
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné
soutěže — 2. veřejná soutěž programu na podporu

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ÉTA

Seznam návrhů projektů, u kterých byly splněny podmínky veřejné soutěže (návrhy
projektů jsou seřazeny dle ID čísel návrhů projektů)

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu

TL02000002 Vývoj moderních metod pro podporu
rozhodování v oblasti územního
plánování a hodnocení územního
potenciálu krajiny

Technická
univerzita v
Liberci

GEO-TOOLS, z.s.

TL02000006 Možnosti venkova a zemědělství při
posilování resilience krajiny v oblastech
ohrožených suchem v kontextu
Společné zemědělské politiky po roce
2020

Univerzita
Tomáše Bati ve
Zlíně

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.,
Masarykova
univerzita,
Mendelova
univerzita v Brně,
Ústav geoniky AV ČR,
v.v.i.

TL02000007 Innovation Scorecard: Controllingový
rámec inovačních projektů pro IT
odvětví

Vysoké učení
technické v Brně

Red Hat Czech s.r.o.

TL02000012 Udržitelný rozvoj na místní úrovni –
propojení teorie a praxe

Univerzita
Karlova

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL02000013 Zajištění kvality otevřených
vzdělávacích zdrojů: jak správně
vytvářet a využívat volně dostupné
studijní materiály

Univerzita
Karlova
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TL02000015 Komplexní systém pro stanovení obsahu
základního kulturního přehledu, jeho
evaluace, testování a posilování
individuální úrovně znalosti

České vysoké
učení technické v
Praze

TL02000016 Bariéry aktivního stárnutí INESAN, s.r.o.
TL02000017 Mezigenerační management pro

podporu digitalizace ve stavebnictví
Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

SWIETELSKY
stavební s.r.o.,
VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL02000018 RIVVIZ - Vizualizační platforma pro
veřejně dostupné informace o
výsledcích výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací

Filosofický ústav
AV ČR, v.v.i.

TL02000019 Mutlimediální osvětová kampaň v
oblasti hospodárného nakládání s vodou
a vodními zdroji

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

Akademie
múzických umění v
Praze, Univerzita
Karlova, brainz.cz
s.r.o.

TL02000020 Analýza chování nakladatelů a čtenářů
ve vztahu k zpřístupňování e-knih ve
veřejných knihovnách a její aplikace v
knihovnické praxi

Univerzita
Karlova

Městská knihovna v
Praze

TL02000022 Výzkum psychologické determinace
efektivity činnosti architektů zaměřený
na sběr dat, vývoj diagnostických
nástrojů a formulování výukového
předmětu „Psychologie architektury“.

České vysoké
učení technické v
Praze

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL02000023 Uplatnitelnost absolventů humanitních
oborů na trhu práce v kontextu
Průmyslu 4.0

Univerzita
Karlova

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000025 Tržní oceňování nemovitostí na bázi
komparace (SCA): procesy v kontextu
zvýšení objektivnosti odhadu tržní
hodnoty nemovitostí

Mendelova
univerzita v Brně

Vysoké učení
technické v Brně

TL02000026 Revenue management a optimalizace
jeho využití pomocí informačních
technologií

Janiga Labs, s.r.o. Západočeská
univerzita v Plzni

TL02000027 Nové analytické postupy optimalizace
tréninkové zátěže

Masarykova
univerzita

TL02000028 Ekonomické a ekologické souvislosti
lokální soběstačnosti

ECO trend
Research centre
s.r.o.

TL02000029 Rizika, konflikty a společensko-
ekonomické souvislosti využívání kalů z
ČOV

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

ECO trend Research
centre s.r.o.

TL02000032 Konzultačně-informační systém
klinického farmaceuta "CLIPP"

Janiga Labs, s.r.o.

TL02000033 Primární prevence sedavého chování
českých adolescentů pomocí intervence
založené na sociálních normách s
využitím prvků e/m-health.

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000034 Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro
seniory

Medical
Healthcom spol.s
r.o.

