
Směrnice děkana  
k realizaci 

 
 

STUDENTKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 
na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

 
realizující finanční prostředky specifického výzkumu HF JAMU 

pro rok 2011 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Tato směrnice pro realizaci Studentské grantové soutěže na Hudební fakultě 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen HF JAMU) vychází 
z platných Zásad studentské grantové soutěže Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně  a ze Směrnice rektora JAMU ke specifickému výzkumu a tyto 
dokumenty specifikuje pro čerpání prostředků pro rok 2011. Oba zmíněné 
dokumenty jsou směrodatnými dokumenty pro všechny tři fáze soutěže – podávání 
projektů, jejich vybírání odbornou komisí, zhodnocení řešitelem – závěrečnou zprávu 
řešitele i výsledné vyhodnocování projektů – oponentní řízení – hodnotící komisí. 

 
VYHLÁŠENÍ STUDENSTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HF JAMU 

pro rok 2011 
 

Děkan HF JAMU vyhlašuje pro rok 2011 Studentskou grantovou soutěž s čerpáním 
prostředků specifického výzkumu s těmito závaznými podmínkami pro podání 
projektů: 

 
Termín odevzdání: 

 
Projekty musí být odevzdány na projektové oddělení HF JAMU nejpozději do 

21. ledna 2011 
 
 

Způsob podání projektů do soutěže: 
 

Projekty se odevzdávají ve dvou kopiích v maximálním rozsahu tří stran 
strojopisového textu. Úvodní strana obsahuje pouze název projektu, jméno řešitele 
a spoluřešitele nebo spoluřešitelů, je-li řešitelem student DSP, pak ročník a obor 
studia, částku, o kterou projekt žádá a podepsané prohlášení vedoucího katedry, pod 
níž řešitel spadá, že souhlasí s podáním projektu. Na dalších stranách uvede řešitel 
základní charakteristiku projektu, jeho cíle a rozpočet. 
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Závěrečné ustanovení 
 

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

 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 6. 12. 2010 
 
 
           

   doc. MgA. Vít Spilka 
děkan HF JAMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


