
 

 

Zápis z jednání GK AMU dne 22. ledna 2020 

 
Přítomni:  Jan Hančil, Filip Suchomel, Karel Císař, Vladimír Chrz, Jan Jirák, Ingeborg Radok Žádná,   
                            Vlastimil Zuska, Tomáš Dvořák,  Pavel Janoušek, Barbora Jirsová 

___________________________________________________________________________ 
 
Grantová komise AMU se seznámila se všemi  19ti předloženými projekty přihlášenými do PS DKR 2020. Všichni 
členové Komise se v předstihu zasedání detailně seznámili s navrhovanými projekty a jejich řešením a aktivně se 
účastnili dvoukolové rozpravy nad každým konkrétním projektem včetně definování jejich pozitiv i nedostatků. Po 
zralém uvážení všech okolností Grantová komise AMU navrhla následné hodnocení: 

  

     

PS DKR AMU    2020 
 

 

 

 

Fakult
a AMU 

Typ 
 

Rok 
řešení 

Žadatel/-ka 
o grant 

Název 
projektu 

(délka trvání) 

Rozpočet 
celkem      
v tis. Kč 

 
Požadova
ná částka 
v 1. roce 
v tis. Kč 

Hodn
ocení 

GK 
AMU 

 
 
 
 

Doporučení GK AMU 

1 DAMU S 
2020-
2021 

Bažant, 
Jan 

Loutky a 
Technologie (2-
letý)      1 058     

          
420,00      B  

Předložený projekt GK AMU 
doporučuje k podpoře se zkráceným 
rozpočtem o 20%. V projektu není 
zcela jasně definována provázanost 
cílů s výstupy projektu, chybí reflexe 
metod, komise doporučuje 
nevydávat monografii v anglickém 
jazyce.  

2 DAMU S 
2020-
2021 

Brychta, 
Lukáš 

Výzkum diváků 
a diváctví s 
využitím 
kombinovaných 
teatrologických 
a 
sociálněvědnýc
h metod (2-letý) 

              
564     

          
273,00      B  

Předložený projekt doporučuje GK 
AMU k podpoře se zkráceným 
rozpočtem o 15%. GK AMU 
vyslovila připomínky k terminologii, 
nejedná se o zcela unikátní téma, 
podobné projekty již byly řešeny v 
minulosti. GK AMU doporučuje 
zvážit, zda je nutné publikovat 
všechny tři výstupy v anglickém 
jazyce. 

3 DAMU K 2020 

Lázňovský, 
Michal 

Konference 
ASSET 2020 
(1-letý) 

                
86     

            
86,00      A  

GK AMU doporučuje podpořit 
projekt v plném rozsahu. GK AMU 
se domnívá, že je projekt dobře 
finančně odůvodněn a nemá k němu 
připomínek. 

4 FAMU S 
2020-
2021 

Bernard, 
Jan 

Filmová tvorba 
výtvarníka a 
fotografa 
Václava 
Zykmunda      
(2-letý) 165,00 

          
124,00      A  

GK AMU doporučuje podpořit 
projekt v plném rozsahu. GK AMU 
se domnívá, že je projekt dobře 
finančně odůvodněn a nemá k němu 
připomínek. GK AMU upozorňuje na 
již existující běžící projekt řešitele, 
který bude dokončen v roce 2020 
(název projektu: „Pět a půl scénáře Ester 

Krumbachové“), a prosí grantové 
oddělení FAMU, aby zmíněnému již 
běžícímu projektu po této stránce 
věnovalo náležitou pozornost, aby 
nedocházelo ke skluzu v řešení 
tohoto běžícího projektu. 

5 FAMU S 
2020-
2021 

Fisher, 
Andrew 

Scale, Measure 
and Proportion 
in 
Contemporary 
Visual Cultures      
(2-letý) 840,00 

          
413,00      B  

Předložený projekt doporučuje GK 
AMU k podpoře se zkráceným 
rozpočtem o 15%. Dle GK AMU jde 
o málo srozumitelný projekt v 
návaznosti na aktivity FAMU s velmi 
vysokým počtem výstupů, u kterých 
není jisté, zda budou moci být 



 

 

realizovány v plném rozsahu. GK 
AMU nedoporučuje financovat 
production support, neboť tato 
částka může jít z režie fakulty.   