Domov důchodců
Onšov, příspěvková
organizace

TL02000036 Výzkum vlivu změny chromatičnosti a
intenzity osvětlení na kvalitu života a
efektivitu práce

ESYST, s.r.o.

TL02000037 Infrastruktura pro výuku v
kolaborativních imerzivních virtuálních
prostředích

Masarykova
univerzita

TL02000039 Vertikální zelené stěny Vysoké učení
technické v Brně

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000040 Platforma pro transfer znalostí:
informační gramotnost pro
středoškoláky v otevřeném mash-up
virtuálním učebním prostředí

Masarykova
univerzita

TL02000041 Lexikálně-sémantická databáze češtiny Univerzita
Karlova

Ústav pro jazyk
český AV ČR, v.v.i.

TL02000044 Výzkum řetězců cest na rozhraní osobní
a nákladní dopravy

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL02000045 Inovativně-kreativní přístup k prevenci
syndromu diabetické nohy

Univerzita
Tomáše Bati ve
Zlíně

TL02000048 Příběhy sucha: Lokální souvislosti
extrémních klimatických jevů, jejich
percepce a ochota aktérů k participaci

Univerzita
Karlova

Ústav výzkumu
globální změny AV
ČR, v.v.i., Výzkumný
ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.

TL02000050 Výzkum a vývoj podpůrných sítí a
informačních systémů pro neformální
pečující o osoby po cévních mozkových
příhodách

Ostravská
univerzita

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL02000052 Identifikace hlavních faktorů pozitivně
ovlivňujících zdraví dětských pacientů
během speleoterapie

Ústav analytické
chemie AV ČR,
v.v.i.

Jihomoravské dětské
léčebny, příspěvková
organizace,
Masarykova
univerzita, Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.,
Ústav chemických
procesů AV ČR, v.v.i.

TL02000053 Právní analýza aplikačního prostředí
smartkontraktů a jejich praktické
využití v novém světě technologií

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Jakub Nasswettr

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000055 Efektivní marketing jako nástroj
konkurenceschopnosti a udržitelného
rozvoje neziskových organizací
poskytujících sociální služby

Západočeská
univerzita v Plzni

IQS-International
Quality Services,
s.r.o, Masarykova
univerzita, SANEK
Ponte, z. s.

TL02000059 Interdisciplinární přístupy efektivního
hospodaření se srážkovou vodou v
urbanizovaném území pro podporu
udržitelného rozvoje lidských sídel a
krajiny v ekonomickém, sociálním a
environmentálním kontextu

Západočeská
univerzita v Plzni

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.,
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Česká
zemědělská
univerzita v Praze

TL02000060 Dostupnost pitné vody pro obyvatele
malých obcí jako indikátor socio -
ekonomického rozvoje společnosti

Západočeská
univerzita v Plzni

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.,
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Česká
zemědělská
univerzita v Praze

TL02000061 Komplexní analytický nástroj k
vyhodnocení vzájemného vlivu
demografických, socioekonomických a
environmentálních charakteristik a cen
nemovitostí v evropském měřítku.

XP invest, s.r.o.

TL02000063 Software simulující ekonomické
procesy pro účely popularizace základů
ekonomie a studování chování
ekonomických subjektů

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Dynabit solutions
s.r.o.

TL02000064 Bariéry v inkluzi a jejich překonávání -
implementace v prostředí českých
základních škol

Masarykova
univerzita

TL02000066 Efektivní řízení přenosu znalostí Univerzita Hradec
Králové

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000067 SMART AND INNOVATIVE REGIONAL
RESEARCH INITIATIVE (SIRRI) -
metodika zavedení systematické
spolupráce mezi výzkumnými
organizacemi a místními samosprávami
při řešení klíčových problémů
udržitelného rozvoje obcí

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

INOVAČNÍ
CENTRUM
ÚSTECKÉHO KRAJE,
z. s., České vysoké
učení technické v
Praze

TL02000068 Sémantický popis otevřených dat a
jejich vyhledávání

Univerzita
Karlova

TL02000069 Integrovaná didaktická pracoviště jako
efektivní nástroj edukace v technickém
a ekonomickém vzdělávání v století
digitalizace

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000071 Komunitně založené participativní
plánování v městském prostoru

Ostravská
univerzita

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL02000073 Zdanění nemovitostí a optimalizace
místních poplatků jako SMART nástroj
fiskálního decentralismu v podmínkách
ČR

Slezská univerzita
v Opavě

TL02000074 Obraz člověka v perské frazeologii.
Elektronický frazeologický persko-
český slovník.

Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.

Univerzita Karlova

TL02000075 Hodnocení komunikace škol z
perspektivy zákonných
zástupců/rodičů

INESAN, s.r.o.

TL02000076 Vizualizace územních vztahů - nástroj
pro pochopení fungování krajiny

Mendelova
univerzita v Brně

Masarykova
univerzita

TL02000079 Aplikace environmentálního přístupu k
efektivnější a udržitelné výrobě odlitků

UNEX a.s. Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000080 Model finančního zdraví neziskových
organizací a predikce jejich finanční
zranitelnosti

Masarykova
univerzita

TL02000081 Vzdělání pro budoucnost Univerzita
Karlova

TL02000083 CFEBT nástroj řízení rizik účetnictví Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

TL02000084 Zvyšování úrovně podnikových
informačních služeb

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL02000085 Civilní odpovědnost za škodu
způsobenou provozem autonomních
vozidel

Ústav státu a
práva AV ČR, v.v.i.

TL02000086 Profesně zaměřené studijní programy
jako nástroj pro zvýšení uplatnitelnosti
absolventů VŠ na trhu práce

Moravská vysoká
škola Olomouc,
o.p.s.

Okresní hospodářská
komora Olomouc

TL02000088 Etická politika vysokých škol a nástroje
její realizace

Univerzita
Pardubice

Vysoká škola
ekonomie a
managementu, a.s.,
Národohospodářský
ústav AV ČR, v.v.i.

TL02000092 Podpora pro-environmentálních vzorců
chování a incentivy pro behaviorální
změnu v produkci potravinových
odpadů a plýtvání

Mendelova
univerzita v Brně

GREEN Solution
s.r.o., SAKO Brno, a.s.

TL02000093 Tvorba kapacitního modelu pro řízení
personálních, lůžkových a přístrojových
kapacit a zdrojů nemocnice

ACREA CR, spol. s
r.o.

TL02000094 Zahraniční partnerství a spolupráce
českých municipalit

INESAN, s.r.o.

TL02000096 Přínos eticky odpovědné spotřeby v
podmínkách veřejného sektoru

INESAN, s.r.o. Česká zemědělská
univerzita v Praze

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000098 Zkušenosti občanů s lokální
samosprávou skrze dostupnost služeb

INESAN, s.r.o.

TL02000099 PEPA - Profesionální elektronický
permanentní asistent

INESAN, s.r.o. DelpSys, s.r.o., České
vysoké učení
technické v Praze

TL02000101 Efektivnější mobilní hospicová péče v
Česku

INESAN, s.r.o.

TL02000102 Participativní pasport komunikací pro
rozvoj obcí Libereckého kraje

INESAN, s.r.o.

TL02000103 Kognitivní psychologie a prostorová
syntaxe ve virtuálním prostředí pro
agentní modely

Masarykova
univerzita

Vysoké učení
technické v Brně

TL02000105 Mobilní kontejnerová deemulgační
jednotka založena na ultrafiltraci přes
keramické membrány zakončena
kalolisem

IPR Aqua s.r.o. Univerzita Pardubice

TL02000108 Sociokulturní ekologie člověka ve světle
vrcholového sportu z pohledu kvality
života a aktivního zdraví sportovce

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000111 Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a
ochrana historických památek v
zalesněném prostředí

Masarykova
univerzita

TL02000113 Identifikace rizikových subjektů v
oblasti uplatněného nároku na vrácení
spotřebních daní z minerálních olejů
užitých v zemědělství a souvisejících
oborech

Česká zemědělská
univerzita v Praze

ACREA CR, spol. s r.o.

