
TACR/1-11/2018 

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního 
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA 

  
TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených 

projektů. 

Projekty nebyly doporučeny k podpoře. 

 

POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

95 TL01000067 
Charakteristika historicky i aktuálně významných 
vinařských kvasinek a inovační způsoby jejich konzervace 
pro vinařské technologie  

Mendelova univerzita v Brně  EPS biotechnology, s.r.o. 
Národní ústav lidové kultury 

96 TL01000344 Technologie přesného georeferencování starých 
kartografických děl 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, 
TOPOGRAFICKÝ A 
KARTOGRAFICKÝ, V.V.I.  

Ústav teorie informace a 
automatizace AV ČR, v.v.i. 
Univerzita Karlova  

97 TL01000267 Dlouhodobý monitoring a analýza obrusných vrstev 
vozovek pozemních komunikací se sníženou hlučností  

Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.   

98 TL01000403 
Děti - co je chrání a ohrožuje. Longitudinální výzkum 
rizikových a protektivních faktorů s cílem vytvořit nové 
nástroje v oblasti prevence ohrožení dětí. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.  

MEDIAN s.r.o. 
Obecně prospěšná společnost Sirius, 
o.p.s.  
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

99 TL01000243 Elektronický Český slovník věcný a synonymický jako 
online lexikální databáze Univerzita Karlova  

100 TL01000281 Mezinárodní partnerství měst a obcí Česka INESAN, s.r.o.   

101 TL01000307 
Optimalizace a zvýšení ekonomické efektivnosti 
logistických skladových operací s využitím univerzálního 
softwarového řešení na bázi technologie smíšené reality 

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava  

Inloop, s.r.o. odštěpný závod  
PQL poradenství pro kvalitu 
a logistiku, s.r.o.  

102 TL01000066 
Diagnostika hyperkinetické poruchy chování a 
Aspergerova syndromu s využitím technologie ke 
sledování očních pohybů  

České vysoké učení technické 
v Praze INEP medical s.r.o.  

103 TL01000248 

Lokalizace a implementace metodiky RailTopoModel 
a značkovacího jazyka railML v. 3 do podmínek 
prostorového popisu železničních drah v ČR 
s přihlédnutím k aplikaci metodiky BIM 

KPM CONSULT, a.s.   

104 TL01000082 Design veřejných politik v praxi: případové studie jako 
didaktická a informační pomůcka  Univerzita Karlova   

105 TL01000574 Transfer know-how výroby e-knih v knihovním sektoru  Městská knihovna v Praze 
Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace 

106 TL01000447 Využití nízkofrekvenčních vibrací pro regeneraci 
a prevenci svalových zranění ve sportu Univerzita Palackého v Olomouci   

107 TL01000283 Řízení psychosociálních rizik pro praxi se zaměřením 
na zaměstnance se zdravotním postižením 

Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v.v.i.  

Státní zdravotní ústav se sídlem 
v Praze 
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

108 TL01000227 
Rozšíření aplikace soudní rozhodovací praxe při 
odškodňování obětí nejen dopravních nehod o výši 
náhrady cestou ochrany osobnosti 

Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.  

109 TL01000080 

Multidisciplinární přístup v profesní přípravě sociálních 
pracovníků na magisterském stupni vysokoškolského 
studia – inovace teoretické a praktické výuky o prvky 
a principy multioborové spolupráce 

Univerzita Karlova  

110 TL01000359 Rizika, konflikty a společensko-ekonomické souvislosti 
aplikace kalů z ČOV na půdu 

Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v.v.i.  ECO trend Research centre s.r.o.  

111 TL01000500 Mongolové v Česku: trh práce, sociální fungování a životní 
strategie Univerzita Palackého v Olomouci   

112 TL01000480 Nefinanční reporting malých a středních podniků 
chemického průmyslu ČR Univerzita Pardubice Gabriel - Chemie Bohemia, s.r.o. CZ  

113 TL01000566 Řešení pro digitální publikování prostorových dat 
založené na uživatelském testování Univerzita Palackého v Olomouci   
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

114 TL01000101 DATINNO - Výzkum, datová platforma a metodika pro 
dokládání dopadu střešních neziskových organizací Glopolis, o.p.s.  

