Zápis z jednání Grantové komise FAMU
ze dne 7.12.2017
Přítomni (bez titulů): Tereza Czesany Dvořáková, Lucie Česálková (externí
člen), Jan Čeněk, Tomáš Dvořák (proděkan pro vědu a výzkum), Zdeněk Holý
(předseda FGK), Kateřina Svatoňová (externí člen); Silvie Demartini (tajemnice
FGK)
Omluveni (bez titulů): Eliška Děcká
Program:
1) Projednání projektových žádostí Studentské grantové soutěže (SGS)
2) Nepovinné prezentace projektových záměrů SGS ze strany žadatelů
3) Předběžné vyhodnocení projektových žádostí SGS
4) Projednání projektových žádostí Projektové soutěže (PS)
ad 1)
K termínu uzávěrky Studentské grantové soutěže bylo podáno celkem 5
projektových žádostí o podporu v roce 2019 z prostředků MŠMT, které
jsou AMU každoročně přidělovány na uskutečňování Studentského
vysokoškolského výzkumu.
Přihlášky byly v předstihu postoupeny všem členům grantové komise
k prostudování.
V rámci projednávaného hodnocení u jednotlivých projektových záměrů se
všichni přítomní členové měli možnost seznámit se stanoviskem nepřítomné
členky komise, která své hodnocení zaslala tajemnici fakultní GK v elektronické
podobě před zasedáním. Projektové žádosti byly projednávány v abecedním
pořadí.
ad 2)
Na nepovinné osobní prezentace předkládaných projektových záměrů se dostavili
tito žadatelé (bez titulů): T. Oramus, H. Honcoop, O. Helcel a M. Netočný
(studenti KF, členové řešitelského týmu projektu M. Šimůnka), T. Kozáková
(studentka KSS, členka řešitelského týmu projektu M. Čiháka).
ad 3)
FGK doporučila k podpoře všech 5 podaných projektových žádostí v následujícím
pořadí.
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ GK FAMU
k podaným přihláškám do Studentské grantové soutěže AMU 2019
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. (KF): Vizuální dokumentace kulturních
domů a jejich architektonických a sociokulturních proměn po roce 1989
FGK doporučuje k podpoře bez výhrad.
Sara Patrícia Da Silva Pinheiro (CAS): Zvuky digitálních nerealit III
FGK doporučuje úpravy plánovaných výsledků: zredukovat počet článků na 1.

RNDr. MgA. Martin Čihák (KSS): Česká škola střihové skladby
FGK doporučuje upřesnit plánované výsledky: počet článků v odb. časopisech
(doporučujeme 1 článek).*
MgA. Haruna Honcoop (doktorandka): Recepce čínské nezávislé
dokumentární tvorby na zahraničních filmových festivalech
FGK navrhuje změnu plánovaného periodika a doporučuje zdůvodnit výběr
festivalů s ohledem na celkový výzkumný záměr.*
MgA. Tomáš Oramus (doktorand): Porování vlivu zvukových formátů
Dolby Atmos a 5.1 na diváka
FGK doporučuje upřesnit výběr filmových ukázek a konkretizovat podobu
vlastního experimentu.*

* Žadatelé zašlou svá doplnění grantové referentce S. Demartini v elektronické
podobě do 7.1.2019 (do 12:00).
ad 4)
V druhé částí svého zasedání FGK projednala 10 projektových žádostí podaných
do Projektové soutěže AMU. Zápis z této části jednání, který bude předán jako
podklad pro hodnocení fakultních žádostí členy GK AMU prorektorovi pro VaV
doc. PhDr. Suchomelovi naleznete zde https://www.famu.cz/cs/veda-avyzkum/grantove-souteze-v-cr/projektova-soutez-amu/dkr-2019/.

Zapsala: S. Demartini
Za správnost: T. Dvořák

