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Externí hodnotitelé a proces hodnocení projektů
13. září 2021 ve 14:00 hod. v salónku Škodova Paláce (2. patro, místnost č. 201),
Jungmannova 35/29, Praha 1.
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Ivo Mathé, Mgr. Petr Vizina
Mgr. Lucie Tužová
----------------------------------------------------------------------------------------------MgA. David Mareček, Ph.D., MgA. Vratislav Šlajer, PhDr. Jan Lukeš
MgA. Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví
a cestovního ruchu, MgA. Jiří Sulženko, PhD., ředitel odboru kultury a
cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy, Mgr. Mario Kubaš, Ph.D., pedagog
Katedry arts managementu VŠE, Petr Peřinka, ředitel ústavu Kreativní Praha,
MgA. Kateřina Hakenová, vedoucí oddělení kultury
Počet stran/příloh: 5/0 Datum
17. 9. 2021
zpracování:

Body programu
1. Úvod, organizační záležitosti
2. Seznam externích hodnotitelů
3. První kolo hodnocení
4. Technické zajištění hodnocení projektů
5. Prezentace kulturní politiky hl. m. Prahy
6. Různé
Předložené materiály
 Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro
víceleté dotace na léta 2023 – 2026
 O Programu podpory – prezentace pro Dotační komisi
 Harmonogram dotačního řízení v roce 2021 (dále jen „Harmonogram“)
 Seznam externích hodnotitelů
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Dotační komise se sešla v počtu 13 osob a byla usnášení schopná.
Průběh jednání
1/ Úvod
Mgr. Martin Benda, předseda DK (dále jen „předseda“) zahájil jednání a zmínil organizační
náležitosti komise.
Usnesení 1
Předseda nechal hlasovat o schválení účasti hostů během celého jednání.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně 13 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Usnesení 2
Poté nechal předseda hlasovat o schválení programu jednání.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně 13 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Pan předseda předal slovo paní radní MgA. Haně Třeštíkové, ta v úvodu přivítala členy dotační
komise (dále jen „DK“) a poděkovala všem za aktivní účast v DK. Zároveň všechny přítomné
vyzvala k uctění památky zesnulého dlouholetého člena komise pro udělování grantů PhDr. Jana
Folla. Všichni přítomní uctili památku zesnulého minutou ticha.
Pan předseda představil MgA. Kateřinu Hakenovou, novou vedoucí oddělení kultury a budoucí
druhou tajemnici komise.
Následně předseda předává slovo řediteli Sulženkovi.
2/ Seznam expertních hodnotitelů
Jiří Sulženko zahájil informací, že člen DK Alexander Michailidis z důvodu pracovního
zaneprázdnění rezignoval na funkci člena DK. Novým členem DK bude Mgr. Mario Kubaš,
Ph.D., nového člena DK nejprve musí schválit Rada hl. m. Prahy.
Dále ředitel Sulženko žádá všechny přítomné členy DK o doplnění pěti jmen externích
hodnotitelů za každý obor, a to do pátku 17. 9. 2021. U každého externího hodnotitele žádá též
od členů DK krátké shrnutí profesní dráhy v rozsahu jedné věty.
3/ První kolo hodnocení
Tajemnice komise Lucie Tužová pokračuje prezentací k procesu hodnocení žádostí. Do 27. 9.
2021 dojde k formálnímu hodnocení došlých žádostí oddělením kultury, 1. 10. 2021 bude
následovat přidělení žádostí jednotlivým členům DK. Do 6. 10. 2021 proběhnou nominace
externích hodnotitelů k jednotlivým žádostem (ke každé žádosti tři expertní hodnotitelé), které
provedou členové DK. Do 8. 10. 2021 může dojít k případnému přeřazení externích hodnotitelů
(z důvodu střetu zájmů), které je možné i napříč obory, je však potřeba dodržet dvoudenní lhůtu
od 6. do 8. 10. 2021. Následně se do 31. 10. 2021 sejde oborová dvojice DK a expertní hodnotitelé
a ohodnotí všechny žádosti včetně slovního hodnocení. Tajemnice komise prosí členy DK, aby jí
termíny těchto setkání předem oznámili. Slovní hodnocení mohou být zveřejněna, je potřeba dbát
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na korektní formulace, na kompilaci slovních hodnocení je čas do 14. 11. 2021. Do 24. 11. 2021
proběhne druhé kolo hodnocení DK.
Pan předseda podněcuje k diskusi o termínu druhého kola hodnocení DK. Výsledkem diskuse je
termín pondělí 22. a úterý 23. 11. 2021 s rezervou 24. 11. 2021 s tím, že první den druhého kola
hodnocení se bude hodnotit obor audiovize (23. 11. nemůže MgA. Vratislav Šlajer), 24. 11. se
nemůže zúčastnit doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.
Pan předseda též přítomné členy DK žádá o osobní účast na zasedání Výboru pro kulturu,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy MHMP, které se bude konat ve středu 15. 12.
2021 od 13:00 hodin.
4/ Technické zajištění hodnocení projektů
Pokračuje tajemnice Tužová s prezentací a informuje, že všichni členové DK obdrželi emailem
přihlašovací údaje do modulu hodnocení, žádá členy DK o prověření těchto přístupů a v případě
jakýchkoli problémů prosí o zprávu. V detailu hodnotitele modulu hodnocení je možné přiřazení
nebo odebrání hodnotitele. Pokud expertní hodnotitel žádost odmítne, tajemnice DK Lucie
Tužová nechá zaslat notifikaci emailem o této skutečnosti členovi DK, který žádost přiřadil.