TL02000114 Implementace mapových dovedností do
geografické výuky v rámci nižšího
sekundárního vzdělávání

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí
nad Labem

Kartografie PRAHA,
a.s.

TL02000119 Vyváženost v rozhlasovém a televizním
vysílání

Univerzita
Karlova

Media Tenor, spol. s
r. o.

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000120 Změna kognitivních a postojových
faktorů ovlivňující nevhodný způsob
řízení osobního automobilu

Univerzita
Karlova

IFP Energies
nouvelles

TL02000121 Funkční model PRŮMYSL 4.0. pro
vzdělávání studentů technických oborů
i široké veřejnosti

Masarykova
univerzita

Ing. Jan Sýkora

TL02000122 Systém pro podporu rozhodování při
posuzování fúzí na trzích s homogenním
produktem a prostorovou diferenciací

Masarykova
univerzita

TL02000124 Nové přístupy, metody a technologie v
oblasti diagnostiky a korekce
sluchových vad u seniorů v pobytových
zařízeních sociálních služeb

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Domov důchodců
Onšov, příspěvková
organizace

TL02000125 Sociální a zelené zadávání veřejných
zakázek

Mendelova
univerzita v Brně

TL02000126 Informační systém malých vodních
nádrží a zdrojů požární vody

Česká zemědělská
univerzita v Praze

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

TL02000127 Agregace a disagregace sociálně-
ekonomických dat a jejich vizualizace v
gridových strukturách pro účely
územně plánovacích procesů

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000129 Vliv vnímané kvality prostředí budov na
výkonnost a produktivitu práce

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000131 Výzkum vzdělávacích potřeb v oblasti
odborné angličtiny aplikovaný
prostřednictvím moderních technologií
do výukového procesu na Vysokém
učení technickém v Brně

Vysoké učení
technické v Brně

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000132 Společnost a církev v procesu restitucí
církevního majetku: Podpora
participace

Univerzita
Karlova

Masarykova
univerzita

TL02000134 Průzkum a edukace občanů České
republiky v oblasti biometrie

Vysoké učení
technické v Brně

Ústav státu a práva
AV ČR, v.v.i.,
Masarykova
univerzita

TL02000135 Principy moderního mezinárodního
sportovního práva pro český sport

Ústav státu a
práva AV ČR, v.v.i.

TL02000136 Adaptace sektoru znalostně náročných
služeb na podmínky Společnosti 4.0

Západočeská
univerzita v Plzni

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000137 Retail jako veřejný prostor VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

WELLEN a.s.

TL02000139 Výzkum zaměřený na zvýšení kvality
života u pacientů s pokročilým
srdečním selháním

Fakultní
nemocnice
Olomouc

TL02000140 Zvýšení akceschopnosti jednotek HZS
Jihomoravského kraje - 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.

TL02000141 Model podnikatelského procesu na bázi
objevování a využití podnikatelských
příležitostí a jeho empirické ověření v
české podnikatelské sféře

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TL02000142 Implementace geografických
informačních systémů do výuky na
základních a středních školách

Masarykova
univerzita

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000143 Možnosti zvýšení retenční schopnosti
zemědělské krajiny s využitím GIS a
archivních map za účelem udržitelnosti
životního prostředí

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

TL02000144 Manažersko-právní simulace „Bankrot
jako (vý)hra“

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

TL02000146 Webový pravopisný, gramatický a
typografický korektor pro český jazyk

Masarykova
univerzita

Seznam.cz, a.s.,
Univerzita Karlova,
Ústav pro jazyk
český AV ČR, v.v.i.

TL02000147 Spirituální rozměr člověka v kontextu
pomáhajících profesí

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

TL02000150 Připravenost základních složek
integrovaného záchranného systému a
vybraných krajských orgánů v krizové
interkulturní komunikaci s cizinci

Vysoká škola
evropských a
regionálních
studií, z. ú.

TL02000151 Připravenost orgánů veřejné správy v
krizovém řízení na provádění plošné
evakuace zvířat

Vysoká škola
evropských a
regionálních
studií, z. ú.

