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1. Úvod
Tato příručka je určena studentům, akademickým pracovníkům i vědecko-výzkumným
pracovníkům FAMU, kteří buď plánují podat žádost v některé grantové vědecko-výzkumné či
umělecko-výzkumné soutěži, anebo jsou již nyní řešiteli některého z grantových projektů.
Cílem je poskytnout vám praktické informace a tipy, které by vám měly pomoci zorientovat
se v tom, jak by měl úspěšný projekt vypadat, na co vše můžete získat finanční podporu a
jak řešit administrativně různé aspekty projektu (např. nákup věcí, cesty, odměňování
dalších členů řešitelského týmu apod.). Grantové možnosti jsou pestré a různě
odstupňované - vedle grantových soutěží vhodných pro výzkumníky, kteří plánují např.
napsat a vydat odbornou knihu nebo článek do recenzovaného časopisu, máme na FAMU
také soutěže, které jsou vhodné např. pro studenty, kteří píší diplomovou či disertační práci,
či soutěže, které jsou zaměřené na výsledky více praktického typu, zahrnující uměleckou
tvorbu a její reflexi anebo různé podoby aplikovaného, experimentálního výzkumu.
Manuál jsme pojali jako příručku, kterou není třeba číst celou od začátku do konce, ale spíše
doporučujeme zaměřit se výběrově jen na to, co je pro vás zrovna užitečné. Každá kapitola
přináší nejprve obecné tipy a následně informace důležité specificky u konkrétních
grantových soutěží. Pro snadnější orientaci jsme pasáže týkající se interních grantových
soutěží FAMU - tj. Studentské grantové soutěže, Projektové soutěže, Fellowship in artistic
research - a externích grantových soutěží rozlišili v textu barevně. U věcí, které často bývají
žadateli/řešiteli opomenuty, anebo nesprávně pochopeny, umisťujeme výstražný nápis
POZOR.
Bude-li vám v manuálu cokoliv nejasné a budete-li mít doplňující dotazy, obracejte se prosím
na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz) anebo na
grantovou metodičku Petru Horkou (petra.horka@famu.cz).

2. Přehled grantových možností
2a. Na (F)AMU
Studentská grantová soutěž AMU (SGS)
-

Určena pro magisterské a doktorské studenty, kterým nicméně vždy s jejich
projektem pomáhá akademický pracovník fakulty (u projektů magisterských studentů
je pedagog uveden vždy coby hlavní žadatel/řešitel; u projektů doktorandů je pak
hlavním žadatelem sám student, nicméně jeho školitel je povinnou součástí
řešitelského týmu).

-

-

-

-

-

POZOR: Zapojení studentů bakalářských studijních programů do projektu podmínky
MŠMT neumožňují. Do žádosti je možné je uvést pouze v případě, že v průběhu
řešení projektu budou přijati do magisterského programu a práci na projektu budou
vykonávat již jako studenti Mg. studia. Příp. mohou být financováni v rámci služeb.
Vyhlašuje se zpravidla v říjnu, s deadlinem odevzdání žádostí cca v půlce listopadu a
finálním rozhodnutím o přidělení podpory během ledna až března.
Soutěž je vyhlašována na projekty trvající jeden rok, od ledna do prosince, s tím, že
závěrečná zpráva a výstupy projektů se odevzdávají následný rok v lednu.
Projekty se typicky vztahují k výzkumné práci na diplomové anebo disertační práci
studenta: je možné zajistit si přes grant např. finance na cesty do zahraničí, na nákup
techniky, knih, DVD apod., na konzultace s odborníky, na rešerše, na zajištění
respondentů, na překlady, na jazykovou korekturu apod., standardní součástí
nákladů projektu je také stipendium pro studenty zapojené do projektu odměňující je
za jejich práci na výzkumném projektu.
Očekávaným výstupem je zpravidla jak samotná disertační či diplomová práce, příp.
jejich část, tak i nějaký způsob veřejné prezentace toho, co řešitelé vybádali - tedy
nejčastěji článek (u doktorandů se očekává text v recenzovaném časopise, jako jsou
např. v ČR ArteActa, Iluminace, či Mediální studia, Sešit pro umění, teorii a příbuzné
zóny apod., u magisterských studentů je možné mít coby výstup text i v odborném
nerecenzovaném časopise, jako jsou Cinepur, Film a doba apod.) či workshop (např.
odprezentovaný na FAMU anebo třeba v rámci nějakého festivalu apod.).
FAMU v minulých letech v této soutěži přerozdělovala celkově každý rok cca 800 000
až 1 mil. Kč s tím, že podpořeno bylo 6-8 projektů ročně.
Průměrně se jednotlivým úspěšným projektům přiděluje (v závislosti na množství
výstupů, pracnosti, počtu spoluřešitelů atd.) cca 80 000 až 150 000 Kč, přičemž max.
možná podpora je 250 000 Kč. Více o rozpočtu a např. obvyklých výší stipendií pro
studenty v této soutěži viz 3. kapitola, Specifika SGS.
Více info viz https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/studentska-grantova-soutez/
Soutěž se řídí Výnosem rektora č. 9/2016 a s ním souvisejícími dodatky.

Projektová soutěž AMU (PS)
-

-

-

Je určena primárně pro akademické a vědecko-výzkumné pracovníky FAMU
(podávat žádosti za jistých specifických podmínek mohou také postdoci anebo lidé
zaměstnaní na FAMU coby externisté na pedagogickou či vědeckou činnost na
dohodu, více viz níže).
Vyhlašuje se zpravidla v říjnu, s deadlinem odevzdání přihlášek do konce listopadu a
finálním rozhodnutím o přidělení podpory během února až března následujícího
kalendářního roku.
Soutěž je většinou vyhlašována na projekty jednoleté a dvouleté, někdy i tří a
víceleté projekty.
Žádat je možno na projekty, jejichž výstupy budou vědecké a uplatnitelné v RIV,
Rejstříku informací o výsledcích v oblasti vědy, výzkumu a inovací (tj. projekty
završené např. napsáním a vydáním odborné knihy, odborného článku v
recenzovaném časopise, uspořádáním workshopu, uspořádáním konference, na níž
má řešitel sám také příspěvek, uspořádáním výstavy doplněné o vydání kritického
katalogu apod.). Vedle základního výzkumu je možné v této soutěži uplatnit i projekty

-

-

-

zaměřené na výzkum aplikovaný (např. na umělecko-technicky zaměřené
experimenty a na vznik prototypů a metodik) a na výzkum umělecký, kde bádání
probíhá prostřednictvím umělecké tvorby (alespoň některé výstupy takového projektu
Musí být nicméně zařaditelné do RIV). Podrobněji možné typy výstupů shrnuje
Kapitola 8 níže.
AMU rozděluje v této soutěži cca 4 miliony Kč každý rok (jedná se jen o finance na
první rok řešení), s tím, že za každou fakultu jsou vybrány zhruba 4 až 7 vítězné
projekty.
Finanční dotace se odvíjí od náročnosti projektu, počtu výstupů, počtu zapojených
spoluřešitelů a délky trvání - orientačně lze říct, že jednoleté granty bývají většinou
podávány na zhruba 80 000 až 150 000 Kč; dvouleté se pohybují cca mezi 300 000
až 1 milionem, s průměrem kolem 500 000 Kč; tříleté granty se pak v posledních
letech pohybovaly co se týče přidělené částky většinou ve výši mezi 1 až 2,5 miliony.
Rozpočty většinou zahrnují krom osobních nákladů, služeb, nákupu drobného
majetku, cestovného apod. také ediční náklady na vydání knižních publikací.
Více info viz https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/projektova-soutez-amu/

