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Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 6. 12. 2021 

 

Přítomni:  doc. Ed. Douša, prof. D. Gremlicová, Ing. J. Krotilová, prof. I. Kurz, 
Ing. Mikešová, Mgr. MgA. Štědroň, Ph.D., doc. I. Venyš 

 
Online: doc. O. Urban 
 
Omluveni: prof. Klánský 
 
Program:  1) Projednání žádostí PS AMU DKR na rok 2022 

2) Projednání žádostí SGS na rok 2022 

 

Doc. Venyš, předseda komise, uvítal členy komise na zasedání FGK HAMU. 

Ad 1) Projednání žádostí PS AMU DKR na rok 2022 

Jednotlivé žádosti byly projednány v souladu s Výnosem rektora č. 9/2018 
a Vyhlášením prorektora pro vědu, výzkum, PR a rozvoj. Cílem jednání bylo zhodnotit 
grantové žádosti Projektové soutěže DKR. Doporučení Fakultní grantové komise viz. 
příloha č. 1, bylo předáno Grantové komisi AMU k rozhodnutí. Finální výsledky budou 
vyhlášeny v únoru 2022. 

 

 Ad 2) Projednání žádostí SGS na rok 2022 

 Jednotlivé žádosti byly projednány v souladu s Výnosem rektora č. 9/2016 
a Vyhlášením prorektora pro vědu, výzkum, PR a rozvoj. Hodnocení Fakultní grantové 
komise viz příloha č. 2.   

 

Od února 2022 přebírá vedení SGS projektů MgA., Mgr. Daniela Machová, Ph.D., 
která bude jednotlivé žadatele kontaktovat s výzvou k přepracování projektů/rozpočtů. 

V nejbližších dnech bude vyhlášeno 2. kolo SGS 2022. 

 
 

 

Počet příloh: 2 
Zapsala: Ing. K. Mikešová 

 
doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D. 
předseda FGK HAMU 



PS DKR HAMU 2022 - hodnocení žádostí

Rok řešení
Délka 
trvání Název Plánované výstupy Rozpočet na projekt Doporučení  FGK HAMU

2022-2023 2 roky
Teoretické, pedagogické a 
skladatelské dílo Karla Janečka

1x Jimp
2x Jost                    286 000,00     A - FGK doporučuje projekt v celém rozsahu 

2022-2023 2 roky
Zvuková imerze veřejného a 
privátního zvukového prostoru

2xJost
D - stať ve sborníku
w - workshop
5x O                 1 469 000,00     A - FGK doporučuje projekt v celém rozsahu 

2022 1 rok Svár teorie s praxí? 2022
1x Jsc
2x Jost                      97 000,00     A - FGK doporučuje projekt v celém rozsahu 

1 852 000,00               



HAMU SGS 2022 - rozhodnutí 1.kolo

Název projektu Plánovaný výstup Požadovaná částka
Rozhodnutí FGK HAMU

 1. kolo
Zdůvodnění rozhodnutí

Kritické vydání oratoria Thetrum fihurtum quo Petrus 
lacrimans od F. X. Brixiho B kritické vydání partitury 249 618 193 518

Komise hodnotí projekt jako přínosný. Komise rozhodla o 
krácení projektu, doporučuje snížit hodinovou sazbu a redukovat 
počet hodin.

Zahraniční působení Augustina Bergera III.

Jost Živá hudba Zahraniční působení Augustina 
Bergera III.
Disertační práce 205 988 150 987

Komise hodnotí projekt jako velmi přínosný s adekvátním výstupem. S 
ohledem na celkově přidělené prostředky na SGS přistoupila komise 
ke krácení rozpočtu a doporučuje redukovat zahraniční výzkumné 
cesty. Po zveřejnění celkové přidělené částky z MŠMT na rok 2022, 
může být částka na projekt navýšena.

Technokultura - rituál současného světa
Jost Živá Hudba
disertační práce 183 498 0

Projekt nebyl doporučen Fakultní grantovou komisí hlasováním 4 hlasy 
proti, 3 hlasy pro, 0 zdržel se. U záporných hlasů převažoval 
požadavek zpřesnění kontextu společenské aktivity, která je 
předmětem výzkumu, s oborem choreografie a teorie choreografie, 
potažmo s tanečním uměním a detailnější definice metodických 
postupů, která  by vedla k vědecky ověřitelným a relevantním 
závěrům. Žadatel může projekt přepracovat do 2. kola soutěže.

Romipen jako prostředek sebepojetí, chápání, prožívání 
a chování II.

Jsc Národopisná revue
disertační práce 111 000 77 990

Komise projekt hodnotí jako přínosný, požaduje však snížit 
náklady na služby.

Teoreticko-interpretační metody v opeře W.A. Mozarta: 
Don Giovanni podle dobové praxe

Jost Živá Hudba
disertační práce
O umělecký výstup 232 938 177 937

Komise projekt hodnotí jako přínosný, požaduje však snížit 
náklady na stipendia.

Přenos site-specific divadelního zážitku ve 
zdigitalizované podobě a jeho následná rozdílná 
interpretace divákem

disertační práce
O umělecký výstup 129 800 0

Komise hodnotí projekt jako nejasný, bez adekvátního výstupu 
uplatnitelného v RIV  a doporučuje žádost přepracovat do 2. kola - 
zpřesnění výchozí základny projektu, definice dosud dosažených 
výseldků, detailnější popis digitalizace, doplnění výstupu uplatnitelného  
v RIV.

 Význam klavírního díla F. Mendelssohna Bartholdyhov 
kontextu světového klavírního repertoáru se zaměřením 
na klavírní koncerty op. 25 a op. 40

Jost v odborném periodiku
disertační práce
O umělecký výstup 192 500 176 000

Komise projekt hodnotí jako přínosný, požaduje však snížit náklady na 
stipendia.

Současné podoby lidového tance v městském prostředí

Jost v odborném periodiku
prezentace výsledků na konferenci ICTM ve 
Slovinsku 133 675 97 374

Komise projekt hodnotí jako přínosný, požaduje však snížit náklady na 
stipendia/cestovné.

Žánrovost jakožto kompoziční parametr v audiovizi
Jost Arte Acta/Iluminace
O výstup uměleckého výzkumu - rozhlasová 103 712 94 911

Komise hodnotí projekt jako velmi přínosný s adekvátním výstupem. S 
ohledem na celkové přidělené prostředky na SGS přistoupila komise k 
minimálnímu krácení rozpočtu. Po zveřejnění celkové přidělené částky 
z MŠMT na rok 2022, může být částka na projekt navýšena.

Celkem
1 542 729 968 718


