


Příloha č. 1 - HAMU SGS 2023 - rozhodnutí 1. kolo

Název projektu Výstup
Požadovaná 

částka 2023

Rozhodnutí 

FGK HAMU -

 1. kolo

Vyjádření FGK

Zahraniční působení Augustina Bergera IV.
1*Jost - Živá hudba; disertační 

práce
145 070 145 070

Projekt schválen FGK bez výhrad v plném rozsahu; Po dobu válečného 

konfliktu na Ukrajině škola nepodpoří výjezd do Lvova.

Současné podoby lidového tance v městském prostředí 

II. 

1*Jost - Lidé města; disertační 

práce
96 800 96 800 Projekt schválen FGK bez výhrad v plném rozsahu

Možná řešení a tendence ke sjednocení notace v 

soudobé klasické hudbě

1*Jost - Živá hudba; diplomová 

práce
26 807 26 807 Projekt schválen FGK bez výhrad v plném rozsahu

Rozhovory o tanci jako prostředek k hlubšími poznání 

romského etnika

1*B - odborná kniha (rukopis); 

disertační práce
62 700 62 700

Projekt schválen FGK s požadavkem vyjasnit vztah plánované 

monografie a disertační práce. Po prvním roce řešení požaduje FGK 

vyjádření školitele o postupu v projektu, poměrná část rukopisu musí 

být přílohou průběžné zprávy

Pád do neznáma
1*Jost - Živá hudba; O - taneční 

představení
187 940 176 607

Projekt schválen FGK s požadavkem na krácení rozpočtu a formální 

úpravu žádosti

Out of Control
1*Jost - Arte Acta; O - taneční 

představení
163 617 148 642

Projekt schválen FGK s požadavkem na krácení rozpočtu a formální 

úpravu žádosti

Možnosti použití nonverbálních hlasových prostředků v 

hudbě

1*Jost - Arte Acta; disertační práce; 

O - kompozice skladby
157 310 149 610

Projekt schválen FGK s požadavkem na krácení rozpočtu a formální 

úpravu žádosti

Mapování vzniku a vývoje techniky pohybu "Flying Low" 

improvizační metody "Passing Through" Davida 

Zambrana

1*Jost - Arte Acta, Živá hudba; 

disertační práce; workshop pro 

studenty HAMU

145 807 114 432
Projekt schválen FGK s požadavkem na krácení rozpočtu a upřesnění 

metodologie 

An Investigation into the Process of Narrative Formation 

in Choreography Using Movement and Object
1*Jost; O - taneční představení 199 919 176 818

Projekt schválen FGK s požadavkem na krácení rozpočtu a formální 

úpravu žádosti

Autoetnografický výzkum rave kultury v Berlíně. 

Komparace taneční klubové scény mezi Prahou a 

Berlínem

1*Jost/JSC - Lidé města/Český lid; 

performance lecture, disertační 

práce

140 337 107 337 Projekt schválen FGK s požadavkem na krácení rozpočtu

Kritické vydání oratoria Tränen bei dem Kreuz und Grabe 

Jesu od F.X.Brixiho
1*B - odborná kniha  249 438 0

Projekt vyřazen z důvodu nesplnění formálních podmínek. FGK projekt 

shledává hodnotným a doporučuje jej k úpravě do 2. kola

1 575 745 1 204 823



Příloha č. 2 - PS DKR HAMU 2023 - přehled žádostí

rok řešení

délka 

trvání v 

letech

název plánované výstupy
 rozpočet na projekt 

včetně režií 

rozpočet na rok 

2023 včetně režií
doporučení  FGK HAMU

2023-2027 5
Akustické a percepční předpoklady kvality v 

umělecké zvukové tvorbě

28x Jimp

2x Jsc

2x Jost

5x D stať ve sborníku SCOPUS

1x P patent

4x Gfunk funkční vzorek

4x A audiovizuální tvorba

6x W workshop

             22 263 745,00    4 452 749          

 B - Komise zhodnotila projekt jako velmi 

přínosný, s excelentními výstupy, avšak 

finančně nad možnosti AMU. 

2023-2024 2
Historie Kruhu přátel hudby ve Dvoře Králové 

nad Labem

1x B monografie Historie klubu přátel 

hudby

1x Jost studie Opus Musicum

                  526 254,00    127 694             

 B - Komise označila projekt jako hodnotný. O 

přidělení finančních prostředků na ediční 

náklady v druhém roce doporučuje rozhodnout 

po přidělení částky z externího zdroje. 

2023-2024 2
Možnosti populariace tanečního výzkumu a 

taneční vědy v českém kontextu

2x Jost Živá hudba/ArteActa

2x D stať ve sborníku SCOPUS

1x M Konference 2024

10x W workshopy v rámci týdne 

Taneční vědy

10x O webové stránky, podcasty, 

videoprezentace

                  732 374,00    283 431             

 A - Vzhledem k hodnotným výstupům a 

příležitosti zviditelnit práci Ústavu taneční 

vědy HAMU jak v ČR tak i v zahraničí, komise 

doporučuje projekt k podpoře. 

2023 2
Optimální varhany pro sál Martinů s 

přihlédnutím ke kritériím stránky zvukové

2x Jost Ars Organi, Folia 

Organologica
                  665 182,00    474 964             

 A - Komise označila projekt za hodnotný pro 

budoucnost HAMU a doporučila jej k plné 

podpoře. 

2023 1

Vydání publikace Improvizace jako 

choreografický, autorský a tvůrčí princip - 

vydání anglické části

Rozšíření monografie o anglickou 

část
                  167 200,00    167 200             

 A - Komise doporučuje projekt podpořit, 

protože rozšíření o anglickou část zvýší 

hodnotu a celkový přínos plánované 

monografie. 

24 354 755,00           5 506 038,00     -                                                                        

KM 19.12.2022