Fellowship in artistic research
-

-

-

Určeno pro bakalářské, magisterské i doktorské studenty, stejně jako pro
akademické pracovníky FAMU.
Soutěž bývá vyhlašována na jaře, s dobou řešení projektu 12 měsíců; v roce 2021
děláme ještě i druhou podzimní výzvu vyhlášenou v říjnu.
Vítězný projekt získává dotaci 50 000 Kč vyplacenou čistě na osobní náklady (ať už
se jedná o projekt jednoho žadatele anebo tým více žadatelů - pak se tato částka dělí
mezi ně způsobem, který určuje hlavní žadatel/řešitel).
V rámci projektu má vzniknout menší projekt uměleckého výzkumu - tj. výzkumu
prováděného skrze uměleckou tvorbu. Konkrétně to znamená vytyčit si téma, o
kterém můžete přemýšlet a experimentovat skrze umělecké prostředky. V rámci
uměleckého výzkumu se leckdy stává tématem zkoumání sebereflexivně i samotné
umění a různé aspekty, které s ním souvisejí. Výsledkem má být jak samotná
umělecká tvorba (např. video, galerijní instalace apod.), tak zároveň nutnou součástí
je text, který bude zaslán do některého z recenzovaných časopisů či platforem, které
se na audiovizuální umělecký výzkum zaměřují (např. https://jar-online.net/en,
https://www.creativemediaresearch.org/, https://screenworks.org.uk/,
https://arteacta.cz/ apod.).
Více info viz https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/artistic-research/fellowship2021/.

2b. Externí grantové soutěže
-

Fakulta má velký zájem, aby naši akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci
podávali žádosti do velkých a prestižních externích vědeckých grantových soutěží
(GAČR, TAČR, Horizont Evropa, NAKI apod.). Napsání kvalitních žádostí je nicméně
poměrně pracné, proto proděkanka nově dává těm pracovníkům, kteří se s ní
dohodnou na napsání takovéto grantové žádosti, motivační finanční odměnu (její
výše závisí dle náročnosti - 10 000 Kč či více).

Výběrový přehled externích grantových možností:
- Grantová agentura České republiky (GAČR), https://gacr.cz/zadosti-o-grant/ vhodné pro akademické a vědecko-výzkumné pracovníky a postdoktorandy
- Standardní granty - na dobu 2-3 let, vyhlášení zpravidla přelom únor/březen,
deadline přihlášek cca duben, rozhodnutí v prosinci, od ledna dalšího roku
pak případně začíná řešení projektu
- Juniorské projekty - na dobu 2-3 let, jsou zaměřeny na excelentní mladé
vědce s cílem vybudovat nezávislou badatelskou skupinu a opatřit si
adekvátní vybavení
-

Technologická agentura České republiky (TAČR) - pro projekty FAMU se hodí
víceméně pouze program ÉTA, zaměřený na aplikovaný výzkum propojený se
společensky, humanitně a umělecky změřeným bádáním, viz
https://www.tacr.cz/program/program-eta/
-

-

Státní fond kinematografie
- určeno primárně pro doktorské studenty a akademické a vědecké pracovníky
- výzva na neperiodické publikace, tj. na publikaci knih - vyhlášena bude v
březnu 2022, deadline přihlášek duben 2022, rozhodnutí červenec 2022,
celková alokace výzvy 1 milion Kč
- výzva na konference a výzkum v oblasti filmové vědy - vyhlášena bude v
lednu 2022, deadline přihlášek únor 2022, rozhodnutí květen 2022, celková
alokace výzvy 1 milion Kč
- výzva vzdělávání filmových profesionálů - vyhlášena byla v říjnu 2021,
deadline přihlášek listopad 2021, rozhodnutí únor 2022, celková alokace
výzvy 7,5 mil. Kč
- u projektů je vyžadováno spolufinancování z neveřejných zdrojů, proto musí
žadatel svůj projektový záměr nejprve projednat s tajemnicí fakulty, která
vyhodnotí, zda a v jaké výši může škola na spolufinancování projektu z
neveřejných zdrojů participovat

-

Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury (OMA) - více viz
https://www.mkcr.cz/ii-vyberove-dotacni-rizeni-v-oblasti-kinematografie-a-medii470.html
- určeno primárně pro doktorské studenty a akademické a vědecké pracovníky
- možno žádat o podporu, čerpanou během následujícího kalendářního roku,
mj. na knižní publikace, odborné konference a semináře
- vyhlášení většinou září, deadline podání přihlášky konec října, rozhodnutí cca
leden následného kalendářního roku
- na knižní publikace OMA přispívá většinou cca mezi 50 000 až 100 000 Kč
- za AMU se smí dle podmínek této soutěže podat max. 3 žádosti, proto se
ozvěte včas grantové metodičce, kdybyste měli o tuto soutěž zájem

3. Proces podání žádosti

U veškerých grantových žádostí, které se chystáte podávat, doporučujeme zkonzultovat je
před finálním podáním s proděkankou pro vědu a výzkum a grantovou metodičkou. U každé
soutěže je klíčové nastudovat si nejprve dobře podmínky - tedy vyhlášení soutěže a
související dokumenty (výnosy rektora, zadávací dokumentaci, formuláře žádosti apod.). Při
tvorbě grantových žádostí obecně dodržujte základní pravidla akademického psaní –
projekty by měly být formulovány jasným, striktně věcným jazykem; měli byste se vyvarovat
obecných vět a frází, a také čistě subjektivních výroků (např. je vhodnější používat třetí
osobu než první, např. „projekt reflektuje“).
Zde několik obecných tipů pro vyplňování žádosti určených pro začátečníky:
-

-

-

anotace projektu - shrňte stručně co přesně a jak budete zkoumat a k jakým
výstupům míříte. Anotace by měly být formulovány jasně a přesvědčivě, protože
předávají grantovým komisím základní informace o projektu. Popište cíle projektu,
jeho význam. Definujte hlavní výstup projektu a případně zmiňte nejdůležitější
aktivity. Zvláštní pozornost věnujte předepsanému počtu znaků, např. u SGS mají
anotace max. pouhých 600 znaků. Vyjadřujte se tedy stručně a k věci.
shrnutí současného stavu bádání - je vhodné uvést i konkrétní seznam odborných
knih a článků, který se týká jednak vašeho tématu zkoumání, jednak použité
metodologie. Pro grantové komise je podstatné vědět, že žadatel má v obecných
rysech představu, zda jeho téma obzvláště v posledních letech bylo zkoumáno i
někým jiným a zda žadatel našel takový aspekt anebo úhel pohledu, aby mohl k
dosavadnímu poznání přinést něco nového, případně relevantně shrnout dosavadní
výzkumy apod. Není nutné mít detailně přečtenu veškerou literaturu, na níž budete
odkazovat - ponor do literatury je typicky součástí až samotného řešení projektu. Pro
rešerši vašeho tématu můžete využít např. databáze vědeckých periodik JSTOR a
EBSCO, které máte jako studenti a pedagogové FAMU zdarma k dispozici včetně
fulltextových verzí článků (viz https://www.famu.cz/cs/fakulta/knihovna/onlinezdroje/).
obsah a cíle - při definování toho, co přesně a proč chcete zkoumat, se zaměřte
pokud možno na nějaké úžeji a specifičtěji vymezené téma (např. těžko můžete
stihnout během jednoletého či dvouletého grantu zpracovat téma “filmové muzikály”
všech dob a zemí světa; realističtěji a relevantněji bude vypadat, když se zaměříte
např. na “české muzikály 50. až 80. let a jejich vztah k socialistické ideologii “ nebo
třeba na “mizanscénu v muzikálech Vincenta Minnelliho” apod.).
- Téma může být dobré definovat jako výzkumnou otázku (příp. hlavní otázku a
pak otázky vedlejší, související) - pro grantovou komisi je pak viditelnější, co
přesně chcete svým výzkumem zodpovědět, jaká výzkumná nejistota vás k
podání grantu vedla. Jiný funkční způsob je vysvětlit hypotézu/hypotézy, které
stojí na začátku bádání a které se budete snažit postupně potvrdit či vyvrátit.
- Většina projektů se zaměřuje na určitý vzorek uměleckých děl, tvůrců,
festivalů, institucí apod. Definujte, na jakých příkladech, na jakém vzorku své
téma budete zkoumat a proč právě na něm. Mělo by být zřejmé, že vzorek je
vybraný pečlivě tak, aby jeho analýza byla dostatečná pro dosažení
zajímavých obecnějších závěrů. Podstatné také je, aby bylo zřejmé, že
budete mít skutečně k dispozici onen vzorek během řešení projektu, že máte
jasnou představu o tom, jak se k němu dostanete (např. je možno uvést
informace o tom, že zkoumané filmy jsou dostupné v Národním filmovém