TL02000152 Vývoj multimode sběru dat a zavádění
tohoto typu dotazování v oblasti
populačního, sociologického a
marketingového výzkumu

Masarykova
univerzita

FOCUS-Centrum pro
sociální a
marketingovou
analýzu,    spol. s r.o.

TL02000156 Komplexní metodika pro efektivní řízení
souladu s legislativou a průmyslovými
standardy

České vysoké
učení technické v
Praze

COPS Financial
Systems, s.r.o.

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších
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TL02000157 Výzkum větrné aerace zastavěných
teritorií velkých měst

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000160 Úloha milířišť z hlediska kulturního
dědictví a ochrany krajiny

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

Botanický ústav AV
ČR, v.v.i., ARCHAIA
Brno z. ú., Univerzita
Karlova, Česká
zemědělská
univerzita v Praze

TL02000161 Změny vybavenosti venkovských obcí
základními službami a dopady na jejich
obyvatele

Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.

Univerzita Hradec
Králové

TL02000163 Referenční model profitabilní
ekologické inovace v malém
průmyslovém podniku

GD Druckguss
s.r.o.

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000164 Aplikovaný výzkum pro inovace politik
v oblasti dostupnosti zdravotní péče u
sociálně vyloučené romské populace

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000165 Bisnode Gnosus Aplikace: inovace
nabízené služby společnosti Bisnode

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

Bisnode Česká
republika, a.s.

TL02000169 Zpřístupnění umění středověku a
renesance ze sbírek Františka
Ferdinanda d'Este

Akademie
výtvarných umění
v Praze

Národní památkový
ústav

TL02000170 Evaluace efektivity a výkonnosti aktérů,
organizací a veřejných služeb v oblasti
kultury

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

ACCENDO - Centrum
pro vědu a výzkum,
z.ú.
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projektu Název projektu
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hlavního
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TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace
sídlišť statutárního města Ostravy

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

Centrum Kvality
Bydlení

TL02000174 Komplexní diagnostická baterie pro
posuzování jazykových a fonologických
schopností v předškolním a raném
školním věku

Univerzita
Karlova

Psychologický ústav
AV ČR, v.v.i.

TL02000175 Rentabilní ekologická inovace a
udržitelné celospolečenské uplatnění
originální malé anaerobní fermentační
jednotky pro mírné klima

SBS Biogas s.r.o. Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000176 Využití vizualizace a virtuální reality
pro revitalizaci a rekultivaci území

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TL02000177 Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a
pracovních operací na kulturu
bezpečnosti v průmyslovém sektoru

Znalecký ústav
bezpečnosti a
ochrany zdraví,
z.ú.

TL02000178 Vliv vývoje výrobních funkcí a
externalit zemědělství v historicky
vymezených etapách vybraných
regionů Moravskoslezského a
Olomouckého kraje s ohledem na
udržitelnost hospodaření v krajině

Agrovýzkum
Rapotín s.r.o.

TL02000181 Cestování pacientů za léčbou:
psychosociální, ekonomické, etické a
právní konsekvence. Dopady na český
zdravotní systém.

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Číslo
projektu Název projektu
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organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000182 Nástroj na podporu řízení marketingové
segmentace a marketingové
komunikace v sociálních podnicích

Univerzita
Karlova

TL02000183 Člověk a bezpečnost v dopravě v
souvislosti s rozvojem světelných
technologií

Univerzita
Palackého v
Olomouci

HELLA
AUTOTECHNIK
NOVA, s.r.o.

TL02000184 Efekty digitální gramotnosti ve
stavebnictví a zemědělství České
republiky

České vysoké
učení technické v
Praze

TL02000185 Výzkum vlivu dopravně-
bezpečnostních kampaní na zvýšení
bezpečnosti na silnicích

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL02000186 Výzkum vlivu nového občanského
zákoníku na soudní praxi ve sporech o
ochranu osobnosti

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL02000187 Standardizace testu Woodcock-Johnson
IV pro populaci romských dětí

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Národní ústav pro
vzdělávání, školské
poradenské zařízení
a zařízení pro další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků,
Psychologický ústav
AV ČR, v.v.i.