Česká ženská lobby, z.s. 
České fórum pro rozvojovou 
spolupráci (FoRS), z.s. 
Konsorcium nevládních organizací 
pracujících s migranty v ČR, z.s. 
Stálá konference asociací ve 
vzdělávání, z.s.  
Univerzita Karlova 
ZELENÝ KRUH  

115 TL01000301 Analýza veřejných výdajů na osoby s vzácnými nemocemi 
v České republice Univerzita Hradec Králové  

Fakultní nemocnice Hradec Králové  
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V PRAZE 

116 TL01000556 Příprava podkladů pro strategii informování veřejnosti 
o tématech ochrany před zdroji ionizujícího záření Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.  MEDIAN s.r.o.  

117 TL01000024 Zvyšování kvality a atraktivity služeb veřejné hromadné 
dopravy s využitím interdisciplinárních přístupů 

České vysoké učení technické 
v Praze  

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava  

118 TL01000153 Udržitelný rozvoj a provozování systémů zásobování 
pitnou vodou Vysoké učení technické v Brně  Masarykova univerzita  

SAFETY PRO s.r.o.  
119 TL01000550 Virtuální dopravní hřiště - BESIP Centrum pro bezpečný stát z.s.  NAVIGA 4, s.r.o.  

120 TL01000011 Referenční model rozvoje regionálního podnikatelského 
prostředí za užití přístupů štíhlého managementu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Valašskokloboucké podnikatelské 

centrum s.r.o. 

121 TL01000064 Nástroje a přístupy pro rozvoj znalostí dětí o bezpečnosti 
a ochraně zdraví (LAGRIS) 

Znalecký ústav bezpečnosti 
a ochrany zdraví, z.ú.  ERGOWORK s.r.o.  
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

122 TL01000215 Big data pro inteligentní podporu dopravních a mapových 
aplikací Central European Data Agency, a.s.  Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava  
123 TL01000490 VERTIKÁLNÍ ZELENÉ STĚNY Vysoké učení technické v Brně  

124 TL01000159 
Vytvoření katalogu materiálů pro veřejné prostory 
z pohledu jejich teplotního vyzařování jako nástroj 
adaptace sídel na dopady změny klimatu 

Civitas per Populi, o.p.s.  Vysoká škola regionálního rozvoje 
a Bankovní institut - AMBIS, a.s.  

125 TL01000441 Datový model potřeb a spokojenosti populace měst České vysoké učení technické 
v Praze  

126 TL01000539 Udržitelnost a dostupnost veřejných prostranství 
s principy bezbariérového užívání 

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava   

127 TL01000049 KIRK – klinický informační systém MEDORO s.r.o. Multiscan s.r.o. 
Univerzita Karlova  

128 TL01000404 
Děti a domácí násilí – analýza potřebnosti center 
specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím 
násilím a návrh standardů kvality jejich služeb 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I. Centrum LOCIKA, z.ú.  

129 TL01000371 Využití starých map a archivních materiálů pro obnovu 
a management suchých trávníků 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, 
v. v. i.  

 

130 TL01000121 Připravenost orgánů veřejné správy v krizovém řízení 
na provádění plošné evakuace zvířat 

Vysoká škola evropských 
a regionálních studií, z. ú.  

131 TL01000272 Inovace výuky chlazení pro Svaz chladicí a klimatizační 
techniky s ohledem na nové výzvy 21. století Vysoké učení technické v Brně  
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

132 TL01000353 Rozvoj kompetencí k podnikavosti a řešení problémů pro 
studenty SŠ/VŠ pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci 

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 
Robertshaw s.r.o. 
Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava  

133 TL01000546 Vegetace a pěstební panely zelených stěn v exteriéru 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, 
v. v. i.  

 

134 TL01000572 Interaktivní kniha - inovace nakladatelské praxe v oblasti 
odborné literatury Nová beseda, z.s.   

135 TL01000161 Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních 
službách Univerzita Karlova   

136 TL01000314 Deep e-learning Metropolitní univerzita Praha, 
o.p.s.   

137 TL01000455 Specifikace výuky vysokoškoláků v ČR pro P 4.0 na 
základě utváření hodnotových struktur vysokoškoláků Univerzita Karlova  

Technická univerzita v Liberci 
Mendelova univerzita v Brně  
Univerzita Palackého v Olomouci 

138 TL01000060 Evaluace PR aktivit neziskových organizací INESAN, s.r.o.   

139 TL01000099 Rozvoj bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny 
a ochranu klimatu 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, 
v. v. i.  