-

-

-

archivu, nebo že jste kontaktovali několik českých režisérů, s nimiž povedete
rozhovory a že oni s tím předběžně souhlasí apod.).
- Je dobré vysvětlit, jaký bude přínos, proč vlastně chcete dané otázky
zkoumat. Pro koho budou výsledky výzkumu potenciálně užitečné? Má
projekt potenciál přinést poznání, které bude užitečné šířeji, i za zdmi naší
školy? U studentských projektů je relevantním přínosem třeba i to, že
studentům daný výzkum pomůže ve formování jejich vlastního tvůrčího
přístupu a rozvoji kompetencí apod.
metodologie - vysvětlete, jakým způsobem budete analyzovat své téma, jak
konkrétně zpracujete data, která během výzkumu získáte, jaké metody a pojmy
používané jinými badateli pro vás budou klíčové a užitečné.
- Velká část výzkumů vytvářených na naší škole míří k esteticky zaměřenému
zkoumání - používají např. formální, tematickou, ideologickou nebo narativní
analýzu apod. Mohou čerpat z různých specifických oblastí výzkumu - třeba z
teorie žánrů, z performance studies, z gender studies, z naratologie, z
archeologie médií apod. U magisterských studentů přitom ale platí, že
samozřejmě nemusíte být při podávání žádosti odborníkem na tyto oblasti pokud je váš projekt zaměřen třeba na vznik jedné kapitoly diplomové práce a
následný článek v nějakém časopise, váš vedoucí práce by vám měl poradit
základní pojmy a metodické postupy, které můžete následně produktivně
využít v rámci svého projektu.
- U výzkumů orientovaných společensko-kulturně se často rozlišuje mezi
kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Např. když coby hlavní metodu
práce použijete dotazníkové šetření, může být výsledkem kvantitativní
analýza mířící k určité statistice, která potvrdí či vyvrátí nějakou vaši původní
výzkumnou hypotézu. Naopak skrze rozhovory můžete leckdy mířit ke
kvalitativnímu výzkumu, tj. takovému, kde se dostáváte více do hloubky
zkoumaného problému, k jeho individuálním aspektům a využíváte větší míru
vlastní interpretace získaných dat.
- Jedna z možných cest je tzv. aplikovaný výzkum, který míří k prakticky
využitelným výsledkům, postupům, metodikám, databázím apod., často za
pomoci experimentů. Na naší škole se nabízí např. zaměřit se takto na
výzkumy související s technicko-tvůrčími otázkami v oblasti kamery, zvuku,
střihu, režie apod.
harmonogram - u rozvržení jednotlivých kroků práce je klíčová realističnost, tedy
aby bylo zřejmé, že budete mít dostatek času na to, aby slibované výstupy skutečně
mohly vzniknout. Důležitá je také logičnost postupu (např. na začátku nejprve
studium nakoupené literatury, příprava výzkumu, pak samotné bádání, na konci fáze
jazykové korektury atd.).
předpokládané výstupy - šanci svého projektu na úspěch zvýšíte, když budete mít
výsledky dobře uplatnitelné v tzv. RIV, více viz kapitola 8. Čím prestižnější výsledek,
tím lépe (např. odborné monografie nebo články otištěné v časopisech v databázích
WoS a Scopus jsou velmi cenné výstupy). U studentských soutěží jsou nicméně
kritéria samozřejmě nižší a neočekávají se např. knižní výstupy. Důležitá je
realističnost, tedy nepřecenit své síly, neslibovat příliš mnoho výsledků, které
nemůžete stihnout (např. u ročního projektu je běžné mít jako výstup jen jeden
článek nebo článek a workshop apod.). U popisu výstupů buďte konkrétní - když
chcete napsat článek, napište rovnou možnosti, do jakých konkrétních periodik ho

-

zkusíte poslat k otištění. Když chcete dělat workshop, v jehož rámci byste
odprezentovali na konci výsledky svého bádání, napište konkrétněji, kde by se asi
konal (na FAMU? v rámci nějaké jiné instituce či akce?) a příp. jakou by měl podobu,
pro koho by byl určen atd.
rozpočet - by měl především odpovídat velikosti a náročnosti projektu. Měli byste
jasně zdůvodnit, proč potřebujete dané položky rozpočtu pro zdárný vznik výstupů,
které v žádosti uvádíte. V 5. kapitole jsou vypsané i některé praktické aspekty
čerpání peněz v rámci školních grantů, které je při tvorbě rozpočtu v žádosti někdy
dobré předem zvážit (např. zda je vhodnější případné spolupracovníky v týmu
zaměstnat na smlouvu anebo na DPP anebo je zaplatit přes fakturu). Co se týče
jednotlivých částí rozpočtu:
- cestovné - u zaměstnanců zahrnuje vždy také stravné, grantová metodička
vám pomůže danou částku vypočítat. V cestovném je zahrnuto typicky
ubytování, dopravní prostředky (nicméně pozor, proplácení cest autem má u
zaměstnanců specifické podmínky!), účastnické poplatky na konference,
akreditace na festivaly, cestovní pojištění.
- služby - v této kolonce typicky můžete přes fakturu zaplatit např. překladatele,
konzultanty, jazykovou korektorku, spolupracovníky vypomáhající s technicky
zaměřenými pracemi, grafika na propagaci workshopu či konferenci, apod.
- materiál - typicky náklady na knihy, dvd, a různou potřebnou drobnou
techniku (diktafon, tablet, fotoaparát atd.) apod.
- osobní náklady - zkuste realisticky odhadnout, kolik hodin práce v rámci
projektu bude mít na starost kdo ze zapojených lidí a podle toho nastavte výši
odměn a stipendií (např. odměna za práci studentů se standardně pohybuje
ve výši cca 150-200 Kč za hodinu práce na projektu).

Specifika podání žádosti u Studentské grantové soutěže (SGS)1:
-

-

-

-

1

Každý žadatel může podat jen jednu přihlášku do této soutěže. Studenti mohou
být členy jiných řešitelských týmů v SGS a pobírat stipendium ve více paralelně
běžících SGS projektech, akademičtí a VaV pracovníci se mohou účastnit dalších
projektů pouze bez nároku na finanční odměnu.
Členy řešitelského týmu mohou být magisterští a doktorští studenti a akademičtí a
vědecko-výzkumní pracovníci FAMU.
POZOR - Je nutné, aby v rámci projektu pracovalo vždy stejně anebo více
studentů než ostatních badatelů-zaměstnanců (tedy není možno, aby v
řešitelském týmu byli např. 2 badatelé-zaměstnanci a 1 student, ale lze naopak mít
projekt, kde je 1 badatel-zaměstnanec a 2 a více studentů).
Osobní náklady - osobní náklady studentů (včetně jejich stipendií) musí v rámci
rozpočtu projektu v položce osobních nákladů tvořit minimálně 75 % z celkové částky
ON, tedy ve srovnání s odměnami zapojených pedagogů.
POZOR - V projektu vždy musí být po celou dobu 12 měsíců jeho trvání
zaangažováni studenti FAMU. Pokud tedy např. chce žádat magisterský student 5.
ročníku, který podává žádost prostřednictvím akademického pracovníka v listopadu
21, s tím že ale už příští rok v září 22 plánuje udělat státnice, je to potenciální

Řídí se výnosem rektora 9/2016.