6 FAMU PD 2020 Hakl, Vilém 

 Svatá 
prázdnota za 
hranicemi 
kinematografie 
těla (1-letý)  0,00 0,00 D 

GK AMU nedoporučuje projekt k 
financování, důvod shodný jako dle 
FGK FAMU: metodologicky 
nekoherentní projekt, nerealistický 
plán redakčních prací. GK AMU 
navrhuje řešiteli, aby z tématu vydal 
studii a jako zaměstnanec ji po 
zveřejnění přihlásil do RIV 
hodnocení fakulty, která mu může 
přiznat za odvedenou práci odměnu. 

7 FAMU S 
2020-
2021 

Hudec, 
Zdeněk 

Psaní a 
natáčení 
historie: 
Reprezentace 
holokaustu v 
českém filmu 
1989-2019                       
(2-letý) 559,00 

          
249,00      A  

GK AMU doporučuje podpořit 
projekt v plném rozsahu. GK AMU 
se domnívá, že je projekt dobře 
finančně odůvodněn a nemá k němu 
připomínek. 

8 FAMU S 
2020-
2021 

Kořínek, 
David 

VR jako nástroj 
nového typu 
porozumění 
(prostorové 
vztahy jako 
politikum)       
(2-letý) 547,00 

          
274,00      B  

Předložený projekt GK AMU 
doporučuje k podpoře s krácením 
rozpočtu o 10%. Výsledkem projektu 
je v podstatě umělecké dílo, které 
definici vědeckého výstupu splňuje 
jen okrajově, a dále pak jeden 
článek v recenzovaném periodiku, 
což plně neodpovídá vynaloženým 
financím. 

9 FAMU S 
2020-
2021 

Mravcová, 
Marie 

Český román 
(novela) v 
českém filmu     
(2-letý) 249,00 

          
122,00      B  

Předložený projekt GK AMU 
doporučuje k podpoře s krácením 
rozpočtu o 10%. GK AMU se 
neztotožnila s hodnocením FGK 
FAMU a domnívá se, že při 
hodnocení projektu je třeba 
přihlédnout k erudici řešitelky a 
jejímu dlouhodobému výzkumu 
tohoto tématu. Krácení rozpočtu 
odráží názor komise, že výsledkem 
je pouze rukopis, nikoli finální dílo. 

10 FAMU K 
2020-
2021 

Parikka, 
Jussi 

Annual 
International 
Conferences at 
the 
Photography 
Department, 
FAMU in 
Prague   (2-
letý) 177,00 

            
83,00      A  

GK AMU doporučuje podpořit 
projekt v plném rozsahu. GK AMU 
se domnívá, že je projekt dobře 
finančně odůvodněn a nemá k němu 
připomínek. 

11 FAMU PD 2020 

Pinheiro, 
Sara 

Field 
Recordings: 
Politics of Sonic 
Data    (1-letý) 0,00 0,00 D 

GK AMU nedoporučuje projekt k 
financování v roce 2020. GK AMU 
se neztotožnila s návrhem FGK 
FAMU, neboť cíle projektu považuje 
za nejasné, málo propojené se  
zaměřením školy. Výstup by měl být 
publikován v časopise, který 
doposud ještě ani jednou nevyšel a 
příspěvek je tedy navržen do 
periodika s nejasným zaměřením. 
GK AMU doporučuje, aby řešitelka 
využila jiné možnosti podpory 
financování vědecké aktivity v rámci 
fakulty.  



 

 

12 FAMU K 
2020-
2021 

Suchomel, 
Filip 

Mezinárodní 
sympozium - 
Zaostřeno na 
Asii. 
Fotografické 
aktivity v jižní, 
jihovýchodní a 
východní Asii v 
2. polovině 19. 
století     (2-
letý) 478,00 

          
221,00      B  

Předložený projekt GK AMU 
doporučuje k podpoře s krácením 
rozpočtu o 15%. Rozpočet projektu 
je dle GK AMU poněkud 
naddimenzovaný v porovnání s 
jinými projekty tohoto typu v rámci 
této soutěže. GK AMU doporučuje, 
aby výsledkem projektu nebyl výstup 
typu "sborník", ale kolektivní 
monografie ev. sborník uveřejněný v 
databázi "proceedings" 

13 FAMU S 2020 

Vavrečka, 
Ondřej 

Smysl montáže  
(1-letý) 0,00 0,00 D 

GK AMU nedoporučuje projekt k 
financování, ztotožňuje se s 
názorem  FGK FAMU, že jakkoli 
byla žádost od minulé soutěže 
tematicky i metodologicky 
zpřesněna, komise považuje projekt 
za vágní a hraniční vzhledem k 
žánru odborné knihy. Navrhuje 
předkladateli, aby téma přepracoval 
do kratší statě a opublikoval ji v 
některém z periodik.  