Odmítnutí žádosti se provede v Detailu hodnocení žádosti. Detail hodnocení žádosti má nový
vzhled, nyní je uživatelsky přívětivější. Samotné hodnocení žádosti probíhá v Hodnotícím
formuláři po jeho rozkliknutí. Červené ikony ve sloupci údaje od žadatele po najetí myší zobrazují
údaje žadatele, které se propisují ze žádosti. Ředitel Sulženko doplňuje u limitů hodnocení
finanční alokace na jednotlivá opatření (celkem na jednoleté dotace 90.700.000 Kč, Opatření II.
50 %, Opatření III. 30 %, Opatření IV. 5 %, Opatření V. 3 %, Opatření VI. 2 %, Opatření VII. 10
%), jejich výše není závazná a v prvním kole hodnocení doporučuje nebrat na ně ohled, k úpravě
pak dojde v průběhu druhého kola hodnocení. Přehled hodnocených žádostí v komisi vidí pouze
členové DK, expertní hodnotitelé ne.
Pan Mario Kubaš vznáší dotaz, kolik expertních hodnotitelů mají mezioborové projekty.
Tajemnice komise odpovídá, že 3, tudíž dohromady každou žádost hodnotí 5 hodnotitelů stejně
jako veškeré žádosti ve všech oborech.
Paní Lucie Hayashi vznáší dotaz, kolik hodnotitelů hodnotí žádost, když je člen DK ve střetu
zájmů. Jiří Sulženko odpovídá, že v takovém případě hodnotí 4 externí hodnotitelé.
Pan Zdeněk A. Tichý vznáší dotaz, zda člen DK vidí detail žadatelů v Opatření VII., pro
hodnocení by bylo přínosem tyto žadatele znát. Jiří Sulženko odpovídá, že nevidí, ale oddělení
kultury může pro členy DK takový přehled zpracovat.
Ředitel Sulženko doplňuje poznámku, že prosí o toleranci v bodu Soulad s opatřeními, protože
někteří žadatelé po dlouhém pandemickém období popisují v žádostech proticovidová opatření,
nicméně apeluje na soulad s účelem projektu.
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Pan předseda se vrací k tématu expertních hodnotitelů a prosí v tabulce označit nové hodnotitele.
Pan Zdeněk A. Tichý doplňuje informací, že paní Marta Ljubková nebude v letošním roce
hodnotit a navrhuje, aby expertní hodnotitelé hlásili své osobní údaje, které budou sloužit jako
podklad pro smlouvu, přímo tajemnici DK. Tajemnice souhlasí a prosí o telefonický a emailový
kontakt na každého expertního hodnotitele. Po obdržení emailových adres jim budou
vygenerovány přihlašovací údaje do systému hodnocení. Ředitel Jiří Sulženko doplňuje, že
externí hodnotitelé mohou své údaje vyplnit přímo v systému hodnocení v profilu hodnotitele.
5/ Prezentace kulturní politiky hl. m. Prahy
Úvodem ředitel Jiří Sulženko vysvětluje, proč je tato prezentace bodem programu jednání DK.
DK rozhoduje o využití cca 330 000 000 Kč a její členové by proto měli mít aktuální informace,
jak nová kulturní politika vzniká.
Následuje prezentace Petra Peřinky, ředitele Kreativní Prahy, z.ú. Startem příprav nové kulturní
politiky bylo Pražské kulturní fórum, které se uskutečnilo na jaře, od té doby probíhají práce na
úrovni mezinárodního boardu, širší odborné veřejnosti, pracovních skupin a řídícího výboru.
Momentálně probíhá participace širší veřejnosti formou tří online diskusí v průběhu měsíce září.
Pan Petr Peřinka představuje základní teze nové kulturní politiky a časový harmonogram. Pan
předseda navazuje dotazem, zda jsou možné osobní konzultace členů DK, pan Peřinka odpovídá,
že ano a možná je i domluva prostřednictvím emailu pkf@kreativnipraha.eu. Pan předseda též
nabízí, aby výsledné znění Kulturní politiky HMP bylo projednáno i na platformě této komise.
6/ Závěrečná diskuse
Pan předseda informuje o předžalobní výzvě, která byla zaslaná dvěma členům DK. Ředitel
Sulženko doplňuje, že po prosincovém zveřejnění výsledků je běžná řada výtek z řad odborné
veřejnosti vůči hodnocením, řada uchazečů využívá i zákona 106/1999 Sb. k přístupu ke všem
pěti hodnocením (ta jsou anonymizovaná). V letošním roce však Komorní činohra zaslala
předžalobní výzvu pro členy DK Zdeňka A. Tichého a Michala Lázňovského s odůvodněním, že
slovní hodnocení poškodilo žadatele, který následně na základě tohoto hodnocení nezískal
podporu. KUC má zpracované stanovisko právního odboru, které říká, že člen DK nerozhoduje
sám, jedná se o kolektivní hodnocení a DK je poradním orgánem Rady hl. m. Prahy, člena DK
proto nelze žalovat. Pan Zdeněk A. Tichý připojuje komentář, že dle vyjádření jeho právního
zástupce se jedná o absurdní kauzu, přesto je to nepříjemná zkušenost. Apeluje, že je třeba vážit
slova, za kterými si hodnotitelé mohou stát. Pan předseda připojuje poznámku, že pokud
hodnotitelé zaznamenají stížnosti, je možné svolat schůzku na KUC s panem předsedou a
tajemnicí DK, vysvětlit stanoviska a následně – před finálním schválením zastupitelstvem případně upravit slovní hodnocení. Finanční částky se upravovat nemohou. Takové schůzky by
připadly v úvahu v prosinci nebo na začátku ledna.
Pan Petr Vizina vznáší dotaz a nabídku, že za sebe našel náhradu v týmu expertních hodnotitelů.
Tohoto expertního hodnotitele může v týmu využít pan Milan Tesař, pokud ne, zůstane
hodnotitelem pro meziobor.
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Předseda děkuje komisi za účast a ukončuje komisi v 15:55 hodin.