-

-

problém - hrozí tak, že od října 22 by projekt dál pokračoval už jen s pedagogem, ale
nebyl by v něm už přítomný žádný student, což nelze. V takovém případě prosíme,
abyste zapojili do projektu, třeba i v menším rozsahu, ještě dalšího studenta či
studenty, kteří nemají v plánu během ročního řešení daného projektu školu ukončit.
Rozpočet - běžná výše stipendia studenta v této soutěži je cca 30 000 až 50 000
Kč. Odměny vedoucímu práce/školiteli bývají většinou v rozmezí 10 000 až 15 000
Kč.
Ediční náklady je možno zahrnout do rozpočtu SGS projektu jen v případě, že
součástí žádosti je už i rukopis plánované publikace (příp. jeho podstatná část).
Režijní náklady se vypočítávají automaticky jako 10 % k rozpočtu samotného
projektu. Tyto finance jsou přidělovány na fakultu na různé režijní náklady
(administrativa, kancelářské potřeby apod.), a tedy coby řešitelé, v případě
úspěšného rozhodnutí o přidělení dotace, nerozhodujete o jejich použití a vyplácení,
to řeší tajemnice fakulty.

Specifika podání žádosti v rámci Projektové soutěže AMU:2
-

-

-

2

Každý žadatel může podat jen jednu žádost do soutěže, nicméně může být
členem řešitelských týmů v jiných projektech.
POZOR U vědecko-výzkumných pracovníků (ale nikoli akademických) platí, že podat
žádost nemůžete, pokud v době plánovaného započetí projektu budete ještě řešit
svůj jiný starší grantový projekt v rámci Projektové soutěže. Jinak řečeno, pokud
řešíte grant v rámci PS, ale má vám končit v prosinci 21, můžete na podzim 21 podat
žádost na projekt, který započne následně od ledna roku 2022. Pokud jste ale
například teprve v druhém roce řešení tříletého projektu PS, nemůžete už nyní
podávat novou žádost a mít pak paralelně dva běžící projekty PS, kde byste byli na
pozici hlavního řešitele/žadatele.
Žádost mohou podávat interní akademičtí anebo vědecko-výzkumní pracovníci.
- Výjimečně může podat žádost externí zaměstnanec pracující na FAMU v
době podání žádosti na DPP v oblasti výuky anebo vědy. Musí nicméně
dodat spolu s žádostí písemné stanovisko děkana, že děkan souhlasí s tím,
že v případě úspěšné žádosti daného žadatele následně zaměstná na období
trvání projektu.
- Žádost může také podat postdoktorand, který nemá žádný pracovněprávní
vztah s FAMU a který dokončil svůj doktorát na FAMU před maximálně 5 lety.
Musí nicméně dodat s žádostí souhlas s případným přijetím jak od děkana,
tak od konkrétního pracoviště, kde by daný postdoc působil, pokud by byl
projekt schválen.
Výsledky projektu jsou výstupy, jež je možné uplatnit do RIV - tedy i když je
možné mít mezi sekundárními výstupy projektu i některé další typy “bonusových”
výsledků (např. umělecké dílo, překlad knihy apod.), primárně je tato celá soutěž
zaměřena na vznik vědeckých výsledků umístitelných do RIV, tedy na odborné knihy,
články, workshopy, prototypy, certifikované metodiky apod. (více viz Kapitola 8).
Uzpůsoben by tomu zpravidla měl být i rozpočet celého projektu (tedy většina
nákladů by měla směřovat ke vzniku RIV výstupů, nikoli na ony další výstupy).

Viz výnos rektora 9/2020.

-

-

-

Pokud má být jedním z výstupů projektu publikace knihy, je nutno dodat jako
přílohu žádosti rozpočet plánovaných edičních nákladů. O tyto náklady je možno
zároveň požádat v rámci dotace, tj. učinit je součástí rozpočtu vašeho grantového
projektu - což velmi důrazně doporučujeme (protože výstup vašeho projektu nemůže
být jen nevydaný rukopis knihy, jste povinni na závěr - do 2 let od skončení grantu
maximálně - dodat vytištěnou knihu či ebook).
- O vydání je možno požádat Nakladatelství AMU (NAMU) - kontaktujte
kdyžtak ředitele NAMU (https://namu.cz/page/o-nas) a dohodněte se s ním na
předběžném plánu vydání a na rozpočtu edičních nákladů.
- Knihu je možno vydat také v jiném nakladatelství, s nímž se dohodnete - i v
takovém případě je možno získat dotaci i na ediční náklady, nicméně max. do
výše předpokládané ztráty onoho nakladatele. (Upozorňujeme, že není
možné dostat autorský honorář od tohoto externího nakladatelství, protože
pak by nebylo možné uplatnit výsledky projektu v RIV.)
Do rozpočtu je možno zahrnout i tzv. investiční náklady na hmotný i nehmotný
majetek, tj. nákup věcí dražších než 50 000 Kč - v takovém případě ale předem
zkonzultujte s grantovou metodičkou problematiku odpisů.
Režijní náklady se vypočítávají automaticky jako 10 % k rozpočtu samotného
projektu. Tyto finance jsou přidělovány na fakultu na různé režijní náklady
(administrativa, kancelářské potřeby apod.), a tedy coby řešitelé, v případě
úspěšného přidělení dotace, nerozhodujete o jejich použití a vyplácení, to řeší
proděkanka pro VaV, příp. tajemnice fakulty.

Externí grantové soutěže - specifika podávání žádostí na GAČR, TAČR, NAKI,
Horizont Evropa, SFKMG, OMA apod.
-

-

Vzhledem k tomu, že žádosti podává vždy škola jako taková, nikoli konkrétní badatel,
je třeba se předem včas domluvit na harmonogramu - kontaktujte proto prosím
vždy s předstihem proděkanku pro VaV, když budete mít zájem takovouto žádost
podat, a domluvte se společně na postupu. (Předstihem se míní ideálně cca dva
měsíce před deadlinem odevzdávání přihlášek.)
Přestože má daný poskytovatel dotace na svých stránkách u jednotlivých soutěží
určitý termín odevzdání, fakultní deadline podání hotové kompletní přihlášky
bývá cca 14-21 dní před termínem daného poskytovatele grantu. Žádost musí projít
konzultací a schválením jak nejprve od proděkanky pro VaV, tak i od prorektorky pro
VaV. Škola většinou zvažuje u těchto žádostí, kolik jich bude celkově podávat za
všechny tři fakulty s přihlédnutím k tomu, jak velkou šanci na úspěch mají a zda si
budou či nikoli vzájemně konkurovat v témže soutěžním okruhu. Schválená žádost je
následně podávána jak přes případný digitální systém, tak datovou schránkou za
AMU a musí být opatřena podpisem paní rektorky. Právě kvůli schvalovacím
procesům, kontrole rozpočtu atd. je nutno počítat s tím, že fakultě bude třeba
odevzdat všechny hotové podklady do žádosti s poměrně velkým předstihem - oněch
14-21 dní -, jinak žádost nebude akceptována a za AMU podána.

4. Rozhodnutí o výsledku grantové žádosti

U interních soutěží FAMU rozhodují o výsledcích vždy příslušné grantové komise a výsledky
jsou zveřejněny na webové stránce, kde byla daná soutěž vyhlášena. Každá soutěž
obsahuje harmonogram, kde je maximální datum, do kdy budou výsledky známy.
Specifika Studentské grantové soutěže:
- O přidělení dotace rozhoduje fakultní grantová komise, viz
https://www.famu.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/organy-fakulty/grantova-komiseamu-famu/.
- Komise má právo přidělit dotaci ve snížené výši a navrhnout změnu výstupů projektu
(tedy např. zmenšit jejich množství, pokud je projekt nerealisticky naplánován).
- Pokud jste neuspěli se svou žádostí v prvním kole, není to nutně konec - často bývá
u SGS vyhlášeno ještě druhé kolo, do nějž můžete svou žádost znovu poslat (dobré
je ale samozřejmě upravit ji podle připomínek grantové komise).
Specifika Projektové soutěže:
- O přidělení dotace finálně rozhoduje rektorátní grantová komise, viz
https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/grantovakomise-amu/; fakultní grantová komise též projekty čte a hodnotí, nicméně její názor
je pouhým doporučením pro rektorátní komisi.
- U dlouhodobých projektů (v délce 3-5 let) se rektorátní komise při rozhodování řídí
také dvěma expertními posudky.
- Rektorátní GK může přidělit dotaci ve snížené výši a může navrhnout snížení délky
trvání grantu (s tím, že následně je řešitel vyzván k odpovídající změně rozpočtu).

