
 

 
 Výsledky 1. ve řejné sout ěže programu na podporu aplikovaného spole čenskov ědního výzkumu a experimentálního 
vývoje OMEGA  
 
Seznam projektů nedoporučených k podpoře:  
(seřazeno dle čísla projektu) 
 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/
DOPORUČE
NO K 
PODPOŘE 

TD010006 Mikroekonomické aspekty dlouhodobé péče 
Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí, v.v.i.   NE 

TD010008 

Společenská integrace a podpora ozbrojených sil a 
bezpečnostních sborů v situaci demografického stárnutí a 
rozpočtových restrikcí - inovace pro zvýšení kvality života občanů 
a konkurenceschopnosti ČR (SIOBEL) Univerzita Karlova v Praze   NE 

TD010009 
Socioekonomické a pracovně-právní dopady znalostní 
ekonomiky na pracovní podmínky výzkumných pracovníků ČR 

České vysoké učení technické 
v Praze   NE 

TD010010 Strategický rozvoj měst: předpoklady, očekávání a realita 
Západočeská univerzita v 
Plzni   NE 

TD010023 Atlas školství České republiky: metodika, analýzy, vizualizace 
Univerzita Palackého v 
Olomouci   NE 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/
DOPORUČE
NO K 
PODPOŘE 

TD010027 

Optimalizace vzdělávacích programů v oboru marketingové 
komunikace na bakalářském a magisterském stupni studia 
vysokých škol v ČR a SR 

Vysoká škola finanční a 
správní, o.p.s. 

Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave NE 

TD010030 
Analýza vlivu spolupráce obcí v rámci mikroregionů České 
republiky na efektivitu lokální politiky 

Univerzita Palackého v 
Olomouci   NE 

TD010034 
Výzkum vývoje profesní orientace studentů středních škol s 
ohledem na parametrizaci jejich dalšího studia a trh práce. 

Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně   NE 

TD010039 
Specializované mapy a systémy na podporu aktivního stáří 
seniorů v MSK Slezská univerzita v Opavě   NE 

TD010046 
Senior - rovnoprávný a bezpečný účastník provozu na pozemních 
komunikacích. 

Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i.   NE 

TD010048 
Jednotný systém k identifikaci a posílení vazeb koncepčních 
dokumentů veřejné správy GaREP, spol. s r.o.   NE 

TD010052 
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a 
geoinformatice 

Univerzita Palackého v 
Olomouci   NE 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/
DOPORUČE
NO K 
PODPOŘE 

TD010062 
Elektronický nástroj pro efektivní vynakládání veřejných 
prostředků veřejné správy na českém a slovenském trhu. Mendelova univerzita v Brně QCM, s.r.o. NE 

TD010064 
Informační podpora pro prevenci a řešení mimořádných událostí 
(SOS Agent) 

Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v.v.i.   NE 

TD010070 

Software pro tvorbu a využívání dopravního plánu stanoveného 
Zákonem 194/2010 zpracovávaného v působnosti kraje 
dopravním úřadem B&C Dopravní systémy s.r.o. M-Line a.s. NE 

TD010075 
Mikro-simulační model rozvoje území metropolitního regionu 
Prahy 

České vysoké učení technické 
v Praze   NE 

TD010078 

Optimalizace systému řízení činnosti orgánů státní správy a 
územní samosprávy města Prostějov při řešení nestandardních 
situací 

Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně   NE 

TD010088 Interaktivní vzdělávací portál AKADEMIE, o.p.s. TLP, spol. s r.o. NE 

TD010095 
Nové postupy implementace programů předcházení vzniku 
odpadů pro veřejnou správu se zaměřením na města a obce 

Výzkumný ústav 
vodohospodářský, T. G. 
Masaryka, veřejná výzkumná 
instituce   NE 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/
DOPORUČE
NO K 
PODPOŘE 

TD010096 Atlas rozvoje územní diferenciace v bydlení v ČR ÚRS PRAHA, a.s.   NE 

TD010101 

Analýza pracovní neschopnosti a zdravotního rizika s cílem 
zvýšení účasti zdravotní pojišťovny  a zaměstnavatele na rozvoji 
programů podpory zdraví na pracovišti 

Vysoká škola finanční a 
správní, o.p.s.   NE 

TD010102 

Vývoj programu "Certifikovaný ergonom" pro rozvoj lidského 
kapitálu, rozšíření vzdělávacích příležitostí a systému vzdělávání 
v ČR 

Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v.v.i.   NE 

TD010107 Rodinná politika pro regiony a obce 
Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí, v.v.i.   NE 

TD010119 
Vytvoření systému zvyšování konkurenceschopnosti MSP s 
inovačním potenciálem 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích 

