli vliv větší, tvorba jako
touha po moci.
Přesto teď máme na světě nový typ profese, který se
jmenuje “Influencer” - člověk s vlivem. Od youtubera
ho dělí velice tenká linie, často se z youtuberů stávají
influenceři, do jejich okruhů ale spadá (respektive
může spadat) daleko víc, než vytváření YouTube videí.
Je tedy YouTubering obor, který by FAMU jako vlivná
filmová akademie měla obsahovat, aby držela krok
s dobou? Co by obor obsahoval a stojíme vůbec o něj?

Spolu se statusem ale akreditace oborů prochází
jakousi svázaností, definicí, která jim ubírá něco z jejich
vlastní umělecké svobody.
Co je potřeba pro vytvoření akreditovaného oboru?
Jeho definice, struktura, složení, praktičtí
profesionálové a teoretici.

BcA. Lenka Karaka

(absolventka KDT FAMU, studentka KALD DAMU)

Na konferenci
se dále podíleli:
FAMUJURY
doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
(pedagožka KFS FFUK, šéfredaktorka časopisu Iluminace)
doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D.
(střihač, pedagog FMK UTB)
Ing. Martin Ožvold, M.A.
(zvukový umělec, pedagog KZT FAMU)
Mgr. Sylva Poláková, Ph.D
(kurátorka NFA)

VISUALS
Alex Sihelská
(CAS FAMU)

FAMUTEAM

Mgr. Helena Bendová
(proděkanka pro vědu a výzkum FAMU)
Mgr. Petra Horká
(grantová metodička FAMU)

Tato konference vznikla na Akademii múzických
umění v Praze v rámci projektu "FAMUTEORIE"
podpořeného z prostředků účelové podpory
na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo
MŠMT v roce 2021

