ZÁPIS Z ONLINE JEDNÁNÍ GRANTOVÉ KOMISE FAMU
17. 12. 2021 od 11:30 hodin
Přítomni (bez titulů): Helena Bendová, Jindřiška Bláhová, David Čeněk, Eliška Děcká,
Kateřina Svatoňová
Omluveni (bez titulů): Palo Fabuš, Andrea Slováková

PROGRAM

Posouzení žádostí přihlášených do Studentské grantové soutěže(F)AMU
Grantová komise FAMU projednala dne 17. 12. 2021 na svém online zasedání všech 14 žádostí
podaných do Studentské grantové soutěže (F)AMU. Jedná se o podmínečné rozhodnutí, s teprve
předběžným rozdělením financí – finální rozhodnutí bude možno vydat cca v únoru až poté, co bude
přidělena finanční podpora ze strany MŠMT. Teprve poté budou určeny zcela finální částky
přidělených dotací, které se tedy mohou potenciálně ještě navýšit anebo snížit. Na svém zasedání GK
FAMU počítala s tím, že se rozděluje cca 750 000 Kč najisto (rozděleny mezi projekty podpořené bez
výhrad) a dalších cca 250 000 Kč s velkou pravděpodobností (rozděleny mezi projekty podpořené
s výhradou).

Projekty podpořené bez výhrad (abecedně):
Mgr. et MgA. Andrea Culková: Textová analýza přepisů pořadů Události ČT a Události a
komentáře v období 2/2021 – 2/2022
Žadatelka v projektu zaměřeném na téma klimatické krize zobrazované v České televizi
plánuje použít kvantitativní výzkum s pomocí strojové metody, výzkumný deník a speciální
software. Komise považuje projekt za společensky i výzkumně důležitý, dobře teoreticky
podložený a ocenila, že je navázaný na aktuální autorčin doktorandský výzkum. Komise se
shodla, že jde o jednu z nejlépe připravených žádostí, jež obsahuje kvalitní výstupy (článek
Jsc, workshop, část disertace) na relevantní téma. Projekt je metodologicky dobře uchopený
a přínosný pro autorčinu disertaci. Komise si je vědoma finanční náročnosti použitých
technologií, ale při diskusi o rozpočtu poukázala na fakt, že výzkum pro disertaci by mělo
částečně pokrývat doktorandské stipendium. Z toho důvodu a s ohledem na omezené
prostředky v této soutěži se komise rozhodla pro krácení rozpočtu.
ROZHODNUTÍ: Komise projekt plánuje podpořit sníženou částkou 200 000 Kč.

MgA. Lucie Králová, Ph. D.: Zapomenuty: Ženy před a za kamerou v Ústavu duševního
zdraví Klentnice
Projekt vycházející z původního materiálu (amatérských filmů z ústavu pro lidi se
zdravotním postižením) je zajímavý ve svém zaměření na specifickou případovou studii,

tematicky originální a slibný. Studentka zapojená do projektu, Tereza Bernátková, je
spolehlivou řešitelkou, měla již dříve SGS projekt s výstupem v recenzovaném časopise.
Slabinou projektu je metodologie, jelikož se žadatelka opírá jen o 1 knihu. Komise se shodla
na podpoře s krácením rozpočtu u cestovních nákladů – žádost neodůvodňuje dostatečně
nezbytnost a smysluplnost finančně velmi nákladného výjezdu obou řešitelek (obzvláště
hlavní řešitelky) na konferenci do Kanady.
ROZHODNUTÍ: Komise projekt plánuje podpořit sníženou částkou 131 849 Kč.

Mgr. Jana Kubíčková: Algoritmizace TV jako vývojová fáze konvergence a AI v procesu
mediálních inovací
Žadatelka si vybrala aktuálně rezonující a nosné téma používání algoritmů a umělé
inteligence v České televizi, předmět bádání je v žádosti velmi dobře popsaný. Vhodně
zvolená je také metodologie. Žadatelka je spolehlivá, publikuje a aktivně se účastní vědeckovýzkumných konferencí. Komise vzhledem ke zkoumanému tématu ocenila také její
předchozí praxi v médiích. Plánované výstupy (článek, stať ve sborníku a část disertace) jsou
slibné a je zde předpoklad k jejich úspěšnému dokončení. Komise se shodla na krácení
rozpočtu v osobních nákladech – částka určená na stipendia pro hlavní řešitelku je vzhledem
k finančním prostředkům v této soutěži a v porovnání s jinými projekty nadstandardně
vysoká.
ROZHODNUTÍ: Komise projekt plánuje podpořit sníženou částkou 134 493 Kč.

