


Příloha č. 1 - PS DKR HAMU 2023 - hodnocení žádostí 2.kolo

rok řešení
délka 
trvání název plánované výstupy rozpočet na projekt

rozpočet na rok 
2023 včetně režií doporučení  FGK HAMU

2023-2024 2
Taneční věda: východiska, 
přístupy a perspektivy

1x B monografie
1xM konference
1xO

                 586 404,00    211 491            
 FGK vyhodnotila projekt jako přínosný s adekvátními výstupy.
FGK schválila hodnocení projektu A - doporučeno k podpoře bez výhrad
Hlasování o hodnocení A: 6x pro/0x zdržel se hlasování/0x proti 

2023 1

Vydání publikace Improvizace 
jako choreografický, autorský a 
tvůrčí princip - vydání anglické 
části

anglická část monografie                  167 200,00    167 200            

Vzhledem k upřesnění strategie distribuce a významu anglické verze publikace FGK vyhodnotila 
projekt jako přínosný s adekvátními výstupy.
FGK schválila hodnocení projektu A - doporučeno k podpoře bez výhrad
Hlasování o hodnocení: 6x pro/0x zdržel se hlasování/0x proti

2023-2024 2

Parametry varhanní 
interpretace a jejich 
provázanost s kvalitou zvuku 
varhan

1x Jost Ars Organi
1x Jost Folia Organologica
1x O příspěvek na 
konferenci

                 678 852,00    340 239            
 FGK vyhodnotila projekt jako přínosný s adekvátními výstupy.
FGK schválila hodnocení projektu A - doporučeno k podpoře bez výhrad
Hlasování o hodnocení: 6x pro/0x zdržel se hlasování/0x proti 

2023-2024 2
Efekty speciálních hlasových 
technik na vibroakustické a 
kvalitativní vlastností hlasu

7x Jimp
4x Gfunk funkční vzorek
2x W workshop
1x M konference

              3 787 403,00    1 893 487         

Projekt je kvalitně zpracován s adekvátními výstupy. Výstupy projektu nekorespondují s novým 
směřováním fakulty na poli vědy a výzkumu. Výstupy projektu nejsou ve svém celém rozsahu 
využitelné pro fakultu. 
FGK schválila hodnocení projektu C – nedoporučeno k podpoře
Hlasování o hodnocení C: 4x pro/2x zdržel se hlasování/0x proti

5 219 859,00            2 612 417,00    
km 13. 3. 2023



Příloha č. 2 - HAMU SGS 2023 - rozhodnutí 2. kolo

Název projektu Výstup

Požadovaná 

částka (včetně 

režie) 2023

Rozhodnutí 

FGK HAMU -

2. kolo

hodnocení 

A-B-C
Vyjádření FGK

Kompetence hudební teorie v 21. století 
1 Jost - Živá hudba

M konference
105 950 63 600 A

FGK hodnotí projekt jako přínosný, náklady 

na uspořádání konference budou hrazeny ze 

SGS konference

Kritické vydání oratoria Tränen bei dem Kreuz und 

Grabe Jesu od F.X.Brixiho
1 B 249 438 221 937 B

FGK hodnotí projekt jako přínosný s 

požadavkem na krácení rozpočtu

Koncertní varhany v ČR 1945 - 1989 1 Jost - Clavibus Unitis 87 350 63 150 B

FGK hodnotí projekt jako přínosný s 

požadavkem na krácení rozpočtu, FGK 

doporučuje snížit počet výjezdů o třetinu

Vliv videospotů na propagaci tanečního umění 1 Jost - Živá hudba 121 917 94 416 B
FGK hodnotí projekt jako přínosný s 

požadavkem na krácení rozpočtu

564 655 443 103