V Praze dne 17. září 2021
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Zpracovala:

MgA. Kateřina Hakenová, KUC

___________________

Ověřila:

Mgr. Lucie Tužová, tajemnice DK

___________________

Schválil:

Mgr. Martin Benda, předseda DK

___________________

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Komise Rady hl m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v
oblasti kultury a umění
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Příloha č. 2 k zápisu z 2. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

S EZNAM EXTERNÍCH HODNOTITELŮ
OBOR

HUDBA

DIVADLO

TANEC, CIRKUS

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ČLENS TVÍ

FUNKCE

M gr. Aleš Březina, Ph.D.

stávající hodnotitel

hudební skladatel, publicista a propagátor díla Bohuslava M artinů. Jeden z nejúspěšnějších českých autorů filmové hudby

PhDr. Dagmar Henžlíková

stávající hodnotitel

dlouholetá vynikající rozhlasová redaktorka a hudební dramaturgyně, spolupracovnice EBU (Evropská rozhlasová unie)

PhDr. Luboš Stehlík

stávající hodnotitel

hudební publicista, kritik a komentátor, šéfredaktor časopisu Harmonie

doc. M gA. Irvin Venyš, Ph.D.

stávající hodnotitel

klarinetista, pedagog, propagátor soudobé české a světové hudby, proděkan Hudební fakulty AM U