MgA. et MgA Lea Petříková: Filmař Edd Dundas a jeho tvorba pro společnost Sandoz
Projekt je zaměřený na výzkum a analýzu experimentálních filmů Edda Dundase natáčených
pro farmaceutickou společnost Sandoz. Žadatelka na tématu pracuje dlouhodobě a je
úspěšnou řešitelkou minulých studentských grantů. Projekt je smysluplný, přínosný,
s mezinárodním přesahem. Odpovídající jsou i výstupy (článek Jost a součást disertace), také
rozpočet se komisi zdál dobře odůvodněný a přiměřený.
ROZHODNUTÍ: Komise projekt plánuje podpořit v plné výši částkou 119 375 Kč.

Mgr. Josef Tichý: The Victims Were Apparently Eaten
Komise ocenila dobře a jasně vymezené téma - fikční svět USA v japonských hororových
hrách konkrétního období, zkoumaný na pozadí dobových transformací japonské společnosti.
Téma je jasně zacílené a metodologicky dobře ukotvené. Projekt slibuje kvalitní výstupy
(článek Jsc, součást disertace), které by autor mohl potenciálně uplatnit i v zahraničním
periodiku. Komise uvítala odbornou znalost uchazeče (studoval japanologii) a poukázala na
fakt, že případný pobyt v Japonsku bude sloužit i pro širší rešerše k disertaci. Rozpočet se
vzhledem k plánovaným cestovním nákladům jeví až podhodnocený, proto bylo rozhodnuto o
podpoře projektu v plné výši.
ROZHODNUTÍ: Komise projekt plánuje podpořit v plné výši částkou 121 000 Kč.

Projekty podpořené s výhradami (abecedně):
MgA. Andrej Sýkora: Žánry ve videohrách: Noir, sci-fi a dobrodružný žánr zkoumaný na
vybraných příkladech herních titulů
Aktuální projekt s mezinárodním přesahem je zaměřený na téma žánrů v oblasti videoher a
mediální intertextualitu s přesahem do scenáristické praxe. Část komise si nebyla jista
smysluplností takto nastaveného projektu pro tvůrčí praxi, většina komise ale vnímala
projekt jako dobře metodicky uchopený a pro potřeby FAMU užitečný. Žadatel neplánuje
výstupy uplatnitelné v Rejstříku informací o vědeckých výstupech, ale vzhledem k tomu, že se
jedná o projekt magisterské studentky (Terezy Doškové z KSD) bylo to GK FAMU
akceptováno. Vzhledem k velké konkurenci žádostí, které mají ambicióznější výstupy,
bylo nicméně rozhodnuto o podpoře s výhradami. Rozpočet je přiměřený, tudíž nebude
krácen.
ROZHODNUTÍ: Komise projekt plánuje podpořit v případě dostatečné finanční kapacity
částkou 86 143 Kč.

Doc. Mgr. Štěpánka Šimlová: The identity issues of Honkonger in Europe and in the UK,
with the perspective of the Affect Theory and Memory
Projekt je zaměřený na zkoumání identity hongkongských přistěhovalců v Evropě a vychází
primárně z principů „artistic research“, zapojuje do výzkumu fotografování zkoumaných
subjektů. Komise ocenila aktuální a společensky důležité téma, ale výzkumný potenciál
označila za slabší. V projektu bohužel nejsou dostatečně specifikovány některé výzkumné
parametry (počet cest, počet přistěhovalců, s nimiž bude výzkum prováděn atd.). Rozpočet je
vyšší vzhledem k cestovním nákladům. Některé náklady jsou neúměrně vysoké (např.
odměna pro školitelku), proto bylo rozhodnuto o krácení rozpočtu.
ROZHODNUTÍ: Komise projekt plánuje podpořit v případě dostatečné finanční kapacity, ale
s případným krácením rozpočtu na 125 000 Kč.
Mgr. Marta Švecová: Od co-developmentu po co-distribúciu: do akej miery je možné
spoločne vyvíjať a distribuovať kinematografické dielo a aké to prináša výhody a nevýhody
Autorka – magisterská studentka katedry produkce Natálie Pavlove – navazuje na své loňské
téma mezinárodní koprodukce a tentokrát ji zajímá společný vývoj a společná distribuce.
Jedná se o prakticky zaměřený výzkum koprodukčních vztahů, který může být užitečný
primárně v rámci producentské praxe, vědecko-výzkumný přínos má o něco nižší – míří
potenciálně spíše k oborově zajímavé rešerši než vědeckému výstupu. Část komise vyjádřila
pochybnosti ohledně dostatečného metodologického zakotvení projektu v oblasti production
studies. V žádosti bylo kladně hodnoceno zaměření na praktické aspekty, které jsou užitečné
pro FAMU a pro fungování současného AV trhu a průmyslu, ale vzhledem k omezené výši
dostupných finančních prostředků a vzhledem k tomu, že projektu chybí vyšší vědeckovýzkumný potenciál, bylo rozhodnuto o podpoře s výhradami a krácením rozpočtu.
ROZHODNUTÍ: Komise projekt plánuje podpořit v případě dostatečné finanční kapacity, ale
s případným krácením rozpočtu na 100 000 Kč.