TL02000189 Model kauzalit pro řízení klíčových
pozic v podniku s využitím prvků
procesního řízení za podpory nástrojů
informačních technologií

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

KOMA - Industry
s.r.o.

TL02000190 Kumulativní efekty sociálního
znevýhodnění na zdraví a kvalitu života

Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.

STEM/MARK, a.s.,
MEDIAN, s.r.o.,
Fyziologický ústav
AV ČR, v.v.i.

Číslo
projektu Název projektu
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hlavního
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TL02000191 Pokles schopnosti řídit Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL02000193 Znalostní municipalita - SMART finanční
řízení obcí

Masarykova
univerzita

SMSdata s.r.o.

TL02000194 Humanizací uličního prostoru ke
zvýšení kvality života ve městech a
obcích

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL02000195 Aplikace poznatků současného
výzkumu politické geografie ve výuce
geografie a sociálně-vědních předmětů
na středních školách

Univerzita
Karlova

TL02000196 Vizualizace energetických systémů s
využitím virtuální reality

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

VAE CONTROLS,
s.r.o.

TL02000197 Zateplovací systémy budov a jejich
ekonomické, environmentální a sociální
aspekty

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

OLIVIA s.r.o.

TL02000198 Ekonomicko-sociologická analýza
environmentálních opatření na
dálnicích a silnicích

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

OLIVIA s.r.o.

TL02000200 Diagnostika příčin neúspěchů žáka při
řešení úloh z matematiky a návrh
opatření k jejich odstranění

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí
nad Labem

Číslo
projektu Název projektu
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hlavního
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TL02000201 Investiční výstavba, daň z přidané
hodnoty a nástroje k optimalizaci
rozpočtu obcí

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TL02000205 Terapeutická péče o lidi ve výkonu
trestu odnětí svobody

Západočeská
univerzita v Plzni

TL02000206 Systém hodnocení a srovnávání kvality
života obyvatel České republiky v
regionální dimenzi

TREXIMA, spol. s
r.o.

Univerzita Karlova

TL02000208 Interaktivní dotyková a virtuální
platforma pro participativní plánování

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000209 Bezpečnost uličního prostoru z pohledu
uspořádání a osvětlení

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL02000210 Vývoj specializovaného softwaru pro
měření daňové zátěže a jeho aplikace v
podnikatelské sféře

Vysoká škola
sociálně správní,
z.ú.

Computer & Printing
Solutions s.r.o.

TL02000211 Vliv železniční dopravy na
socioekonomický rozvoj strukturálně
postižených a hospodářsky slabých
územních oblastí ČR

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

KPM CONSULT, a.s.

TL02000212 Odliv dividend z ČR: mýty, fakta,
souvislosti a z nich plynoucí
hospodářsko-politická doporučení

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL02000214 Inteligentní databáze pro podporu
rozvoje osob s poruchami autistického
spektra či jiných skupin jedinců s
postižením

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Číslo
projektu Název projektu
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hlavního
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Názvy organizací
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TL02000215 Digitální transformace pro inovace
obchodních modelů v malých a
středních podnicích v České Republice

Vysoké učení
technické v Brně

Výzkumný ústav pro
podnikání a inovace,
z.ú., Asociace malých
a středních podniků
a živnostníků ČR,
Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000217 Integrace dětí z dětských domovů do
společnosti a jejich adaptace na trhu
práce

České vysoké
učení technické v
Praze

yourchance o.p.s.

TL02000218 Referenční model rozvoje regionálního
podnikatelského prostředí za užití
přístupů štíhlého managementu

Univerzita
Tomáše Bati ve
Zlíně

Sdružení místních
samospráv České
republiky

TL02000219 Geodiverzita v rámci města: percepce,
funkce, potenciál

Mendelova
univerzita v Brně

ARCHAIA Brno z. ú.,
Technická univerzita
v Liberci, Ústav
geoniky AV ČR, v.v.i.