České vysoké učení technické 
v Praze  

140 TL01000389 Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu pro 
aktivní sportovce Masarykova univerzita   
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

141 TL01000154 Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem 
autonomních vozidel Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.  

142 TL01000476 Kultura školy jako klíčový předpoklad pro úspěšnou 
implementaci vzdělávacích strategií Západočeská univerzita v Plzni Univerzita Karlova  

143 TL01000264 Dopady opatření pro zlepšení jakosti vod na ekonomiku 
zemědělské výroby 

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

Zemědělské družstvo Kojčice 
Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací  

144 TL01000529 Legie 1917: Vzestup Bolševiků AD WOOD, s.r.o.  
145 TL01000044 SCRIPTIO: Česká republika a svět v roce 2030 (Scénáře) Univerzita Karlova   

146 TL01000177 Sdílená péče v prostoru sociálně zdravotních služeb VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.  

INESAN, s.r.o. 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky, z. s.  

147 TL01000168 Rodinné podnikání - předpoklad udržitelného socio-
ekonomického rozvoje Technická univerzita v Liberci  Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

148 TL01000202 
Tvorba postupu zavedení systému řízení klíčových rolí 
a zaměstnanců s využitím nástrojů personálního 
marketingu a jeho aplikace v podniku 

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava  

149 TL01000252 Územní management smršťování měst Česká zemědělská univerzita 
v Praze   

150 TL01000297 VINAMIN | Vývoj potravinových doplňků z biomasy 
vinařských kvasinek EPS biotechnology, s.r.o.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

151 TL01000304 "Veřejné prostory sídel Libereckého kraje - analýza stavu, 
metodika řešení, náměty vzorových realizací." Technická univerzita v Liberci  Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. 

152 TL01000520 LITERA - OCR pro historické tisky Vysoké učení technické v Brně  Moravská zemská knihovna v Brně 
Ing. Ivan Sabo 

153 TL01000251 Inteligentní systém péče o seniory INESAN, s.r.o.   

154 TL01000418 Zásady řešení obytnosti krajiny v širších kompozičních a 
vizuálních souvislostech 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze  

155 TL01000256 Model cenového ohodnocení charakteristik obytného 
prostředí pro plánování rozvoje hl. m. Praha 

České vysoké učení technické 
v Praze  

156 TL01000434 
Minimalizace závažných následků dopravních nehod ve 
městech a obcích propojením technických aplikací se 
společenskovědním a humanitní přístupem 

Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.  

157 TL01000108 Model finančního zdraví neziskových organizací 
a predikce jejich finanční zranitelnosti Masarykova univerzita 

Asociace nestátních neziskových 
organizací v České republice z. s. 
(ve zkratce ANNO ČR) 

158 TL01000318 Nástroj pro analýzu a efektivní zacílení informačních 
zdrojů v oblasti vědy a výzkumu (EZIZ) Citace.com, s.r.o. Masarykova univerzita 

159 TL01000034 
Systém pro podporu rozhodování při posuzování fúzí na 
trzích s homogenním produktem a prostorovou 
diferenciací 

Masarykova univerzita   

160 TL01000134 Spirituální rozměr člověka v kontextu pomáhajících 
profesí 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích  
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

161 TL01000218 Participativní navrhování udržitelných budov České vysoké učení technické 
v Praze  

162 TL01000290 Systém pro analýzu plaveckého stylu s využítím 
inerciálních senzorů Masarykova univerzita  Univerzita Palackého v Olomouci 

EGMedical, s.r.o. 

163 TL01000481 Rozšířená virtuální realita pro vzdělávání občanů 
v oblasti bezpečnosti Centrum pro bezpečný stát z.s.  Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava  

164 TL01000310 Mobilní herní aplikace jako screeningový nástroj narušení 
kognitivních funkcí u dětí Národní ústav duševního zdraví  3dsense s.r.o.  