Nepodpořené projekty (abecedně):
Mgr. Helena Bendová: Od strachu ke zvědavosti, tvořivosti a laskavosti: mechanismy
emocionální regulace při komunikaci vědy skrze film
Komise ocenila na projektu zaměřeném hned na několik témat, od tvorby vědeckopopularizačních filmů až po potenciální ozdravné účinky sledování filmů, jeho vědeckou
aktuálnost a společenskou závažnost. Komise ale zároveň vyjádřila obavy, že projekt
magisterského studenta KDT Petra Salaby je příliš rozmáchlý co se týče množství a šíře
zpracovávaných témat a příliš komplikovaný na realizaci s ohledem na kombinaci různých
vědeckých oborů a metod. Pochybnosti budila také funkčnost předestřeného propojení více
empirického tvůrčího pohledu a pohledu teoretického.
ROZHODNUTÍ: Komise se rozhodla projekt nepodpořit.

Mgr. Petra Dominková, Ph. D.: Representation of Teenage Female Characters in Teen
Science Fiction Films and Series made after 2005
Srozumitelně napsaná a zdůvodněná žádost zaměřená na výzkum reprezentace ženských
hrdinek se vřazuje mezi mnoho podobně prováděných výzkumných projektů. Přestože
komise ocenila užitečnost takovéhoto tématu pro diplomovou práci studentky FAMU (Sophie
Gisinger z FI), s ohledem na velkou konkurenci projektů v této soutěži téma hodnotila jako
méně badatelsky objevné a do určité míry konvenční. Ambice vysvětlit společenské důvody
reprezentace nejsou zcela realistické s ohledem na jejich komplexnost. Pochyby u části
komise vzbudil také možná až příliš ambiciózní výstup (článek v Camera Obscura) a nejasná
kritéria vymezení výzkumného vzorku.
ROZHODNUTÍ: Komise se rozhodla projekt nepodpořit.

MgA. Klaus Fuxjäger: New Generation of Studio Backgrounds and Mixed Reality influencing
storytelling
Podrobně popsaný projekt, v rámci kterého by měla studentka Katedry kamery Riyana Lama
kromě teoretické analýzy nové technologie LEDkové stěny pozornost věnovat i praktickým
kameramanským testům. Komise ocenila funkční snahu propojit v tomto projektu teoretické
a praktické hledisko, část členů měla ale pochybnosti s ohledem na časovou a finanční
náročnost plánovaných praktických zkoušek. Žádost nebyla bohužel předem dostatečně
konzultována se školitelem a v důsledku nebylo jasné, jaký má být finální rozpočet,
harmonogram i přesný postup řešení projektu. Komise se shodla, že vzhledem k velkým
finančním nákladům, konkurenci jiných projektů a nejasnostem projekt nebude podpořen.
ROZHODNUTÍ: Komise se rozhodla projekt nepodpořit.

