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Přítomni (bez titulů): Helena Bendová, Jindřiška Bláhová, David Čeněk, Eliška Děcká,
Kateřina Svatoňová
Omluveni (bez titulů): Palo Fabuš, Andrea Slováková

PROGRAM
1. Posouzení žádostí přihlášených do Projektové soutěže AMU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Grantová komise FAMU (dále GK FAMU) projednala dne 17. 12. 2021 na svém online
zasedání všech 7 projektových žádostí podaných do Projektové soutěže AMU s následujícím
stanoviskem:
Projekty doporučené k podpoře bez výhrad:
Prof. Jussi Parikka: The internalization and dissemination of research related to the
Operational Images project
Výstupem projektu je 6 mezinárodních workshopů spojených s každoročně probíhající
konferencí za účasti zahraničních oborníků. Řešitel je spolehlivý, má na FAMU pětiletý GAČR
EXPRO grant. Projekt zaměřený na prezentaci dosavadních badatelských výsledků a
networking je dobře promyšlený a dobře zapadá do dlouhodobého koncepčního rozvoje
instituce. Rozpočet je přiměřený. Komise projekt jednoznačně doporučuje k podpoře.
Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.: Ostrůvek svobody? FAMU přelomu 70. a 80.
let.
Projekt má vysokou hodnotu pro FAMU z hlediska sebereflexe vývoje školy a je kvalitně
metodologicky postavený. Výsledkem dvouletého projektu jsou pouze dva Jsc články
uplatnitelné v Rejstříku informací o výstupech (RIV), ale žádost obsahuje také další pro FAMU
jako instituci užitečné výstupy typu projekce v Ponrepu a zajištění studentských filmů do
knihovny FAMU. Většina komise se shodla na možnosti krácení rozpočtu – projekt sice
zahrnuje časově náročné bádání v archivech, ale při porovnání s ostatními projekty, které
mají početnější a komplexnější výstupy z hlediska RIV, navrhuje komise možnost krátit
v osobních nákladech. Komise projekt jednoznačně doporučuje k podpoře.
Prof. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.: Filmová hudba Jana Nováka
Přínosný projekt zahrnuje také ediční náklady na vydání textu, který bude publikován
společně s textem Jana Bernarda dokončeným v rámci loňské Projektové soutěže. Projekt je
zajímavý zaměřením na nezpracované historické téma a propojením praktického tvůrčího a

teoretického přístupu. Komise se shodla na možnosti krácení v osobních nákladech vzhledem
k menšímu rozsahu plánovaného výstupu (70 stran). Komise projekt jednoznačně doporučuje
k podpoře.

Projekty doporučené k podpoře s výhradou:
doc. Mgr. Marek Vajchr: Laterna psychomachica. Mediální dějiny boje o duši a zrození
kinematografie
V českém kontextu originálně zaměřený projekt, který má již dobře a detailně vymyšlenou
strukturu kapitol. Výsledkem bude spíše esejistický text, lehké výhrady měla komise
k metodologii projektu a jeho velmi ambiciózní šíři. Žadatel je spolehlivý, odevzdává výstupy
včas, je zde předpoklad, že kniha plánovaná k vydání v nakladatelství Revolver Revue opravdu
vyjde. Rozpočet je adekvátní, resp. až nízký s ohledem na plánovaný projekt a jeho rozsáhlý
výstup. Komise projekt doporučuje k podpoře.
Dr. Andrew Thomas Fisher: Flusser, Simondon and the temporal scales of contemporary
photography
Komise ocenila na tomto projektu jeho aktuální téma, mezinárodní přesah a dobře
promyšlený badatelský koncept. Kniha je plánovaná k vydání v prestižních zahraničních
nakladatelstvích. Komise se shodla doporučit projekt s výhradami vzhledem k faktu, že
žadatel není kmenový zaměstnanec FAMU a žádá v soutěži, která je primárně určená na
podporu výzkumu interních pedagogů a vědecko-výzkumných pracovníků AMU v rámci
koncepčního rozvoje instituce. Žadatel je spolehlivý externí spolupracovník (s ohledem na
minulé projekty, jichž se účastnil). Pro grantovou komisi je nicméně prioritou podpora
interních pracovníků, proto navrhuje podporu pouze v případě dostatečné finanční kapacity.

Projekty nedoporučené k podpoře:
Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D.: Ideologický prostor dětství v československém filmu:
Trilogie dospívání Karla Kachyni
Komise ocenila zajímavé zaměření na specifický druh dětského filmu, téma nebylo dosud
příliš zpracováno. Materiál je ale spíše na dílčí studii, která by se hodila do šířeji
koncipovaného celku. Popis projektu je nejasný v tom, na co všechno a proč se chce
žadatelka ve zkoumaných filmech zaměřovat (rituály, nostalgie, genderový pohled, produkční
podmínky, ideální dětství...). Náklady na projekt vycházející z analýzy pouhých 3 filmů působí
i vzhledem k plánovaným výstupům neadekvátně. Žadatelka má navíc v roce 2022 jiný běžící
projekt v rámci Projektové soutěže na zcela jiné téma, komise vyjádřila obavu, zda by na další
větší projekt měla kapacitu. Komise projekt nedoporučuje k podpoře.
Mgr. Martin Charvát, Ph.D.: Talbotova Tužka přírody
Projekt z pohledu komise neprezentoval dostatečně srozumitelně, na co přesně se žadatelé
chtějí a jakým způsobem zaměřit ve svém bádání. Žádost sugeruje možnost, že jde spíše o
překlad Talbotova textu doplněný úvodní studií, než o samostatnou vědeckou monografii.
Rozpočet působí nadhodnoceně vzhledem k plánovanému výstupu a jeho rozsahu. Talbotova

Tužka přírody je v originále snadno a legálně dostupná online a není zřejmý důvod
k financování vydání českého překladu v rámci této soutěže (překlad není RIV výstupem).
Komise projekt nedoporučuje k podpoře.
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