165 TL01000393 Evaluace zapojení veřejných institucí do podpory eticky 
odpovědné spotřeby INESAN, s.r.o. Česká zemědělská univerzita v Praze  

166 TL01000115 Zdravotní intervence zvyšující kvalitu života seniorů 65+ 
s omezením pohybového aparátu v rodinném prostředí 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích   

167 TL01000562 Mapování ekonomických příležitostí pro prostorové 
analýzy konkurenčních výhod  Univerzita Palackého v Olomouci   

168 TL01000411 Rozvoj života na venkově při zohlednění udržitelného 
využívání krajiny, vody a půdy 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích   

169 TL01000236 Ověření postupů a opatření pro zabezpečení akcí 
hromadného charakteru (SAFEGUARD) ERGOWORK s.r.o.  České vysoké učení technické 

v Praze 

170 TL01000026 Evaluace zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti železniční 
infrastruktury po její modernizaci či rekonstrukci Vysoké učení technické v Brně   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

171 TL01000311 Vliv nošení školních tašek na pohybový aparát dětí Masarykova univerzita  Boty J HANÁK R, s.r.o. 
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

172 TL01000431 Hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů 
alternativních způsobů zajištění dopravní obslužnosti Univerzita Pardubice Rexala a.s.  

173 TL01000450 Ateliér virtuální reality Vysoké učení technické v Brně   

174 TL01000009 
Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření 
s vodou v urbanizovaném území pro udržitelný rozvoj 
krajiny a lidských sídel 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze  

Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, v.v.i. 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a.s.  

175 TL01000378 
Interaktivní podpůrný systém pro návrh opatření 
snižujících negativní dopady hydrologických extrémů 
a klimatických změn v krajinném plánování  

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

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná 
instituce  
brainz.cz s.r.o.  

176 TL01000008 Připravenost základních složek IZS a vybraných krajských 
orgánů v krizové interkulturní komunikaci s cizinci 

Vysoká škola evropských 
a regionálních studií, z. ú.   

177 TL01000396 AS[a]P - Analýza Stavu a Potenciálu území 4ct s.r.o.   

178 TL01000538 Projekt inovace mobilní aplikace k posílení lékové 
adherence pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče Univerzita Hradec Králové  CLINTRIAL s.r.o.  

179 TL01000288 Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti 
biometrie Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně  

180 TL01000355 Specifické aspekty hodnocení kvality života za 
horizontem 2020 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze   
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POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

181 TL01000427 
Inovativní, komplexní a multidisciplinární přístupy k 
navrhování vzdělávacích programů pro úředníky ÚSC 
v oblasti samosprávné působnosti 

AQE advisors, a.s.  České vysoké učení technické 
v Praze  

182 TL01000291 Dopady implementace CCTB a CCCTB na Českou 
republiku 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V PRAZE   

183 TL01000189 
Hodnocení stavu vodních toků a příbřežních biotopů 
a návrh jejich managementu v podmínkách 
environmentální změny 

Ústav výzkumu globální změny 
AV ČR, v.v.i.  Univerzita Karlova  

184 TL01000211 Vývoj nástrojů pro efektivní plánování a vytěžení 
směrových dopravních průzkumů 

Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.   

185 TL01000226 Softwarová aplikace pro celospolečenské hodnocení 
prioritizace silničních projektů 

Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.   

186 TL01000246 Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti 
a udržitelného rozvoje neziskových organizací Západočeská univerzita v Plzni  Masarykova univerzita 

SANEK Ponte, o.s.  

187 TL01000333 Hygienická rizika v uzavřených prostorách čistíren 
odpadních vod  

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

Znalecký ústav bezpečnosti 
a ochrany zdraví, z.ú.  

188 TL01000567 
Interdisciplinární datový repozitář, Fáze 1: Vývoj 
struktury a obsahu vzdělávacího cyklu pro metadatové 
specialisty v oblasti vědeckých dat 

Národní technická knihovna  
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189 TL01000242 Virtuální realita v aktivizaci seniorů Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

ISA educa s.r.o. 
Asociace virtuální a rozšířené reality 
s.r.o.  

190 TL01000280 

Zvýšení akceschopnosti jednotek HZS JMK - využití 
řidičského simulátoru nákladního vozidla při výzkumu, 
výcviku a evaluaci řidičského chování během řízení 
vozidel HZS s aktivním modrým majákem 

Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.   

191 TL01000397 Autonomní Monitorování Vodních Toků Vysoké učení technické v Brně  VARS BRNO a.s. 
Masarykova univerzita  

192 TL01000469 Člověk v kontextu industriální a občanské společnosti České vysoké učení technické 
v Praze  

Univerzita Karlova 
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. 