Jihočeský 
vědeckotechnický 
park, a.s. NE 

TD010127 Bezpečná komunita 
České vysoké učení technické 
v Praze 

TECHNISERV spol. s 
r.o. NE 

TD010139 
Uplatnění moderních analytických metod v managementu 
sportovního rybolovu 

Biologické centrum AV ČR, v. 
v. i.   NE 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/
DOPORUČE
NO K 
PODPOŘE 

TD010141 

Vyhodnocování dopadů regulace a exogenních cenových šoků na 
sektor energetiky, ekonomiku a životní prostředí: „bottom-up“ a 
„top-down“ makro modely Univerzita Karlova v Praze   NE 

TD010144 
Nástroj pro analýzu a hodnocení municipálních firem (vč. 
oborových a regionálních aspektů) Univerzita Pardubice   NE 

TD010147 Ekonomické aspekty pivovarnictví v České republice 
Česká zemědělská univerzita 
v Praze   NE 

TD010148 

Zlepšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti V&V&I / vývoj 
aplikačního systému pro správu finančních prostředků 
vědeckovýzkumných institucí DERS s.r.o. Ministerstvo obrany NE 

TD010149 Atlas venkova Česka Univerzita Karlova v Praze   NE 

TD010151 
MODOM - Modelování vztahu mezi chováním domácností a 
fiskální a sektorovými politikami 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze 

Ústav zemědělské 
ekonomiky a 
informací NE 

TD010155 Průmyslové dědictví a jeho využití pro cestovní ruch 
Vysoká škola obchodní v 
Praze, o.p.s   NE 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/
DOPORUČE
NO K 
PODPOŘE 

TD010164 
Návrh optimalizace velikosti a distribuce zemědělských pozemků 
ve vztahu k mimoprodukčním funkcím krajiny 

Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, v.v.i.   NE 

TD010167 Ochrana lidských práv v Íránu v teorii a praxi 
Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i.   NE 

TD010168 Specifika pozemkových úprav v pohraničních oblastech 
Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, v.v.i.   NE 

TD010173 Udržitelné hospodaření v podkrušnohorské krajině. 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem   NE 

TD010187 
Metodika pro zohlednění kvality prostředí v cenových mapách 
měst v ČR Civitas per Populi   NE 

TD010196 Transparence tvorby cen potravin. 
Česká zemědělská univerzita 
v Praze   NE 

TD010197 

Průzkum ekonomiky školního stravování v oblasti provozních 
nákladů, produktivity práce a mzdových nákladů na jednu porci v 
závislosti na velikosti jídelny a typu produkce, tvorba systému 
trvalého zlepšování ekonomických i kvalitativních parametrů. 

Veřejná informační služba, 
spol. s r.o.   NE 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/
DOPORUČE
NO K 
PODPOŘE 

TD010205 
Využití efektů plynoucích z duálnosti finančních vztahů ke 
zvýšení výkonnosti obce 

Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně   NE 

TD010209 Vlivy transferů peněz v rámci nadnárodních finančních skupin 
Vysoká škola finanční a 
správní o.p.s.   NE 

TD010212 
Systém alternativní přepravy energetických surovin pro zvýšení 
energetické bezpečnosti státu 

Centrum výzkumných 
kontraktů 

České vysoké učení 
technické v Praze NE 

TD010216 

České zájmy ve Východním sousedství EU: Realizace veřejných 
zájmů ČR ve východní Evropě a na Kavkaze prostřednictvím 
vnějších politik EU 

Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO) 

Ústav mezinárodních 
vztahů, v. v. i. NE 

TD010217 Komplexní strategie ČR vůči regionu MENA 
Ústav mezinárodních vztahů, 
v. v. i. 

Asociace pro 
mezinárodní otázky, 
o.s. NE 

TD010222 
SRN na cestě k bezjaderné energetice v r. 2022: dopady na 
Německo, Českou republiku a bilaterální vztahy i kontext EU. 

Ústav mezinárodních vztahů, 
v. v. i.   NE 

TD010224 

Energetická bezpečnost a ochrana kritické infrastruktury: 
Ochrana kritické energetické infrastruktury ČR a její harmonizace 
s konsolidačními aktivitami EU 

Ústav mezinárodních vztahů, 
v. v. i.   NE 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/
DOPORUČE
NO K 
PODPOŘE 

TD010226 Analytické ukazatele sčítání Univerzita Karlova v Praze   NE 

TD010230 Navržení opatření pro zvýšení kvality života obyvatel ČR 
Česká zemědělská univerzita 
v Praze   NE 

TD010234 
Vytvoření metodiky informování občanů o nabytých 
důchodových právech a souvisejících skutečnostech 

Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí, v.v.i.   NE 

 
 