M gr. Jan Žemla

stávající hodnotitel

muzikolog, hudební manažer, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava

Petr Urban

stávající hodnotitel

kulturní manažer

Ing. Petr Dorůžka

stávající hodnotitel

hudební publicista, člen odborného panelu World M usic Charts Europe

Ondřej Bezr

stávající hodnotitel

hudební publicista, šéfredaktor Kulturního magazínu UNI, dramaturg festivalu Blues Alive

Vilém Spilka

nový hodnotitel

umělecký ředitel festivalu JazzFestBrno, vedoucí Katedry jazzové interpretace JAM U

M ichal Pařízek

nový hodnotitel

šéfredaktor časopisu Full M oon, člen expertní rady M inisterstva kultury v Programu státní podpory festivalů

Václav M üller

nový hodnotitel

ředitel festivalu Hradecký slunovrat, člen expertní rady M inisterstva kultury v Programu státní podpory festivalů

M gr. Veronika Bednářová, M . A.

stávající hodnotitel

kulturní redaktorka časopisu Reflex, pedagožka New York University

M gA. Jakub Hora

stávající hodnotitel

ředitel Divadla Alfa v Plzni

M gr. Luděk Horký

stávající hodnotitel

manažer vývoje, Centrum dramaturgie tvorby pro děti a mládež České televize, autor divadelních her pro děti, dramaturg

Vladimír Hulec

stávající hodnotitel

divadelní kritik, publicista a teatrolog zaměřený na současné experimentální divadlo

M gr. Vlastimil Ježek

stávající hodnotitel

předseda představenstva Obecního domu, novinář, publicista a manažer

M gr. Jan Jiřík, Ph.D.

stávající hodnotitel

vedoucí Katedry teorie a kritiky DAM U, teatrolog, redaktor a divadelní publicista

M gr. art. Eva Kyselová, Ph.D.

stávající hodnotitel

pedagožka Katedry teorie a kritiky DAM U, Informačně dokumentační oddělení IDU

M gr. Kateřina Lešková Dolenská, Ph.D.
stávající hodnotitel

šéfredaktorka časopisu Loutkář, divadelní kritička, specializuje se na loutkové divadlo

M gA. Eva M ěřičková

členka správní rady Dejvického divadla, místopředsedkyně a výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel ČR

stávající hodnotitel

M gr. M artina Pecková Černá, Ph.D. nový hodnotitel

vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU, tajemnice Českého střediska ITI

M gr. Karolína Plicková, Ph.D.

stávající hodnotitel

teatroložka a divadelní kritička, pedagožka Katedry alternativního a loutkového divadla DAM U

M gA. Jana Slouková

stávající hodnotitel

šéfdramaturgyně M ěstských divadel pražských

M gr. Lenka Šaldová

nový hodnotitel

zástupkyně vedoucího Divadelního oddělení Národního muzea, ředitelka Festivalu hudebního divadla Opera, publicistka, kritička

M gA. Ondřej Cihlář

stávající hodnotitel

pedagog, dramaturg, moderátor, teoretik nonverbálního divadla

M gr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.

stávající hodnotitel

choreografka a pedagožka HAM U

Petra Hauerová, DiS.

stávající hodnotitel

choreografka a pedagožka konzervatoře Duncan Centre

Pavel Knolle, DiS.

nový hodnotitel

choreograf, scénograf, bývalý vedoucí tanečního souboru Laterny magiky

prof. Ivanka Kubicová

stávající hodnotitel

dlouholetá pedagožka a vedoucí katedry tance, členka taneční komise pro Thálii, stálý člen komise

M gA. Šárka M aršíková

stávající hodnotitel

manažerka, ředitelka centra nového cirkusu Cirqueon

Bc. Jan Žůrek

nový hodnotitel

dlouholetý vedoucí Divadla na cucky v Olomouci, pedagog, odborník v oboru

M gA. Hana Strejčková

stávající hodnotitel

performerka a režisérka pohybového divadla, teoretička oboru

Ing. Ludmila Vacková

nový hodnotitel

ředitelka divadla Alta, členka komise SFK

M gr. Zdeněk Prokeš

stávající hodnotitel

choreograf, pedagog, člen rady Asociace tanečních umělců ČR
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LITERATURA

VÝTVARNO

AUDIOVIZE

MEZIOBOR

M gr. et M gr. Blanka Činátlová, Ph.D. nový hodnotitel

odb. asistentka na FF UK (středoevropská literatura, lit. antropologie), lit. redaktorka A2