193 TL01000093 Innovation Scorecard: Controllingový rámec inovačních 
projektů pro IT odvětví Vysoké učení technické v Brně   

194 TL01000174 Aplikace normativy katolické církve v praxi české 
katolické církve Univerzita Palackého v Olomouci   

195 TL01000188 Revenue management a optimalizace jeho využití pomocí 
informačních technologií  Janiga Labs, s.r.o.  Západočeská univerzita v Plzni  

196 TL01000412 Multimediální osvětová kampaň v problematice VODA-
SUCHO 

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

brainz.cz s.r.o. 
Česká zemědělská univerzita v Praze  

197 TL01000510 Analýza vztahů mezi důchodovým systémem a vybranými 
sociálními systémy 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.   
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198 TL01000524 
Nové výukové přístupy při výuce chemie založené na 
spojení nových didaktických pomůcek s ověřenými 
pedagogickými přístupy 

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze   

199 TL01000328 
Ekonomická optimalizace výběru postupů pro zajišťování 
bezpečnosti informačních technologií a informačních 
systémů 

Moravská vysoká škola Olomouc, 
o.p.s.   

200 TL01000062 Diagnostický set pro včasnou bezkontaktní neinvazivní 
diagnostiku psychomotorického vývoje dětí a kojenců 

SVR - společnost pro vývojovou 
rehabilitacio.p.s.  

České vysoké učení technické 
v Praze  

201 TL01000372 Měření environmentální zátěže ICT vybavení INESAN, s.r.o.   

202 TL01000069 
Design management. Systém pro posilování 
konkurenceschopnosti absolventů vysokých 
uměleckoprůmyslových škol. 

CZECHDESIGN.CZ, z. s.  Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze  

203 TL01000179 Metodický rámec pro hodnocení zdravotnické techniky 
u poskytovatelů zdravotních služeb 

České vysoké učení technické 
v Praze 

Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze  

204 TL01000231 Možnosti provozu či alternativního využití bioplynových 
stanic po ukončení jejich podpory ECO trend Research centre s.r.o.  Česká bioplynová asociace z.s.  

205 TL01000296 

Analýza podmínek obnovy vodních družstev 
v současných společensko-ekonomických 
a vodohospodářsko-správních poměrech s cílem 
zefektivnění managementu hospodaření s vodou 
v krajině. 

Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v.v.i.  Masarykova univerzita 

Stránka 13 z 23 
 



TACR/1-11/2018 

POŘADÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

206 TL01000065 Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku 
chemie ve školách (BEDOX) 

Znalecký ústav bezpečnosti 
a ochrany zdraví, z.ú.  

České vysoké učení technické 
v Praze  
Univerzita Karlova  

207 TL01000381 Inovativními nástroji ke zvýšení kompetencí pro 
21. století Brain Solutions Institut, s.r.o.  

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem  
VVV MOST spol. s r.o.  

208 TL01000037 
RDIVIZ - Vizualizační platforma pro veřejně dostupné 
informace o výsledcích výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací 

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.   

209 TL01000070 Sdílená ekonomika - ekonomické a právní aspekty 
se zaměřením na hl. m. Prahu 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V 
PRAZE  

210 TL01000086 CatchyCover - čtenářská recepce knižních obálek Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita  

211 TL01000096 Dynamická analýza rizik v procesu řízení negativních 
externalit na úrovni municipalit (DYNARIS) Vysoké učení technické v Brně  

České vysoké učení technické 
v Praze  
Znalecký ústav bezpečnosti 
a ochrany zdraví, z.ú.  

212 TL01000325 
Inteligentní databáze pro podporu rozvoje osob 
s poruchami autistického spektra či jiných skupin jedinců 
s postižením. 

Univerzita Palackého v Olomouci   

213 TL01000364 Implementace hodnocení indikátorů zdraví a zdravotního 
stavu obyvatelstva Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně   

214 TL01000374 Zkušenosti občanů s fungováním místních samospráv INESAN, s.r.o.   
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215 TL01000083 PADAM - Age management pro veřejnou správu Vysoká škola regionálního rozvoje 
a Bankovní institut - AMBIS, a.s.  