14 HAMU S 2020 

Andrade 
Amarante, 
Pedro 

Physio Voice: 
management of 
hyperfunctional 
voice disorder 
in professional 
voice users (1-
letý) 

              
258     

          
258,00      B  

Předložený projekt GK AMU 
doporučuje k podpoře s krácením 
rozpočtu o 15%.  GK AMU 
doporučuje, aby v rozpočtu byly 
zachovány cestovní náklady a 
naopak aby byly výrazně 
zredukovány osobní náklady 
řešitelského týmu. 

15 HAMU S 
2020-
2021 

Hons, 
Miloš 

Teoretická a 
skladatelská 
tvorba Karla 
Janečka (2-
letý) 

              
286     

          
143,00      A  

GK AMU doporučuje podpořit 
projekt v plném rozsahu. GK AMU 
se domnívá, že je projekt dobře 
finančně odůvodněn a nemá k němu 
připomínek. 

16 HAMU PD 2020 

Machová, 
Daniela 

Taneční jako 
kulturní produkt 
s ekonomickou 
hodnotou  (1-
letý) 

                
87     

            
87,00      B  

Předložený projekt GK AMU 
doporučuje k podpoře s krácením 
rozpočtu o 10%. Rozpočet projektu 
považuje GK AMU za mírně 
nadsazený vzhledem k 
rozpracovanosti projektu a dle 
rozložení rozpočtu. Navrhuje 
přesněji formulovat ekonomické 
hledisko (nebo zkoumaný vzorek 
respondentů) a krátit především v 
položce osobní náklady. 

17 HAMU K 2020 

Matoušek,  
Vlastislav 

Svár teorie s 
praxí (17) - 
odborná 
konference 
Výzkum 
uměním 2    (1-
letý) 

              
102     

          
102,00      B  

Předložený projekt GK AMU 
doporučuje k podpoře s krácením 
rozpočtu o 30%. GK AMU navrhuje 
snížení rozpočtu z důvodu 
neadekvátního poměru délky trvání 
konference a navržených celkových 
nákladů projektu. GK AMU se 
domnívá, že není nutné vydávat dva 
sborníky, ale pouze jeden. 

18 HAMU PD 2020 

Puchowska
, Sara 

Vývoj a rozvoj 
taneční 
medicíny v ČR  
(1-letý) 0,00 0,00  D  

GK AMU nedoporučuje projekt k 
financování. Projekt je zaměřen na 
studium taneční medicíny, ale 
neúčastní se ho žádný lékař. Hlavní 
část výdajů tvoří cestovné na 
zahraniční studijní cestu. Dle 
zaměření časopisu, který je navržen 
k opublikování studie, vyplývá, že by 



 

 

v týmu, který studii zpracuje, měl být 
lékařský specialista. Časopis Živá 
hudba, který je zmíněn, není pro 
publikování vzhledem k jinému 
zaměření vhodný. 

19 HAMU S 
2020-
2021 

Tůma, 
Jaroslav 

Specifické rysy 
varhanní 
interpretace a 
jejich vzájemná 
podmíněnost 
se zvukem a 
vlastnostmi 
varhan  (2-letý)      1 043     

          
426,00      B  

Předložený projekt GK AMU 
doporučuje k podpoře s krácením 
rozpočtu v 1. roce o 10%, ve 2. roce 
o 15% (617tis. Kč/2. rok). GK AMU 
se domnívá, že navržený projekt je v 
porovnání s ostatními předloženými 
projekty finančně nadhodnocen a 
doporučuje jeho krácení v kapitole 
osobní náklady nebo sužby. V rámci 
druhého roku řešení dává k úvaze, 
zda je nutné vydávat anglickou 
mutaci knihy nebo pouze českou či 
dvojjazyčnou publikaci.  

∑ 
 

     

      6 499 
     

 3 281 
     

 

 
 
 

    
 
Rozdíl mezi celkovou výší finanční podpory projektů v PS DKR 2020, o kterou navrhovatelé 19ti podaných 
projektů žádali a celkovou výší této podpory pro rok 2020 doporučenou v rámci hodnocení projektů GK 
AMU činí: 
 

 v rozpočtu pro 1. rok řešení projektů v PS DKR 2020:         848 tis. Kč  (původně ∑ 4 129 tis. Kč) 

 pro oba roky 2020-2021 se jedná celkově o rozdíl:           1 335 tis. Kč   (původně ∑ 7 834 tis. Kč) 
 
 
Zapsala dne 29. 1. 2020 
 
 
Barbora Jirsová 
 


