
Podmínečné rozhodnutí o podpoře grantových žádostí  

Studentské grantové soutěže FAMU 2021 

 

Grantová komise FAMU projednala na svém prvním zasedání dne 11. 12. 2020 ve 

složení (bez titulů): Andrea Slováková, Helena Bendová, Petr Vlček, Palo Fabuš, 

Jindřiška Bláhová (korespondenčně Svatoňová) všech sedm podaných projektových 

žádosti s tím, že u 4 projektů doporučila jejich doplnění či přepracování do 30. 12.2020. 

Tyto projekty byly znovu projednány na druhém zasedání GK FAMU, které probíhalo 

dne 8. 1. 2021 ve složení (bez titulů): Andrea Slováková, Helena Bendová, Eliška 

Děcká, Petr Vlček, Palo Fabuš, Jindřiška Bláhová, Kateřina Svatoňová. 

 

Výsledek z obou jednání GK FAMU je následující: 

 

 

Projekty předběžně schválené k podpoře: 

 

P. Dominková, Narcissism and the Cinema of Xavier Dolan 

GK FAMU rozhodla o podpoře projektu v plné výši s drobným doporučením více 

rozpracovat a prostudovat teoretické koncepty týkající se tématu narcismu. 

 

J. Kubíčková, Etnografická kreativní nonfikce - její formy, struktury a využití na 

poli sociálně vědního a uměleckého výzkumu 

GK FAMU rozhodla o podpoře projektu v plné výši s doporučením na zúžení 

zkoumaných typů kreativní nonfikce. 

 

L. Hámošová, Rozšírenie sady kreatívnych nástrojov ML/AI - experimentálne 

postupy v autorskej tvorbe 

Na základě svého prvního zasedání vyzvala GK FAMU žadatelku k doplnění žádosti 

(napsat konkrétnější informace nejen ohledně zacílení projektu, ale i k vymezení 

plánovaných experimentů a chystané sady nástrojů s ohledem na rozpočet projektu).  

Na základě adekvátně doplněné a upřesněné žádosti se GK FAMU rozhodla projekt 

podpořit v plné výši. 

 

 

Projekty neschválené k podpoře: 

 

H. Alt, Politika podcastu: Výzkum osobních a veřejných specifik zvukového 

formátu 

GK FAMU na svém prvním zasedání doporučila projekt k přepracování z těchto důvodů: 

Žádost obsahuje základní nedostatky, mezi které mj. patří: nejasné vymezení a 

definování předmětu výzkumu, metodologie výzkumu a zdůvodnění jejího výběru. Popis 

výsledků A - audiovizuální tvorba neodpovídá definici dle aktuální Metodiky pro 

předkládání výsledků do RIV. Žádost neuvádí žádné bližší informace k plánovanému 

publikačnímu výsledku, který GK FAMU považuje eventuálně v rámci této soutěže za 

jediný relevantní výstup předkládaného, finančně jinak dost nákladného, projektu.  



Vzhledem k tomu, že žadatel do stanoveného termínu přepracovaný projekt nepředložil, 

rozhodla GK FAMU o nepřijetí žádosti k podpoře. 

 

B. Sláma, Myšlení režiséra 

GK FAMU doporučila na svém prvním zasedání projekt přepracovat jak po personální 

stránce, tak po metodologické s následujícím doporučením: Žádost by měla obsahovat 

jasně pojmenovanou analytickou rovinu výzkumu, včetně designu realizovaných 

rozhovorů, a měly by se jasněji definovat/zúžit okruhy témat, na něž se má výzkum 

zaměřovat.  Navýšení členů výzkumného týmu by mělo být zohledněno v rozpočtové 

části projektu, ve které je tím pádem možné navrhnout případně i navýšení oproti 

původní žádosti.  

Na základě zaslaného vyjádření žadatele, který se rozhodl žádost v uvedeném rozsahu 

znovu nepředkládat, rozhodla GK FAMU o nepřijetí žádosti k podpoře. 

  

M. Šimůnek, Eyeless: Using experimental photography to communicate horrors of 

war 

GK FAMU doporučila na svém prvním zasedání projekt k přepracování mj. z těchto 

důvodů: Výzkumná část je v textu žádosti upozaděna, chybí konkrétní vymezení toho, 

co přesně se bude zkoumat, jakou metodou, stejně tak chybí bližší komentář k 

plánovaným textovým výstupům (návrh diplomové práce, nerecenzovaný článek), které 

GK AMU nepovažuje za přiměřené vzhledem k celkovým nákladům projektu. 

Ani po předložení přepracované verze žádosti nepovažuje GK FAMU projekt za 

dostatečně přínosný. Z žádosti byly vypuštěny náklady na uspořádání výstavy, jinak ale 

zůstávají stále nejasné konkrétní výzkumné cíle projektu i to, jakým způsobem bude 

analýza probíhat. Z těchto důvodů rozhodla GK FAMU o nepřijetí žádosti k podpoře. 

 

L. Likavčan, Politiky infrastruktur 2.0 

Vzhledem k tomu, že se jedná se o nákladný projekt bez šance na uplatnění výstupu v 

RIV s tematicky a metodologicky příliš velkým a nejasným rozptylem, rozhodla GK 

FAMU o nepřijetí žádosti k podpoře. 

 

  

 

Zapsala Silvie Demartini 

Schválila Helena Bendová 