5. Průběh řešení grantu
Čerpání rozpočtu
-

-

-

-

-

Nákup techniky a jiného majetku
Při nákupu techniky a jiného drobného majetku je nutné obrátit se na grantovou
metodičku, která zboží zakoupí, případně vytvoří objednávku (u zboží a služeb nad
10 000 Kč) a zajistí také evidenci techniky na hospodářském oddělení fakulty.
Evidence se netýká drobného spotřebního materiálu do 600 Kč, který si řešitel může
zakoupit sám bezhotovostně a zboží mu bude proplaceno na základě faktury či
paragonu a zároveň potvrzení o platbě výpisem z účtu
POZOR Veškerá technika, knihy atd. nakoupené z grantu jsou majetkem FAMU,
podléhají evidenci a po skončení projektu je nutné je odevzdat, nebylo-li dohodnuto
jinak. Knihy se po skončení grantu dávají do knihovny FAMU, technika se přiděluje
dle potřeby na vaši domovskou katedru či jiné pracoviště, kde se nejlépe zužitkuje.
POZOR Pokud řešitel u faktur za materiál neuvede školní fakturační adresu (viz
níže), bude se jednat o soukromý nákup a zboží mu nebude proplaceno. Pro
zjednodušení administrativy (proplácení faktur, evidence materiálu) doporučujeme
řešiteli objednávat veškeré zboží přes grantovou metodičku.
Nákup knih, DVD a Blurayů

-

-

-

-

-

-

-

3

Z důvodu výhodnějších cenových nabídek, které má knihovna FAMU u distributorů,
objednávají knihy a filmy k projektu výhradně pracovníci knihovny - v ideálním
případě řešitel odevzdá na začátku projektu grantové metodičce seznam publikací a
filmů, které chce objednat (mohou být již součástí žádosti).
Řešitel by si měl v knihovně před podáním požadavku na nákup osobně
zkontrolovat, zda publikace či filmy nejsou již součástí místního fondu (přístup do
databáze viz https://www.famu.cz/cs/fakulta/knihovna/; databáze filmů je nicméně
komplet přístupná pouze z počítačů v knihovně, nikoli přes dálkový přístup do
databáze).
Knihovna bude následně řešitele informovat ohledně termínu vyzvednutí knih a DVD.
Objednávání služeb
Služby do 10 000 Kč objednává řešitel sám, nad tuto částku vždy s vědomím
grantové metodičky, která na službu vytvoří nejprve objednávku v interním školním
systému.
Pokud řešitel objednává služby od dodavatele (například překlady, konzultace,
korektury atp.), musí vždy uvést coby odběratele fakturační údaje školy:
- Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 259/12, 118 00
Praha 1, IČ: 61384984, DIČ: CZ61384984.
POZOR Pokud řešitel u faktur za služby neuvede školní fakturační adresu, bude se
jednat o soukromý nákup a faktury mu nebudou proplaceny! Faktury za služby, které
jsou vystaveny na fakturační údaje AMU, proplatí dodavateli rovnou AMU.
Fakturu za služby je nutné odevzdat grantové metodičce v dostatečném předstihu
před datem splatnosti.
Na faktuře za služby je nutné rozepsat objem práce (například počet normostran u
překladů, korektur nebo počet hodin konzultací atp.).
Pokud má dodavatel služeb pozastavenou živnost nebo živnost na dodávané služby
vůbec nemá, doporučujeme se obrátit na jiného dodavatele, který fakturovat může,
případně je možné uzavřít smlouvu o spolupráci nebo o dílo.

Cesty po ČR a do zahraničí
- POZOR Vycestovat v rámci projektu na pracovní cestu je možné u
zaměstnanců pouze po schválení cestovního příkazu zaměstnavatelem, o
což je nutné zažádat s dostatečným časovým předstihem před vycestováním
a který nejprve schvaluje proděkanka pro vědu a výzkum (týká se jen
zahraničních cest během pandemie3) a následně děkanka (formulář zde:
https://intranet.amu.cz/cs/formulare-dokumenty/fornulare-k-pracovni-ceste/).
Vyplněný formulář odevzdá řešitel grantové metodičce nejpozději týden před
započetím cesty.
- Povinnost vyplňovat cestovní příkaz se netýká studentů, kteří mohou cestovat
bez omezení, neboť u nich nejde o oficiální pracovní cestu.
- Po schválení pracovní cesty si zpravidla řešitel sám zajišťuje ubytování,
letenky, jízdenky atp. Na uhrazení cestovních nákladů lze požádat o zálohu
(hotovost ve valutách v pokladně AMU, Kč převodem na účet).
- Cestovní náklady by měly být přiměřené, např.:

Viz výnos děkanky 6/2021.

-

-

-

-

-

-

ubytování - musí být uveden počet nocí a zda je se snídaní nebo bez,
nocleh nelze platit doprovodu, který není součástí projektu
- letenky - nejvýhodnější cena, nutné použít srovnávač cen letenek,
nelze využívat cestování business třídou
- vlakové jízdenky - nelze cestovat 1. třídou
- taxi - lze využít jen v nejnutnějších případech, například při přesunech
na letiště, pokud nelze využít veřejnou dopravu atp.
POZOR Pokud má být proplacena zaměstnanci cesta vlastním autem, musí
projít nejdříve řidičským školením a jeho automobil musí být oficiálně
zaregistrován - je tedy nutno včas se obrátit na grantovou metodičku, aby se
tyto administrativní úkony zvládly před cestou vyřešit. Obecně např. cesta
vlakem je administrativně méně komplikovaná.
Platba cestovního pojištění se sjednává u zahraničních cest až těsně před
odjezdem, pojištění zajišťuje zpravidla grantová metodička na základě
cestovního příkazu.
Zpráva o pracovní cestě: Podmínkou k úspěšnému vyúčtování pracovní cesty
zaměstnance (nikoli studenta) je zpráva o pracovní cestě, kterou řešitel
odevzdá grantové metodičce spolu s cestovními doklady do týdne od návratu.
Ve stručné zprávě musí být uveden účel a průběh cesty, navštívené
instituce/festivaly apod. Zpráva musí být podepsaná, není na ni předepsaný
formulář.
Doklady spjaté s financováním cesty (jízdenky vlakové, autobusové, MHD,
letenky vč. boarding passu, vstupenky do institucí, konferenční poplatky,
faktury za ubytování) jsou nedílnou součástí vyúčtování, bez odpovídajícího
dokladu nemůže být cestovné proplaceno.

Vyplácení osobních nákladů
- Za úspěšné řešení projektu náleží řešiteli a jeho spoluřešitelům odměna,
která je uvedena v rozpočtu.
- Stipendia v rámci SGS jsou vyplácena studentům zpravidla ve 2 nebo 3
splátkách po odevzdání informací o stavu práce na projektu a dosavadním
čerpání rozpočtu. Závěrečná platba je vyplácena po vyčerpání všech
ostatních finančních prostředků a v případě, že se studentovi daří plnit
očekávané výstupy projektu.
- Odměna pro řešitele SGS projektů z řad zaměstnanců FAMU je vyplácena
taktéž po vyčerpání všech finančních prostředků nebo dohodou.
- Odměny pro řešitele projektů v rámci Projektové soutěže a jeho
spolupracovníky jsou vypláceny zpravidla průběžně po předchozí domluvě s
řešitelem, ale pouze v případě úspěšného řešení projektu.
- POZOR Odměny a stipendia u projektů interní Projektové soutěže nelze v
průběhu projektu navyšovat.
- Pro vyplácení odměn interních zaměstnanců FAMU a stipendií a studentů
FAMU není potřeba zvláštní smlouva - speciální zaměstnanecké smlouvy na
vědecko-výzkumnou činnost se u nich dělají pouze v případě některých
externích grantových projektů (GAČR, TAČR apod.). V ostatních případech
(primárně u interních soutěží) akademický pracovník dostává odměnu ve
formě odměn ke mzdě a student jako stipendium.

