
Online zasedání Grantová komise FAMU ze dne 10.3.2022 10-11 hod. 

 

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

Svatoňová 

Omluveni (bez titulů): Jindřiška Bláhová, David Čeněk 

Grantová komise FAMU se sešla, aby projednala přihlášku do soutěže na pořádání studentské 

vědecké konference, kterou za Katedru dokumentární tvorby podala její vedoucí Alice Růžičková. 

Děkanka Andrea Slováková na úvod ocenila koncepci žádosti, ve které nejde jen o nahodilé setkání 

studentů a pedagogů tří různých univerzit, ale plánovaná konference má předem stanovený program. 

Prorektorka pro vědu a výzkum Eliška Děcká upozornila komisi, že i když se projednává pouze jediná 

žádost, není nutné ji podpořit, jelikož nevyčerpané peníze lze případně přerozdělit na vědecko-

výzkumné konference pořádané DAMU a HAMU. 

Proděkanka pro vědu a výzkum Helena Bendová zmínila, že i když je plánovaná konference na hraně 

vědeckosti, spatřuje její důležitost a odborný výzkumný přínos především ve sdílení a reflexi tvorby 

dokumentaristů a v rozvíjení jejich autorského myšlení. Helena Bendová ocenila, že projekt splňuje 

parametry konference a organizátoři mají jasnou koncepci: chtějí vybírat příspěvky, mají dobře 

zvolené key-note speakery. Obsahově je konference definována trochu vágněji, bylo by vhodné, 

kdyby příští rok bylo jasněji vymezeno specifické téma konference. Proděkanka zmínila jeden 

formální problém, a to sice s placením cestovních nákladů (ubytování a stravné) z fondu na Vědu a 

výzkum, respektive s placením studentů, kteří nejsou z FAMU. Řešením by mohlo být vícezdrojové 

financování, kdy budou cestovní náklady proplaceny nejen z fondu na Studentský vědecký výzkum, 

ale částečně také z prostředků PPSŘ, kde je rozpočet přímo na pořádání konferencí.  K financování 

nákladů účastníkům mimo FAMU děkanka Andrea Slováková dodává, že se nyní nastavuje 

organizační model každoroční události, kterou může v dalších letech pořádat partnerská škola, která 

naopak podpoří studenty a pedagogy FAMU. 

Palo Fabuš zmínil, že předběžný program je příliš rozsáhlý, příspěvky jsou plánovány od 9 hodin ráno 

do 22 hodin večer a nebude čas na neformální networking, který je při podobných akcích také 

důležitý. Palo Fabuš také doporučil navýšit spíše symbolické honoráře pro organizátory konference, 

na čemž se shodla většina komise. 

Eliška Děcká by ráda zachovala kontinuitu soutěže pořádání vědeckých konferencí, aby nezaniklo 

povědomí o soutěži. Navrhla možnost online účasti zahraničních key-note speakerů, kteří by mohli 

zvýšit vědeckou úroveň konference a nechala na zvážení, zda by nebylo lepší pořádat konferenci 

v Praze namísto v Poněšicích, jelikož tím by se konference mohla otevřít dalším zájemcům a nebyla 

izolovaná pouze pro 33 studentů. Děkanka Andrea Slováková snahu organizátorů pořádat konferenci 

v Poněšicích chápe jako způsob, jak studenty přimět ke společné koncentraci na konkrétní událost 

podobně jako když je festival pořádaný mimo Prahu. Kompromisem by mohlo být nahrávání 

konference nebo možnost prezentovat příspěvky jako online stream na sociálních sítích. V rámci 

změn rozpočtu by také bylo dobré věnovat více prostředků na grafickou podobu a vytvořit vizuální 

identitu konference (logo, program, pozvánky), na kterou bude možné navázat v dalších letech.    

 

Komise schvaluje projekt s doporučením: 

1) navýšit rozpočet (zvláště honoráře pro organizátory)  



2) posílit vědecko-výzkumný aspekt např. přizvat zahraničního key-note speakera, který se 

věnuje výzkumu v oblasti artistic research pro online přednášku 

3) rozvolnit program, aby umožnil i neformální networking 

4) otevřít akci širší veřejnosti: streamovat hlavní část programu online 

 

 

HLASOVÁNÍ: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Zapsala: Petra Horká 

Zkontrolovala: Helena Bendová 