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V PRAZE  

216 TL01000478 Distanční občanské panely jako inovativní nástroje 
místních výzkumů pro evidence-based policy TREXIMA, spol. s r.o.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

217 TL01000214 
Integrovaná didaktická pracoviště pro rozvoj klíčových 
kompetencí studentů připravujících se na učitelství 
odborných předmětů v století digitalizace 

Vysoká škola technická a 
ekonomická v Českých 
Budějovicích 

 

218 TL01000257 Biodynamické veřejné osvětlení České vysoké učení technické 
v Praze  

Hynek Medřický  
Univerzita Karlova  

219 TL01000052 Informační systém pro včasná varování a řízení rizik 
kvality pitné vody ohrožující zdraví obyvatel Technická univerzita v Liberci  

GEO-TOOLS, z.s.  
Státní zdravotní ústav se sídlem 
v Praze  

220 TL01000395 
Výzkum a vývoj platebního a rezervačního systému pro 
nabíjení elektromobilů s využitím speciálních navigačních 
funkcí ve vozidlové jednotce 

TELEMATIX SOFTWARE a.s.  VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V PRAZE  

221 TL01000406 

Empirické hodnocení a vnímání kohezní politiky 
regionálními aktéry v Plzeňském kraji prostřednictvím 
dopadů programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-
Bavorsko 2007-2013 

Západočeská univerzita v Plzni   

222 TL01000003 Využití LCA při plánování v oblasti vod 
Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná 
instituce  

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem 
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223 TL01000053 
Vývoj informačních nástrojů pro efektivnější plánování 
dynamického využívání zdrojů pitné vody a minimalizaci 
dopadů rizik sucha 

Technická univerzita v Liberci  GEO-TOOLS, z.s. 
AQUATEST a.s.  

224 TL01000360 Labyrint českých reálií Univerzita Karlova   
225 TL01000367 Program pro kognitivní trénink online v neuropsychiatrii Národní ústav duševního zdraví  ILA, s.r.o.  

226 TL01000435 

Porovnání prožitků a psychofyziologické odpovědi na 
reálné situace a situace prožité ve virtuální realitě: 
pohlavní a osobnostní rozdíly v prožívaní virtuálních 
prostorů, implikace pro seriózní hry a terapeutické užití 
nových technologií 

Univerzita Karlova  Quanti s.r.o.  

227 TL01000078 Zdanění nemovitostí jako nástroj fiskálního 
decentralismu v podmínkách ČR  Slezská univerzita v Opavě   

228 TL01000492 
Aplikace kompetenčních modelů pro maximalizaci využití 
potenciálu lidských zdrojů pro inovace a globalizovanou 
společnost - COMMON 

Centrum ekonomických studií 
Vysoké školy ekonomie a 
managementu, o.p.s. 

 

229 TL01000203 Jednotná aplikace internetového bankovnictví pro osoby 
se zrakovým postižením po implementaci PSD II 

Vysoká škola finanční a správní, 
a.s.  TurboConsult s.r.o.  

230 TL01000225 
Využití metody FMEA (Fault Mode and Effect Analysis) 
pro detekci a analýzu rizik vybraných příspěvkových 
organizací Ministerstva zemědělství  

Univerzita Karlova  
Vysoká škola regionálního rozvoje 
a Bankovní institut - AMBIS, a.s.  
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  

231 TL01000051 Vývoj, implementace a adaptace informačních nástrojů 
v procesu řízení rizik epidemie Technická univerzita v Liberci  GEO-TOOLS, z.s. 
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232 TL01000516 Optimalizace modelových nástrojů pro kvantifikaci vlivů 
tunelových komplexů na kvalitu ovzduší 

ATEM - Ateliér ekologických 
modelů, s.r.o.   

233 TL01000534 Inovace pohledu na financování sociálních služeb České vysoké učení technické 
v Praze  

234 TL01000133 Analytický a komunikační modul v pedagogické praxi Code Creator, s.r.o.  Masarykova univerzita  

235 TL01000148 Metodika hodnocení ekologického benefitu městské 
vegetace ve vztahu k rozvoji kvality života obyvatel 

Ústav výzkumu globální změny AV 
ČR, v.v.i.  SAFE TREES, s.r.o.  

236 TL01000453 Řeší dotační podpory efektivně dopady klimatické změny 
v agrárním sektoru?“ Univerzita Karlova  Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v.v.i.  
237 TL01000503 Problematika zneužívání a týrání seniorů (EAN) INESAN, s.r.o.   

238 TL01000072 Komplexní přístup k oceňování entit na bázi fuzzy logiky 
Vysoká škola technická a 
ekonomická v Českých 
Budějovicích  

 

239 TL01000095 Potenciál výzkumné infrastruktury ČR ve vztahu k 
potřebám podnikové sféry 

Aktivity pro výzkumné 
organizace,o.p.s., ve zkrácené 
formě AVO, o.p.s.  

Výzkumný ústav pro podnikání 
a inovace, z.ú.  