MgA. Jitka Hejmanová: Spider-man and the ethical representation in superhero films
Projekt je zaměřený na výzkum Spidermana z hlediska rasové a genderové identity hrdiny s
poukazem na nedávné filmové a videoherní verze. Jedná se o dobré téma pro diplomovou
práci magisterského studenta (Kacper Slonina z FI). Na druhou stranu ale žádost byla

poměrně stručná a komise se jednomyslně shodla, že projekt v rámci velké konkurence
dalších žádostí v této soutěži není dostatečně inovativní. Jde spíše o popularizační shrnující
článek na téma, které je již poměrně hodně zpracované.
ROZHODNUTÍ: Komise se rozhodla projekt nepodpořit.

Mgr. Petr Kubica: Limity a trendy observačního portrétu v současném českém
dokumentárního filmu
Projekt o observačním dokumentu založený na metodě rozhovorů a deníku přináší propojení
reflexe tvorby 4 dokumentaristů a vlastní tvorby magisterské studentky, jež je do projektu
zapojena (Eliška Andršová z KDT). Komise se jednomyslně shodla, že žádost je příliš stručná a
téma i postup výzkumu jsou nedostatečně popsané. Přestože se projekt dotýká potenciálně
zajímavého tématu, je metodologicky uchopen spíše na seminární práci, chybí mu větší
výzkumný potenciál a hlavní výzkumná hypotéza není příliš přesvědčivá. Nedostatečný (příliš
krátký) je i projektový výstup (článek v Cinepuru).
ROZHODNUTÍ: Komise se rozhodla projekt nepodpořit.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.: The Labour Theory of Value and Artistic Production
Obecně zajímavé téma, které se věnuje zkoumání vztahu kulturního sektoru a hodnoty práce
umělce, diskvalifikuje příliš široké pojetí. Na jeden článek a diplomovou práci magisterské
studentky (Idy Olivie Felice Morris Andersén z Katedry fotografie) jsou téma i koncept
výzkumu příliš obsáhlé a badatelsky náročné, opírají se o velké množství literatury z různých
vědních oborů. Není jasné, jaký konkrétní vzorek bude zkoumán. Výstupem má být článek Jsc,
ale chybí údaj o tom, v jakém periodiku a zda je takto ambiciózní výstup reálný.
ROZHODNUTÍ: Komise se rozhodla projekt nepodpořit.

Finální výsledky Studentské grantové soutěže (F)AMU pro rok 2022
Žadatel(ka) / řešitel(ka)

Název projektu

Předběžně
přidělená částka

Michal Šimůnek

The Labour Theory of Value and Artistic Production

0 Kč

Štěpánka Šimlová

The identity issues of Honkonger in Europe and in the UK,
with the perspectvie of the Affect Theory and Memory

125 000 Kč

Andrej Sýkora

Žánry ve videohrách: Noir, sci-fi a dobrodružný žánr
zkoumaný na vybraných příkladech herních titulů

86 143 Kč

Lucie Králová

Zapomenuty: Ženy před a za kamerou v Ústavu
duševního zdraví Klentnice
Filmař Edd Dundas a jeho tvorba pro společnost Sandoz

131 849 Kč

Limity a trendy observačního portrétu v současném
českém dokumentárního filmu
Od strachu ke zvědavosti, tvořivosti a laskavosti:
mechanismy emocionální regulace při komunikaci vědy

0 Kč

Lea Petříková
Petr Kubica
Helena Bendová

119 375 Kč

0 Kč

skrze film
Josef Tichý

Marta Lamperová
Švecová
Jana Kubíčková
Klaus Fuxjäger
Petra Dominková
Andrea Culková
Jitka Hejtmanová

The Victims Were Apparently Eaten.“ - zkoumání vztahu
mezi specifickou realizací fikčního světa USA ve
vybraných japonských videohrách žánru survival hororu
2. pol. 90. let a transformacemi japonské společnosti
Od co-developmentu po co-distribúciu: do akej miery je
možné spoločne vyvíjať a distribuovať kinematografické
dielo a aké to prináša výhody a nevýhody
Algoritmizace TV jako vývojová fáze konvergence a AI v
procesu mediálních inovací
New Generation of Studio Backgrounds and Mixed
Reality influencing storytelling

121 000 Kč

Representation of Teenage Female Characters in Teen
Science Fiction Films and Series made after 2005
Textová analýza přepisů pořadů Události ČT a Události a
komentáře v období 2/2021 – 2/2022

0 Kč

Spider-man and the ethical representation in superhero
films

0 Kč

Zapsala: Petra Horká
Zkontrolovala: Helena Bendová

100 000 Kč

134 493 Kč
0 Kč

200 000 Kč