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

stávající hodnotitel

profesor FF UK a FF JU (literární teorie, dějiny české literatury a popkultura)

M gr. Ondřej Buddeus, Ph.D.

nový hodnotitel

spisovatel, kulturní organizítor, pedagog na AVU

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

nový hodnotitel

profesor UČLK FF UK (nová česká literatura, židovská studia)

PhDr. Jan Šulc

nový hodnotitel

renomovaný literární redaktor a editor, laureát Ceny K. Čapka

PhDr. Pavlína M organová, Ph.D.

stávající hodnotitel

historička umění, prorektorka pro umění, vědu a rozvoj AVU

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

stávající hodnotitel

historička umění, nezávislá kurátorka se specializací na umění 20. století a současnou architekturu

M gA. M ilan M ikuláštík

stávající hodnotitel

výtvarný umělec, kurátor, publicista a pedagog na AVU

M gr. Johana Lomová, Ph.D.

stávající hodnotitel

historička umění, kurátorka, publicista a pedagožka na VŠUP na Katedře teorie a dějin umění

M gr. M ichal Novotný

stávající hodnotitel

historik umění, kurátor současného umění, ředitel sbírky M oderního a současného umění NPG

M gr. Josef Ledvina, Ph.D.

nový hodnotitel

historik umění, kurátor, pedagog na Katedře fotografie FAM U v Praze

M gr. M arianna Placáková

nový hodnotitel

historička umění, kurátorka, kritička, doktorandka na Katedře dějin umění FFUK v Praze

M gr. Viktoria Beličáková

nový hodnotitel

historička umění, kurátorka, teoretička, koordinátorka výstavních projektů

M gr. Barbora Špičáková

nový hodnotitel

historička umění, editorka odborné literatury, kurátorka galerie Viper, spolurpáce s Archivem výtvarného uměních projektů

M gr. M arkéta Vinglerová

nový hodnotitel

historička umění, asistentka v Ateliéru textilní tvorby na Umprum. kurátorka v UPM v Praze.

prof. Aleš Danielis

stávající hodnotitel

filmový distributor, pegagog FAM U, člen rady Unie filmových distributorů

M gr. Lukáš Jirsa, Ph.D.

stávající hodnotitel

novinář a filmový publicista, spoluzakladatel webu Film & Spiritualita, vedoucí pražské redakce TV Noe, spolupracuje s Katolickým týdeníkem, Radiem Proglas

M gr. Alena Prokopová

stávající hodnotitel

filmová kritička, publicistka, pedgagožka a dramaturgyně, osahová expertka SFKM G

Ing. Tomáš Seidl

stávající hodnotitel

filmový kritik a publicista

prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

stávající hodnotitel

filmový vědec a publicista, expert SFKM G

prof. M gA. Jan Vedral, Ph.D.

nový hodnotitel

hudebník a hudební novinář

Ing. Arch. M gA. M artina Kárová

nový hodnotitel

architektka a pedagožka SUPŠ Praha

M gr. et M gr. Sandra Silná

nový hodnotitel

farářka CČH

Ing. Daniel Raus

nový hodnotitel

novinář a spisovatel, šéfredaktor Rádia Česko

M gA. Karel Kratochvíl

nový hodnotitel

herec, moderátor, zakladatel sociálně angažovaného divadla Krutý krtek

M gr. Jana Bohutínská

stávající hodnotitel

divadelní redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2 a redaktorka Taneční zóny, novinářka a editorka

Veronika Ruppert

stávající hodnotitel

módní publicistka, moderátorka Radia Wave, dramaturgyně. Věnuje se stylingu módních editorialů a kampaní, jako odbornice se specializuje na českou módu

Janis Sidovský

stávající hodnotitel

hudební manažer a producent. Patří k odborníkům v oblasti PR v šoubyznysu, je aktivně činný v oblasti charity a podílí se na aktivitách české gay komunity

Jitka Pánek Jurková, Ph.D.

nový hodnotitel

ředitelka Českého centra Brusel

M gr. et BcA. Pavla Spurná Lukešová nový hodnotitel

expertka na kulturní politiku, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje kulturní politiky Brna

M gA. Tereza Raabová, Ph.D.

expertka na ekonomickou evaluaci kultury

nový hodnotitel

