
název projektu přiděleno Kč vyčerpáno Kč hodnocení poznámka

Divadlo a věda: dialog z pohledu 

kognitivní teatrologie 27 000 27 000 splněno dvě stati v recenzním řízení a přednáška - skvělý výsledek 

Studie současného stavu sociálního 

cirkusu a mladého cirkusu v ČR 50 000 50 000 splněno 

nasbíraná data a stať k posouzení - dobrý výsledek jako základ další 

práce

Different sound 138 227 138 227 splněno 

relativně minimalistický výsledek, stať uplatnitelná v budoucnu do 

knihy KALD

Výzkum metody Nikolaje V. Děmidova 14 759 14 759 splněno 

relativně malá finanční podpora byla využita na účast na 

workshopech - souhlasí s projektem grantu
Profesní asociace technických 

pracovníků a prodkučních v kultuře 61 840 61 840 splněno kompletní splnění plánu - kniha a konference

Divadlo v krajině: aplikovaný výzkum 30 000 30 000 splněno článek, dopad na magisterskou práci i veřejný prostor
Reality surfing 78 221 78 221 splněno text pro CEDIT a navázání spolupráce 

DIVADLEM DOMŮ (II. část výzkumu) 92 422 92 422 splněno výborná publikace a konferenční příspěvek
Výzkum autorského čtení 45 000 45 000 splněno dva hezké články a workshop, posun bádání dál
Autorské čtení versus tvůrčí psaní: 

ovlivnění tvůrčího procesu psaní 

finální podobou prezentace textu 20 000 20 000 splněno článek a workshop jako výysledek - splněno dle plánu

Současná divadelní produkce ve 

Amsterdamu a Berlíně a její reflexe 

pro metodiku divadelní práce s dětmi 41 557 41 557 splněno odevzdaný článek k recenznímu řízení - hezký projekt
Impulz-člověk. Impulz-skupina. Impulz 

ze strany lektora pro skupinu 

účastníků, kteří jej přijímají, rozvíjí a 

reflektují. 45 000 45 000 splněno workshopy a vlastní rozvoj v rámci KATAP

Od HAPRDÁNSe k HAMPRODu 37 539 37 539 splněno nejsou odchylky od plánu; otázka je, kde a jak se překlad uplatní
Psohlavky 80 000 80 000 splněno splněno, rozvíjí aktuální téma
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Profesionální umění a COVID-19: 

aktuální dopady jako výzva pro 

inovace 85 522 85 522

splněno s 

výhradou v příštím roce bude dokončeno
Profesní asociace technických 

pracovníků a prodkučních v kultuře 59 000 59 000 splněno vše dle plánu
Rozpad a rekonstrukce identity: S 

dialogickým jednáním na cestě mezi 

kulturami, obory a kontexty 100 000 100 000 splněno plán na publikaci v zajímavém časopse

Implicitní pedagogika: Ivan a Eva 

Vyskočilovi - Poznámky k pedagogice 80 000 80 000 splněno

texty jsou materiálem pro budoucí bádání, ale naplňují plán 

projektu

Na houby: ekokritika v teorii a praxi 

divadelní tvorby 100 000 0
Proces inscenování českého 

venkovského dramatu postupy Teatru 

Laboratorium 50 000 50 000 splněno zajímavý výzkum doplněný článkem
Audiokniha KATAP 37 409 37 409 splněno postup podle plánu
D.A.V.I.D.A. – 

Drama.Audio.Video.Interview.Docume

ntation.Archiv 141 413 141 413 splněno 

výsledky workshopového a datové charakteru, vše dle plánu a 

doplňuje TAČR

Michail Čechov z Evropy do Ameriky: 

Z jeviště k pedagogické metodě / 

Michael Chekhov from Europe to

America: From Stage to Pedagogy 83 887 83 887 splněno postup podle plánu

doc. Alice KOUBOVÁ, Ph.D.

proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost DAMU

datum: 2.2.2022

CELÁ DOTACE SE SOUHLASEM GRANTOVÉ KOMISE PŘEVEDENA DO FÚUP - projekt se 

prodlužuje do roku 2022


