
Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

DODATEK 
Směrnice děkana k realizaci 

n. kola 
studentské grantové soutěže 

na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

realizující finanční prostředky specifického výzkumu DIFA JAMU 

pro rok 2011 
I. 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice pro realizaci Studentské grantové soutěže na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně (dále jen DIFA JAMU) vychází z platných Zásad studentské grantové soutěže 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a ze Směrnice rektora JAMU ke spec:urekému 
výzkumu. Touto směrnicí děkana jsou výše zmíněné celoškolské dokumenty specifikovány pro čerpáni 
prostředků pro rok 2011. Oba zmíněné dokumenty jsou směrodatnými pro všechny tfi fáze soutěže -
podávání projektů, jejich vybírání odbornou komisí, zhodnocení řešitelem - závěrečnou zprávu řešitele i 

. výsledné vyhodnocování projektů - oponentní řízení - hodnoticí komisi a jsou k dispozici na www.jamu.cz 
v položce dokumenty. 

ll. 
Vyblá§enf studentské grantové soutěže DIFA JAMU pro rok 2011 

Děkan DIFA JAMU vyhlá:;il30. listopadu 20JO Směrnici k realizaci Studentské grantové soutěže pro rok 
2011 s čerpáním prostředků specifického výzkumu (dále jen "studentská soutěž"), kterou se rozumí soutěž 
na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského studijního 
programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU. 
Do 31. ledna 20 ll byl termín pro odevzdání jednotlivých projektových žádosti, které byly vyhodnoceny 
v průběhu měsíce února Na základě rozhodnuti a doporučeni výběrové komise, vypisuje děkan fakulty 
tímto dodatkem k výše zmfněné směrnici II. kolo studentské soutěže s těmito závaznými podmínkami pro 
podáni projektů: stanovený termín odevzdání projektů pro U. kolo je do 20. března 2011. Projekty musí 
být odevzdány písemně na sekretariát děkana a elektronicky na email snajdrova@jamu.cz. 

Způsob podánf projektů do soutěže: 
);> řešitelem studentského projektu může být jen: 

1) student doktorského studijního programu nebo 
2) student magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU prostřednictvím 
akademického pracovníka JAMU; 

> daiAfmi členy řditelského týmu mohou být jen studenti doktorského nebo magisterského 
studijního programu uskutečňovaného JAMU nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví 
pracovníci JAMU. V případě studentského projektu, jehož řešitelem je student doktorského 
studijního programu uskutečňovaného JAMU, musí být vždy členem řešitelského týmu školitel 
řešitele; 

,... podO osobních nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů doktorského 
nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů nebo jakožto dalších členil řešitelského 
týmu na řešeni studentského projektu musí činit vfce než 60 o/o celkových nákladů; 
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> projekty se odevzdávají lx písemně v maximálním rozsahu 3 stran A4 + úvodní strana na 
sekretariát děkana a elektronicky na email snajdrova@jamu.cz do 20. března 2011 na vyplněném 
formuláři k tomuto účelu vytvořeném (k dispozici na www.jamu.cz nebo na vyžádání na 
snajdrova@jamu.cz); 

> úvodní strana obsahuje pouze název projektu; jméno řešitele a spoluřešitele(O) /je-li řešitelem 
student DSP, pak ročník a obor studia/; částku, o kterou žádá a podepsané prohlášení vedoucího 
resp. školitele (ateliéru, kabinetu, laboratoře), pod něhož řešitel spadá, že souhlasí s podáním 
projektu; 

> na dalších stranách uvede řešitel základní charakteristiku projektu, jeho cíle, rozpočet a časový 
harmonogram (čerpání přidělených prostředků je možné pouze do 20. 1istopadu 2011); 

III. 
Závěrečné ustanovení 

Do soutěže budou přijaty pouze projekty, u nichž jedním z předpokládaných výstupů projektu bude text 
připravený pro publikován í v rozsahu min. 30 stran. Popis projektu musí obsahovat zaměření tohoto 
textu i předpokládaný charakter publikace (článek v odborném časopise, ve sborníku konference, disertační 
práce nebo magisterské diplomní práce vedená řešitelem - akademickým pracovníkem). Spoluautorem 
(spoluautory) textu mOže být člen řešitelského týmu, akademický nebo výzkumný pracovník JAMU i 
odborník mimo akademickou obec školy. 

Tento dodatek směrnice děkana k realizaci II. kola studentské grantové soutěže na DIFA JAMU v roce 
20 ll nabývá účinnosti dne 28. února 201 1. 

gA. Zbyněk Srba, Ph.D. 
Divadelní fakulty JAMU 
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