240 TL01000511 Podpora a rozvoj systému řízení materiálových 
a energetických toků na municipální úrovni 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze   

241 TL01000210 Bezpečnost ve městě z pohledu veřejného osvětlení Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.  ELTODO, a.s.  

242 TL01000362 Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí Západočeská univerzita v Plzni   
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243 TL01000021 Nové nástroje a metody kontroly veřejné správy na 
úrovni místních samospráv 

Centrum pro studium demokracie 
a kultury, o.p.s.   

244 TL01000112 
Conscious business v České republice – kultivace 
ekonomického myšlení. Vytvoření nové znalostní báze 
pro budoucí lídry. 

Univerzita Palackého v Olomouci   

245 TL01000240 Oceňování podniku při zahrnutí rizika počasí a derivátů 
počasí 

Vysoká škola technická 
a ekonomická v Českých 
Budějovicích  

 

246 TL01000212 
Obnova tradičních metod lesního hospodaření: zapojení 
veřejnosti jako důležitý krok pro moderní ochranu 
biodiverzity 

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  Masarykova univerzita  
Mendelova univerzita v Brně  

247 TL01000237 
Dynamická demografická databáze pro plánování kapacit 
předškolní výchovy a podpůrných služeb pro seniory 
v České republice 

SC & C spol. s r.o.   

248 TL01000563 REGWELL | Pokročilá in situ regenerace filtrační vrstvy 
hydrogeologického objektu TERAMED, s.r.o. České vysoké učení technické 

v Praze  

249 TL01000528 Zhodnocení stavu přechodných společenstev 
se zaměřením na estetickou hodnotu Agrovýzkum Rapotín s.r.o.  Univerzita Palackého v Olomouci  

250 TL01000489 

Historický vývoj a současný stav lesního hospodářství 
jako nástroj managementu trvale udržitelného 
obhospodařování lesů, využívání dřevní suroviny 
a ostatních funkcí lesa 

Mendelova univerzita v Brně   
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251 TL01000425 Modernizace silnic ve správě krajů a obcí Vysoké učení technické v Brně SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.  

252 TL01000109 
Management znalostí v procesech plánování a územního 
managementu jako předpoklad pro budování 
inteligentních měst 

České vysoké učení technické 
v Praze   

253 TL01000165 Hodnocení sociálních dopadů sdílené ekonomiky INESAN, s.r.o.  

254 TL01000383 Pedagogický výzkum, zaměřený na didaktickou analýzu 
učebnic školské soustavy ČR 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze  

255 TL01000346 EduMuzeum – naplňování Agendy 2030 Univerzita Pardubice  Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  

256 TL01000400 
Typologie bezpečnostních hrozeb ve veřejných 
prostorech měst České republiky a návrh nástrojů 
na jejich eliminaci 

Univerzita Pardubice  Vysoká škola regionálního rozvoje 
a Bankovní institut - AMBIS, a.s.  

257 TL01000087 Chytré pracovní prostředí - interakce člověka 
s moderními technologiemi Univerzita Palackého v Olomouci  

Masarykova univerzita  
Konica Minolta Business Solutions 
Czech, spol. s r.o.  

258 TL01000176 
Efektivní a uživatelsky přátelské veřejné služby jako 
důsledek funkční adaptace na socio-demografické změny 
v české společnosti  

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem  

IREAS, Institut pro strukturální 
politiku, o.p.s.  

259 TL01000222 Aplikace rozšířené reality v prezentaci dat ERP systémů KARAT Software a.s.  Vysoká škola logistiky o.p.s.  

260 TL01000369 Didaktika a metodika výuky občanského základu 
a sociologie pro SŠ KHK Univerzita Hradec Králové   
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261 TL01000063 
Kritéria a požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí a žáků při vzdělávání ve školách a při 
činnostech souvisejících (SAPROSS) 

ERGOWORK s.r.o.  Znalecký ústav bezpečnosti 
a ochrany zdraví, z.ú. 

262 TL01000091 
Dynamika půdních charakteristik a vegetace na 
vybraných lokalitách Hrubého Jeseníku v různém 
časovém horizontu od odstranění borovice kleče. 

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.  Univerzita Palackého v Olomouci  

263 TL01000131 

Metody výpočtu a zvyšování potenciálu cestovního ruchu 
ORP České republiky jako jedna z možností vyrovnání 
vzájemných disparit a jeden z faktorů cíleného rozvoje 
regionu.  