-

-

-

Pokud je spoluřešitelem projektu externista, lze s ním uzavřít dohodu o
provedení práce (DPP) nebo dohodu o provedení činnosti (DPČ), příp. ve
spíše výjimečných případech zaměstnaneckou smlouvu na vědeckovýzkumnou činnost. Smlouvy a dohody je ideální začít vyřizovat cca měsíc
před započetím práce.
- DPP je možné uzavírat jen v rámci jednoho kalendářního roku (tedy
potřebujete-li někoho na delší dobu, musí mít víc DPP za sebou, vždy
do prosince a pak zas od ledna)
- u DPP bývá potřeba každý měsíc cca do 20. odevzdat výkaz o tom,
kolik hodin práce, který den a prací na čem onen zaměstnanec strávil
Přestože je leckdy žádoucí a užitečné mít v projektu coby spoluřešitele
cizince, zaměstnané v projektu interně anebo na DPP či DPČ, proces jejich
zaměstnávání na AMU má komplikovaná specifika - pokud o tom uvažujete,
kontaktujte včas grantovou metodičku.
Jiný způsob, jak zaplatit honorář spolupracovníkovi, je smlouva o dílo,
smlouva o spolupráci nebo fakturace (u OSVČ a živnostníků), ale POZOR
- u těchto typů spolupráce není pak možné části výstupů, na nichž se
spolupracovníci badatelsky případně podíleli, vykázat jako výstup projektu!
Tyto typy zaplacení práce spolupracovníků se proto hodí pouze na různé
pomocné práce, nikoli na výplatu odměn spoluřešitelů. U všech externistů
zapojených do projektu na tyto pomocné práce (grafik, překladatel, jazykový
korektor, technická výpomoc atd.) je preferovaný způsob výplaty fakturace vždy prosím hledejte přednostně takové spolupracovníky, kteří mohou
fakturovat a mají na vykonávanou činnost platné živnostenské oprávnění.

Organizace workshopu nebo konference
- Chcete-li v rámci prezentace výsledků svého bádání organizovat workshop
nebo konferenci na FAMU, zarezervujte si s dostatečným časovým
předstihem místnost(i), postup viz https://www.famu.cz/cs/studuji/aktualniobsazeni-projekce-spolecnych-uceben
- Pokud budete chtít daný workshop či konferenci pro studenty pojmout jako
součást jejich výuky (tedy např. mají být vypsané jako modul), obraťte se na
studijního proděkana Petra Vlčka (petr.vlcek@famu.cz) anebo vedoucího
některé z kateder, aby to odsouhlasili a zprocesovali.
- Workshopy a konference musí být vždy veřejné, tedy přístupné nejen pro
studenty, ale i lidi mimo školu.
- S technickým zabezpečením (např. pokud budete potřebovat simultánní
tlumočení, nahrávat záznam, zařidit kvalitní online přenos apod.) vám může
pomoci IT oddělení FAMU (https://www.famu.cz/cs/fakulta/organizacnistruktura/dekanat-pracoviste-dekanatu/it/). Zároveň IT zaměstnanci mají
omezenou časovou kapacitu, domluvte se včas, pokud s nimi budete
potřebujete spolupracovat na organizaci dané akce.
- Do propagace vaší akce nezapomeňte začlenit Klaudii Osičkovou
(klaudie.osičkova@famu.cz), která se na FAMU stará o PR, a Hanu Štastnou
(hana.stastna@amu.cz), která řeší PR celé AMU.

-

V rámci grantů jsou uznatelné workshopy nebo konference pouze takové,
které (spolu)řešitel nejen organizuje, ale účastní se na nich také s
příspěvkem, který shrnuje jeho vědecké bádání.

Specifika Studentské grantové soutěže:
- Projekt může být předčasně zastaven, pokud jsou v něm závažné nedostatky a
nespěje k předem slíbeným výsledkům.
Specifika Projektové soutěže AMU:
- U víceletých projektů PS se píší vždy v lednu průběžné zprávy - musí obsahovat
podrobný, okomentovaný rozpočet na další rok řešení projektu a zprávu o tom, jak se
prozatím daří projekt naplňovat. Tyto průběžné zprávy schvaluje prorektor pro VaV.
V případě zjištění problémů má právo grantová komise AMU snížit projektu rozpočet
anebo projekt zcela zastavit.
- POZOR Pokud je součástí vašeho grantu vydání knihy v NAMU, nezapomeňte, že
vaše kniha, aby mohla být zařazena do edičního plánu NAMU a vydána, musí být
schválena ještě také ediční komisí FAMU. Zde https://namu.cz/page/o-nas, na
konci stránky dole, naleznete formulář edičního záměru, který je třeba vyplnit a zaslat
mailem předsedkyni ediční komise FAMU, tj. proděkance pro VaV Heleně Bendové,
a to poté, co byl váš grant schválen k podpoře. Na nejbližším zasedání ediční
komise, která bývají dvakrát ročně, bude pak o vaší knize rozhodnuto. Pokud by
nebyla náhodou schválena ediční komisí k vydání v NAMU, váš grantový projekt
stále běží, ale musíte si najít včas jiné nakladatelství, kde danou knihu vydáte, a
požádat prorektorku pro VaV o změnu v této souvislosti.
Externí grantové soutěže typu GAČR, TAČR apod.
- U externích grantů se na začátku podepisuje vždy podrobná smlouva mezi AMU a
poskytovatelem dotace, kde jsou vymezeny základní závazné parametry projektu.
- Obzvláště u větších projektů je důležité na začátku provést koordinační schůzku
mezi řešiteli a zástupci FAMU (grantovou metodičkou, proděkankou či prorektorkou
pro VaV) a domluvit se na dalším postupu. U těchto větších grantů bývá v projektu
začleněn samostatný, z grantu placený projektový manažer - je třeba, aby si domluvil
s grantovou metodičkou FAMU na začátku postup práce a rozdělení pravomocí.

6. Změny v řešeném grantu
Specifika změn ve Studentské grantové soutěži:
- Závažné změny týkající se osoby hlavního řešitele, rozpočtu (přesuny mezi
položkami větší než 20 %), časového harmonogramu či výstupů je třeba včas
nahlásit a požádat o schválení - následně je projednává fakultní grantová komise a
schvaluje či zamítá proděkan pro VaV.
- Méně závažné změny (např. výměna některého ze studentů, kteří jsou dalšími členy
týmu apod.) stačí projednat s proděkanem pro VaV.
- Pokud není zcela výjimečně možné vyčerpat všechny přidělené prostředky v daném
kalendářním roce, je možno do 31. 10. požádat o převod části dotace na další
rok. O žádosti rozhoduje proděkan pro VaV a následně prorektor pro VaV. V rámci

