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Zápis k 2. kolu SGS a k rozhodnutí FGK o podpoře projektů SGS FAMU 2020 
 
 

1. Druhé kolo SGS FAMU 
2. Rozhodnutí FGK o finanční podpoře projektů SGS pro rok 2020 

 
 

 
 

ad 1: 
K termínu uzávěrky 2. kola Studentské grantové soutěže FAMU byly podány celkem 

3 projektové žádosti. Tyto byly postoupeny všem členům FGK k projednání per 
rollam. Projekty byly hodnoceny dle následující škály  
       A - doporučuji k podpoře bez výhrad 

       B - doporučuji podpořit s výhradou  
       C - nedoporučuji k podpoře 

s přihlédnutím k finančním prostředkům, které byly fakultě přiděleny na realizaci 
projektů SGS pro letošní rok (viz Vyhláška prorektora pro vědu, výzkum, PR a 
rozvoj AMU č. 1/2020). 

    
Většina členů FGK se vyslovila do stanoveného termínu PRO níže uvedené 

hodnocení, dva členové se z časových důvodů hlasování per rollam nezúčastnili (E. 
Děcká, Z. Holý).  
Žadatelé jsou uváděni bez titulů v abecedním řazení. 

 
 Tomáš Oramus: Vztah imerze a audiovizuálního díla - hodnocení FGK: A  

 
 Sara Pinheiro: Odraz sociální situace původních obyvatel kanadského 

Yukonu v jejich audiovizuální tvorbě - hodnocení FGK: B 
  
 Projekt je zaměřen na mapování terénu, spíše než řešení konkrétního 

 výzkumného problému; návrh na krácení celkových nákladů projektu o 
 42542 Kč -  primárně nákup knih (nevhodné pro dlouhodobé využití v 

 knihovně FAMU), konzultace externistky (její činnost musí zastat vedoucí 
 pedagog – řešitelka projektu) a stipendium, které je nepřiměřené  vzhledem 
 k plánovanému jednomu výsledku v podobě popularizačního textu. 

  
 Michal Šimůnek: Construction of Social Space, and Collective Memory: A 

Case Study of Vietnamese Ethnic Enclaves in Prague - hodnocení FGK: B 
  
 Požadavek na krácení celkových nákladů projektu o 20 tis. Kč v položce 

 stipendium, které je nepřiměřené vzhledem k jednomu plánovanému 
 výsledku. 

 
Řešitelé projektů s kráceným rozpočtem zašlou jeho aktualizovanou verzi dle 
požadavků FGK grantové referentce Silvii Demartini do 29.2.2020 na příslušném 

formuláři, který je součástí příloh k vyhlášené soutěži .  
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ad 2: Výsledky SGS FAMU pro rok 2020   
 

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU PŘIDĚLENO 

MgA. KAJÁNKOVÁ 

LUICA 

Radikální strategie v současné seriálové adaptaci: 

Hannibal a možnosti tvůrčího kanibalismus. 
173 820 Kč  

Mgr. LIKAVČAN 

LUKÁŠ, Ph.D. 
Politiky infrastruktur 222 780 Kč 

MgA. ORAMUS TOMÁŠ Vztah imerze a audiovizuálního díla 101 530 Kč 

MgA. PETŘÍKOVÁ LEA Filmy Sandoz a Médecine/Cinéma 132 500 Kč 

PINHEIRO SARA  
Odraz sociální situace původních obyvatel kanadského 

Yukonu v jejich audiovizuální tvorbě 
109 228 Kč 

Mgr. ŠIMŮNEK 

MICHAL, Ph.D. 

Construction of Social Space, and Collective Memory:  

A Case Study of Vietnamese Ethnic Enclaves in Prague 
93 120 Kč 

 
                                                                CELKEM        832 978 Kč 

 
 

 
 
 
Zapsala: S. Demartini 

Za správnost: T. Dvořák 

 

 

 