Vysoká škola polytechnická Jihlava   

264 TL01000205 
Vysoce vzdělaná pracovní síla jako faktor zvýšení 
konkurenceschopnosti českého pohraničí a posílení 
stability zdejšího obyvatelstva 

Masarykova univerzita  Univerzita Karlova 
Západočeská univerzita v Plzni  

265 TL01000513 
Optimalizace produktu městské hromadné dopravy 
v návaznosti na potenciál cestovního ruchu - příklad 
města Brna 

Vysoká škola polytechnická Jihlava   

266 TL01000551 Transdisciplinarita, umění a VUR Univerzita Karlova   

267 TL01000036 Design veřejných služeb: vývoj nástrojů pro přístupnější 
muzea a galerie CZECHDESIGN.CZ, z. s.   

268 TL01000410 Vytvoření systému pro evidenci a sdílení informací 
o dopravně bezpečnostních opatřeních 

Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.  ECHOpix s.r.o.  
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269 TL01000259 Nástroje pro racionální ekonomii plánování investic Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava   

270 TL01000487 
Participativní metody popisu sociálních aspektů 
udržitelnosti – hledání souladu mezi ochranou přírody 
a zájmy místních obyvatel 

Univerzita Karlova   

271 TL01000531 Studie proveditelnosti zavedení označení VOC u šumivých 
vín v ČR Mendelova univerzita v Brně   

272 TL01000261 Pozemkové úpravy Státního pozemkového úřadu a jejich 
estetické parametry Vysoké učení technické v Brně   

273 TL01000058 

Výzkum vlivu somatického, metabolického a psychického 
stavu matky na obsah perzistentních organických 
polutantů v mateřském mléce v závislosti na osobní 
a nutriční anamnéze 

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.  Univerzita Palackého v Olomouci  

274 TL01000122 Školní nábytek a jeho užívání z pohledu zdravého vývoje 
žáků a studentů 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
v.v.i.  

275 TL01000428 
Interdisciplinární komparativní výzkum profesní aspirace 
žáků druhého stupně základních škol ve vztahu k 
současným trendům trhu práce v ČR 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  TREXIMA, spol. s r.o.  

276 TL01000206 Sociální dopady Průmyslu 4.0 České vysoké učení technické 
v Praze  Univerzita Karlova 
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277 TL01000472 
Nové přístupy k identifikaci faktorů dostupnosti veřejné 
dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Univerzita Pardubice  

278 TL01000339 Jaktrestame.cz - zpracování a zpřístupnění dat 
o ukládaných trestech v České republice Univerzita Karlova   

279 TL01000558 Výzkum vlivu aplikace organických hnojiv (kompostu) na 
retenční schopnost půdy  Fertia s.r.o.  Masarykova univerzita 

280 TL01000445 Inteligentní osobní asistenti - usnadnění a sledování 
každodennosti (INTOSKA) Západočeská univerzita v Plzni  Techmania Science Center o.p.s.  

281 TL01000293 Podmínky a mechanismy pro inovaci a tvorbu nových 
účinných politik ve veřejné správě. Univerzita Hradec Králové   

282 TL01000512 

Implementace výstupů výzkumu do pro-klientsky 
orientovaného nástroje k informování občanů o 
dlouhodobém efektu načasování odchodu do důchodu na 
výši dávky starobního důchodu 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.   

283 TL01000384 Analýza uplatnění moderních ICT jako didaktických 
prostředků ve vzdělávání 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze   

284 TL01000132 
Integrativní hudební výchova v rozvoji komunikace 
a grafomotoriky předškolních dětí a žáků mladšího 
školního věku 

Univerzita Karlova   

285 TL01000376 Evaluační standardy - výukové podklady INESAN, s.r.o.   
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286 TL01000379 Vytvoření a testování systému úrovní mediální 
gramotnosti pro následnou aplikaci ve školním prostředí Univerzita Palackého v Olomouci   

287 TL01000076 Znalostní webový portál těžby dříví Mendelova univerzita v Brně  VUSTE-APIS, s.r.o.  
288 TL01000554 Projekt tvorby Znalostní databáze sysloop spol. s r.o.   
289 TL01000527 "Topologie a poetika mentální rehabilitace krajiny" Technická univerzita v Liberci  Univerzita Karlova  

290 TL01000162 Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských 
a veřejných služeb Ing. Josef Zbořil, Ph.D   
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