všech řešených projektů SGS na AMU lze úhrnně převést tímto způsobem do
dalšího roku jen 5 % původní přidělené podpory, je tedy třeba požádat o přesun
včas, v umírněné výši a počítat s tím, že žádosti nemusí být vyhověno. Pokud se
vám nepodaří vše včas vyčerpat a není možný/povolený přesun do dalšího roku, je
škola nucena tuto část dotace vrátit Ministerstvu.
Specifika změn v Projektové soutěži:
- Závažné změny - tj. jakékoli změny v řešitelském týmu, v harmonogramu, v
plánovaných výsledcích, plus změny v rozpočtu, kdy dochází ke změně či přesunu
prostředků mezi položkami ve výši 20 a více % (příp. ve výši více než 150 000 Kč) je třeba neprodleně hlásit grantové metodičce, proděkance pro VaV a následně
prorektorce pro VaV. Změny schvaluje prorektorka pro VaV na základě žádosti,
kterou jí žadatel musí zaslat se zdůvodněním.
- POZOR Není možné jakkoli navýšit osobní náklady projektu v rámci změn (tedy
např. přesunout částku, jež měla být podle plánu fakturována, tj. vyplacena v rámci
služeb, do osobních nákladů nelze).
- Pokud není zcela výjimečně možné vyčerpat všechny přidělené prostředky v daném
kalendářním roce, je možno do 31. 10. požádat o převod části dotace na další
rok. O žádosti rozhoduje prorektor pro VaV. V rámci všech řešených projektů PS na
AMU lze úhrnně převést tímto způsobem do dalšího roku jen 5 % původní přidělené
podpory, je tedy třeba požádat o přesun včas, v umírněné výši a počítat s tím, že
žádosti nemusí být vyhověno. Pokud se vám nepodaří vše včas vyčerpat a není
možný/povolený přesun do dalšího roku, je škola nucena tuto část dotace vrátit
Ministerstvu.
Specifika změn externích grantů typu GAČR, TAČR, apod.
- Každá z těchto soutěží u externích poskytovatelů dotace má své vlastní podmínky
upravující, co je možno změnit v průběhu projektu bez žádosti, co je závažná změna,
která se musí nechat oficiálně schválit s dostatečným předstihem, a které aspekty
projektu jsou závazné a vůbec měnit nejdou - při jejich nedodržení se grant zpravidla
ruší, někdy i se sankcemi.
- Podmínky platící specificky pro grant, který řešíte, je třeba si najít a pečlivě
nastudovat u instituce, od níž jste grant obdrželi. Podmínky bývají vypsány ve
vyhlášení dané soutěže z toho kterého roku, v zadávací dokumentaci, smlouvě mezi
AMU a poskytovatelem dotace apod.
- GAČR - https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/ a https://gacr.cz/cerpanipodpory/
- TAČR - https://www.tacr.cz/metodicka-podpora/vnitrni-smernice/ a
https://drive.google.com/drive/folders/1orXI9Ua1WT5C8mcyW7iAqF4A8HL83x3 a https://www.tacr.cz/program/program-eta/
- POZOR Pokud se chystáte na změny závažnějšího charakteru (týkající se
personálního složení řešitelského týmu, harmonogramu, výstupů projektu, větších
změn v rozpočtu), vždy prosím s dostatečným předstihem kontaktujte proděkanku
pro vědu a výzkum a grantovou metodičku FAMU - závažné změny musí být vždy
schváleny proděkankou pro vědu a výzkum a případně následně též prorektorkou
pro vědu a výzkum. Grant financovaný externím poskytovatelem “nepatří” konkrétním
řešitelům, kteří ho dělají - řešitelé jsou zaměstnáni (F)AMU na řešení grantu,
nicméně za řádný průběh a případné změny v grantovém projektu zodpovídá

navenek škola jako taková a zpravidla pouze ona má i pravomoc navrhovat oficiálně
žádosti o změny poskytovateli. (Většinou žádosti o změny musí být poslány nakonec
poskytovateli dotace oficiálně z rektorátu z datové schránky AMU, s podpisem paní
rektorky.)

7. Ukončení grantu
Ukončení grantu s sebou víceméně vždy nese povinnost jednak vypracovat závěrečnou
zprávu a jednak doložit v předem daných termínech všechny výstupy projektu.
Závěrečná zpráva
- Závěrečná zpráva by měla vždy jasně shrnout, jak řešení grantu probíhalo, zda v
průběhu vznikly nějaké změny oproti původní žádosti (např. v řešitelském týmu, v
harmonogramu, v rozpočtu) a jak byly vyřešeny, zda se zdárně a včas dospělo ke
všem původně předpokládaným výstupům.
- V době psaní závěrečné zprávy někdy ještě všechny výstupy nemusí být zcela
dokončené - např. u interních grantových soutěží SGS a PS se k závěrečné zprávě
přikládají leckdy teprve rukopisy článků a knih, s dokladem o tom, že probíhá
recenzní řízení v nějakém časopise či nakladatelství. Proces recenzního řízení a
následné redakce textu, obzvláště u prestižních zahraničních periodik, může trvat
velice dlouho, měsíce i roky. Informujte se proto včas o tom, kdy je vhodná doba text
v rukopisu zaslat, aby výstupy vašeho projektu mohly být publikovány ve lhůtách,
které vám určila daná grantová soutěž. V závěrečné zprávě charakterizujte u těchto
ne zcela dokončených výstupů, v jaké přesně jsou fázi a kdy pravděpodobně budou
dokončeny.
- Pokud došlo u výstupů projektu ke změnám, je nutné v závěrečné zprávě velmi
dobře odůvodnit a obhájit, proč k nim došlo a v jaké podobě výstupy tedy vzniknou či
proč vzniknout nemohly. Granty jsou vždy po skončení hodnoceny - zda byly splněny
či nikoli. Nedodání slíbených výstupů, příp. jejich odevzdání se zpožděním, může mít
negativní dopady na všechny vaše potenciální další žádosti o grant u daného
poskytovatele, příp. u některých grantů může vést i k sankcím (obzvláště u externích
grantů).
- Dobré je zdůraznit a vysvětlit případné úspěchy, které se vám podařilo dosáhnout např. že daný výstup zaznamenal pozitivní reakce ze strany jiných odborníků, že se
konference zúčastnil velký počet lidí, že publikovaný text inovativně posouvá bádání
v dané oblasti i na evropské úrovni, protože tímto způsobem jeho téma ještě nikdo
nezpracoval apod.
- POZOR Řešitelé problematických projektů - tj. takových, které nebyly splněny řádně,
u nichž nebyly dodány včas všechny slíbené výstupy, příp. výstupy v adekvátní
kvalitě, řešitel neodevzdal včas PZ nebo ZZ, nekomunikoval s grantovou metodičkou
či proděkankou nebo prorektorkou pro VaV apod. - se vystavují silnému riziku, že
jejich následné žádosti v grantových soutěžích (F)AMU nebudou po několik let
akceptovány vzhledem ke špatné zkušenosti s řešitelem!
- POZOR - Všechna práva k výsledkům vašich projektů patří (F)AMU. U výstupů, která
požívají autorskoprávní ochrany (= výsledky původní vědecké činnosti), je třeba
myslet na to, že se jedná o zaměstnanecká autorská díla, se kterými řešitelé

nemohou zcela volně nakládat a rozhodovat o jejich využití, publikování atd. (viz
výnos rektora č. 4/2011). O způsobu využití těchto děl rozhoduje děkan, příp. rektor,
příp. jimi pověřené osoby.
Odevzdávání publikačních výstupů
- Ve chvíli, kdy jsou publikační výstupy hotové (tedy leckdy až v době dlouho po
skončení samotného projektu), nezapomeňte o tom prosím vždy hned informovat
grantovou metodičku a dodat jí ony finální výstupy v nějaké podobě (ideálně jak
fyzicky výtisk, tak i elektronický scan v pdf apod.).
- Podporu ze strany institucí včetně FAMU mají tzv. open access výsledky, rozšiřující
se v posledních letech (více viz např. https://openaccess.cz/). Budete-li mířit s
publikací svého textu do nějakého open access časopisu, kde se platí tzv. APK, tedy
poplatek za publikaci, můžete se obrátit na proděkanku pro vědu a výzkum s žádostí
o to, aby tento příspěvek zaplatila fakulta.
Nahlašování výsledků projektu do RIV
- Vždy na jaře se do RIV, Rejstříku informací o výsledcích v oblasti vědy a výzkumu,
nahlašují jednotlivé výstupy realizované na naší škole minulý rok. Grantová
metodička od vás bude potřebovat k tomu základní informace o vašich výsledcích.
(Např. u článků a knih se dává anotace v anglickém jazyce; u workshopů a
konferencí se uvádí mj. počet účastníků, a to jak celkově všech, tak specificky
zahraničních apod.).
Dedikace a afilace
- U všech grantových výstupů je vždy třeba uvádět, že vznikly v rámci té a té grantové
soutěže (např. v poznámce pod čarou u článku, na začátku knihy, v propagačních
materiálech konference apod.) - přesná formulace je vždy uvedena v podmínkách
dané grantové soutěže.
-

U každého autora a spoluautora výsledku musí být uvedena jeho příslušnost k naší
instituci, tedy k (F)AMU, čímž je ošetřeno to, že jej nemůže vykázat do RIV jiná
instituce, v rámci které dotyčný autor/spoluautor může působit též.

