
ZÁPIS Z ONLINE JEDNÁNÍ GRANTOVÉ KOMISE FAMU ZE DNE 25. 3. 2021
(zahájení v 10:00)

Přítomni (bez titulů): Helena Bendová, Eliška Děcká, Andrea Slováková, Kateřina
Svatoňová

Omluveni (bez titulů): Jindřiška Bláhová, David Čeněk, Pavol Fabuš

Program:
1. Hodnocení projektových žádostí podaných do SGS v rámci 2. výzvy
2. Finální výsledky SGS FAMU 2021

ad 1.
V rámci druhé výzvy bylo do soutěže předloženo celkem 5 projektových žádostí,
celková částka určená k přerozdělení mezi projekty činila 503.876 Kč.

KOKEŠ Lukáš: Základy filmové řeči na pozadí raných filmových děl pro filmové
vzdělávání dětí na ZŠ/ZUŠ
Přestože v projektové žádosti nejsou zcela jasně definované výzkumné otázky a
mohl by být mnohem rozsáhleji popsán aktuální stav bádání, komise se shodla na
užitečnosti zkoumané oblasti a na přínosu projektu pro diplomovou práci
spoluřešitelky. Komise doporučuje spoluřešitelce, aby téma konzultovala s
odborníky na danou tématiku. Vzhledem ke koncepčním a metodologickým
nedostatkům projektu byla podpora výrazně krácena oproti požadavku, celkem
přidělená podpora činí 76.549 Kč.

RŮŽIČKOVÁ Alice: ŽENA, MATKA, REŽISÉRKA: Tvůrčí seberealizace filmové
režisérky na rodičovské dovolené
Dobře zacílený výzkum na téma se společenským přesahem, který solidně
propojuje bádání s praxí a uplatnitelností. GK FAMU se shodla, že uvedená
literatura je dostatečně přehledně zmapovaná, metoda i realizace jsou jasně
definované. Výsledný článek projektu má potenciál na uplatnění v recenzovaném
periodiku. Komise rozhodla o podpoře projektu s krácením v rámci služeb, neboť
požadované náklady na překlad ve výši 6 tis. Kč nejsou zdůvodněny, jejich
nezbytnost pro realizaci projektu není z textu žádosti zřejmá.

SLEZÁKOVÁ Šárka: Letopis jako východisko filmového sbírání času
GK FAMU ocenila na projektu jeho zacílení na málo zpracovaný žánr
dokumentárního filmu a dlouhodobý badatelský zájem řešitelky o téma
časosběrného natáčení. Projektová žádost nicméně vykazuje jak po obsahové, tak
po formální stránce nedostatky. Není jasně definovaná oblast výzkumu, ani
metodologie, zpracování literatury nepomáhá osvětlit, co a jak chce žadatelka
zkoumat. Nejsou dodrženy základní podmínky týkající se složení řešitelského týmu,
což se odráží i v nastavení osobních nákladů určených pro členy týmu. Z výše
uvedených důvodů se grantová komise shodla na nepodpoření projektu.



SMUTNÝ Vladimír: The large format and film language
Projektová žádost je vypracována srozumitelně s kvalitně zpracovanou literaturou a
dobře vytipovanými periodiky pro publikování výsledků výzkumu. Jedná se o
smysluplný projekt se začleněním kameramanských studiových experimentů, které
umožní prozkoumat dané téma komplexním způsobem a z pohledu filmové praxe
kameramanů. Podrobně komentovaný rozpočet projektu je adekvátní plánovaným
aktivitám. Komise rozhodla o podpoře projektu v plné výši.

ŠVECOVÁ Marta: Koprodukcie a medzinárodné spolupráce pri financovaní, výrobe a
distribúcii nezávislého filmu
Přestože v projektové žádosti není příliš podrobně a jasně definován výzkumný
záměr, jedná se o zajímavé a aktuální téma filmových koprodukcí a navzdory
rozsáhlé oblasti bádání se projekt jeví jako slibný. Komise doporučuje
spoluřešitelce, aby zúžila oblast zkoumané oblasti a svou pozornost znovu zaměřila
na průzkum dostupných zdrojů ke zvolenému tématu. Komise rozhodla o podpoře
projektu s krácením rozpočtu o 20 tis. Kč v rámci stipendií za řešení projektu.

ad 2.
Finální výsledky Studentské grantové soutěže (F)AMU pro rok 2021

ŽADATEL/ŘEŠITE
L NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENO
Kč

ALT Hynek
Politika podcastu: Výzkum osobních a veřejných specifik
zvukového formátu 0

DOMINKOVÁ Petra Narcissism and the Cinema of Xavier Dolan 142 856

HÁMOŠOVÁ Lenka
Rozšírenie sady kreatívnych nástrojov ML/AI -
experimentálne postupy v autorskej tvorbe 248 283

KOKEŠ Lukáš
Základy filmové řeči na pozadí raných filmových děl pro
filmové vzdělávání dětí na ZŠ/ZUŠ 76 549

KUBÍČKOVÁ Jana
Etnografická kreativní nonfikce - její formy, struktury a
využití na poli sociálně vědního a uměleckého výzkumu 156 416

LIKAVČAN Lukáš Politiky infrastruktur 2.0 0

RŮŽIČKOVÁ Alice
ŽENA, MATKA, REŽISÉRKA: Tvůrčí seberealizace filmové
režisérky na rodičovské dovolené 111 522

SLÁMA Bohdan Myšlení režiséra 0

SLEZÁKOVÁ Šárka Letopis jako východisko filmového sbírání času. 0

SMUTNÝ Vladimír The large format and film language 200 283

ŠIMŮNEK Michal
Eyeless: Using experimental photography to communicate
horrors of war 0

ŠVECOVÁ Marta
Koprodukcie a medzinárodné spolupráce pri financovaní,
výrobe a distribúcii nezávislého filmu 115 522

CELKEM 1 051 431

Zapsala: Silvie Demartini
Za správnost: Helena Bendová