Specifika Studentské grantové soutěže:
- V případě dosud nepublikovaného článku nebo knihy se k ZZ přidává povinně v
elektronické podobě rukopis a zpráva o stavu probíhajícího recenzního řízení
- Články musí být uveřejněny nejpozději do jednoho roku od skončení grantu.
- ZZ schvaluje proděkan pro VaV a hodnotí projekty jako splněné, nesplněné či
splněné s výhradou
- ZZ se odevzdává v termínu dle harmonogramu, který byl uveden při vyhlášení
soutěže ten který rok, zpravidla to bývá polovina ledna dalšího kalendářního roku
po skončení grantu.
Specifika Projektové soutěže:
- ZZ se odevzdává max. do 31. ledna následujícího kalendářního roku po skončení
projektu (který končí ke 31. prosinci).
- V případě výstupu ve formě odborného článku, je nutno k ZZ buď přiložit článek již
vytištěný (tedy např. oscanovanou kopii coby soubor pdf) anebo rukopis společně s

-

-

informací o probíhající fázi recenzního řízení (např. tedy lze zaslat mail dosvědčující,
že redakce určitého časopisu text přijala do recenzního řízení apod.). Články musí
vyjít maximálně do jednoho roku od skončení projektu.
Pokud byla ve výstupech projektu odborná kniha, je řešitel povinen spolu se ZZ
odevzdat buď její výtisk, anebo její rukopis společně s potvrzením z nějakého
nakladatelství, že rukopis obdrželo a prochází již redakcí či recenzním řízením. Do
dvou let od skončení grantu musí být kniha vydána.
Knižní výstupy musí mít vždy přiděleno ISBN od AMU, i kdyby vycházely v jiném
nakladatelství, než NAMU.
POZOR Podmínky licenční smlouvy, pokud je kniha vydávána v jiném nakladatelství
než NAMU, musí vždy předem schválit prorektor pro VaV.
U všech výstupů projektu je třeba výslovně uvádět, že “vznikly v rámci institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj AMU”.

8. Výstupy grantů zařaditelné do Rejstříku informací o výsledcích
RIV
Vědecké výstupy vytvářené na fakultě se vykazují v tzv. RIV, Rejstříků informací o
výsledcích. Je přístupný zde https://www.isvavai.cz/riv (výsledky FAMU najdete, když v
rozšířeném hledání zadáte do kolonky “Název org. jednotky” Filmová a televizní fakulta). Do
RIV lze nahlašovat jen výstupy, které splňují ve všech bodech definice, které schválila
Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace v tzv. Metodice 17+ - celý dokument definující
povolené typy výsledků viz https://www.isvavai.cz/dokumenty/definice_druhu_vysledku.pdf.
Níže jen stručné shrnutí, s upozorněním na někdy opomíjené aspekty (písmeno na začátku
je kód přidělený pro daný druh výsledku):
-

-

-

B - odborná kniha - odborná publikace o rozsahu nejméně 50 tiskových stran
vlastního textu (bez obrazových příloh apod.) vydaná tiskem nebo elektronicky, která
prošla recenzním řízením. Kniha má obsahovat mj. definici vědecké metodologie, z
formálního hlediska pak musí být vybavena odkazy na literaturu v textu, seznamem
použité literatury a souhrnem obsahu v alespoň jednom světovém jazyce. Musí být
opatřena kódem ISBN nebo ISMN. Do této skupiny výstupů nepatří učebnice a
skripta, sborníky, populárně naučná literatura, memoáry a autobiografie.
C - kapitola v odborné knize
J - článek - vždy se jedná o články v recenzovaných časopisech (z československých např. Iluminace, ArteActa, Mediální studia, Kino-ikon apod.). Dělí se
ještě dále podle toho, zda časopis, v němž je text uveřejněn, patří do některé z
prestižních vědecko-výzkumných databází, či nikoli:
- Jimp - text v časopise, který je v databázi Web od Science (WoS)
- Jsc - text v časopise, který je v databázi Scopus
- Jost - text v recenzovaném časopise, který není ve výše zmíněných
databázích (mívá obecně o něco menší prestiž a relevanci - obzvláště u
externích grantových soutěží typu GAČR, TAČR, Horizont apod. je proto
dobré mířit spíš k výstupům Jimp a Jsc, příp. i zohlednit v jakém kvartilu je
daný časopis)
D - stať ve sborníku - POZOR u tohoto výstupu platí přísná pravidla a coby RIV
výsledek je možné uznat text o minim. rozsahu 2 tiskové strany, který je publikován

-

-

-

-

-

pouze v takovém sborníku, který je recenzovaný, má přiděleno ISBN číslo a je
uveden v databázích Web of Science či Scopus - což je u sborníků v naší oblasti
bádání obecně spíše vzácností.
W - uspořádání workshopu - může mít podobu například veřejně přístupného
workshopu na FAMU anebo workshopu na nějakém filmovém festivalu apod. V rámci
workshopu musí být prezentovány výsledky bádání dosažené v daném výzkumném
projektu.
M - uspořádání konference - POZOR výstupem RIV není, že se zúčastníte nějaké
konference se svým příspěvkem. Do RIV stejně tak nelze uznat jako výstup, že
nějakou konferenci celou zorganizujete. Uznatelný výsledek je pouze situace, kdy
zorganizujete konferenci a zároveň na ní někdo z řešitelského týmu přednesevlastní
příspěvek, jenž prezentuje vaše bádání v dané oblasti.
A - audiovizuální tvorba - POZOR nelze uznat jakékoli audiovizuální dílo, tedy např.
jakýkoli film či video vztažené nějakým volným způsobem k projektu - musí se jednat
o takové av dílo, které jasně prezentuje výsledky předchozí badatelské činnosti.
Typicky jde o elektronické dokumenty, např. DVD, webové prezentace apod.
E - uspořádání výstavy - POZOR nelze uznat jakoukoli umělecky zaměřenou
výstavu - do RIV lze jako výsledek dát pouze výstavu, kterou někdo z řešitelského
týmu zorganizoval a prezentuje v jejím rámci výsledky své badatelské činnosti.
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem - veřejná prezentace výsledků
výzkumu autora doplněná o publikaci kritického katalogu výstavy. Tato publikace
musí splňovat kritéria vztažená na výsledek typu B, odborná kniha (tedy např.
katalog musí být opatřen poznámkovým aparátem, soupisem použité odborné
literatury, mít rozsah minim. 50 stran tištěného textu atd.).

výstupy vhodné typicky pro aplikovaný výzkum:
- Nmet - metodika - souhrn doporučených praktik a postupů, podle typu schválení se
dělí na:
- NmetS - schválena příslušným orgánem státní správy
- NmetC - certifikována oprávněným orgánem
- NmetA - akreditována oprávněna orgánem
- S - specializovaná veřejná databáze - musí zpřístupňovat nové poznatky dosažené
v rámci projektu
- Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních
dokumentů orgánů veřejné správy
- Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva - výsledek uznatelný pouze v rámci
aplikovaného výzkumu, musí být potvrzen protokolem o předání ze strany
objednavatele