TL02000222 Podpora turistického ruchu vcházením
do krajinomalby a fotografie

Ústav geoniky AV
ČR, v.v.i.

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

TL02000224 Připravenost a příprava k holistickému
řešení problémů

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000225 ČR v komplexním mezinárodním
prostředí: Scénáře budoucnosti, kritická
rozcestí a doporučení

ÚSTAV
MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, V.V.I.

Univerzita Karlova

Číslo
projektu Název projektu
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hlavního
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TL02000226 Evaluace postupů pro bezpečnou
praktickou výuku chemie ve školách

České vysoké
učení technické v
Praze

Univerzita Karlova,
Znalecký ústav
bezpečnosti a
ochrany zdraví, z.ú.

TL02000231 Nástroj pro hodnocení kvality života v
lokalitách vytipovaných pro umístění
hlubinného úložiště vyhořelého
jaderného paliva a vysokoaktivních
odpadů

Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.

TL02000233 Městské zemědělství v konceptu
chytrých měst

Univerzita Hradec
Králové

VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ
ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.

TL02000234 Cirkulární ekonomika jako příležitost
pro Českou republiku - Dlouhodobá
koncepce pro přechod na oběhové
hospodářství

BIC Brno spol. s
r.o.

TL02000235 Papírování v emancipační praxi
individuálního plánování

Univerzita
Karlova

TL02000237 Multidisciplinární přístup ve výuce
přírodovědných a technických
předmětů pro zvýšení jejich
společenské relevance a prestiže

Univerzita Hradec
Králové

TL02000238 Mapa britské prózy od roku 1980 a
uplatnění nových přístupů při
literárněvědném výzkumu

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

MOSS & ROY s.r.o.

TL02000239 Oběhové hospodářství ve
strojírenských firmách

Univerzita
Pardubice

T A U R U S , s.r.o.,
Chrudim

TL02000240 Zvyšování úrovně managementu BOZP
v provozech s výskytem jemných a ultra
jemných částic

Vysoké učení
technické v Brně
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TL02000242 Dodržování doporučených postupů v
péči o pacienty s diabetem 2. typu
poskytované diabetology a praktickými
lékaři v ČR

Univerzita
Karlova

TL02000244 Aktivní stárnutí v digitální společnosti Open-IT cz, s.r.o. Univerzita Hradec
Králové

TL02000249 Sociální a ekonomické aspekty
konkurenceschopnosti a udržitelnosti
strukturálně postižených regionů v ČR

České vysoké
učení technické v
Praze

TL02000252 Metodika k vytváření a hodnocení
profesních programů VŠ ve spolupráci s
relevantními stakeholdery.

CEVRO Institut,
z.ú.

Výzkumný ústav pro
podnikání a inovace,
z.ú., Sdružení
profesního
terciárního
vzdělávání, z. s.

TL02000253 Adaptace osob v seniorském věku na
dynamické změny ve společnosti s
využitím moderních technologií

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí
nad Labem

TL02000255 Manažerský model hodnoty designu pro
konkurenceschopnost MSP v ČR

Univerzita
Tomáše Bati ve
Zlíně

AKADEMIE
STING,o.p.s.

TL02000256 Návrh a implementace konceptu a
metodiky “career learning” v odborném
vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL02000257 Podpora kvality života osob s
onemocněním Lymeskou boreliózou

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Borelioza CZ z.s.

TL02000258 Rozvoj území s využitím nízkohlučných
vozovek

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

Zdravotní ústav se
sídlem v Ostravě

TL02000259 Budování marketingového
informačního systému destinace

Masarykova
univerzita
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projektu Název projektu
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TL02000262 Metodika hodnocení efektivnosti
klíčových služeb veřejné knihovny

Městská knihovna
v Praze

TL02000264 Spolupráce na venkově – výzva pro
místní akční skupiny po roce 2020

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL02000265 Vesnice je svět. Proměny společenského
klimatu na Bruntálsku 1978-2018 v
kontextu fotografií Jindřicha Štreita

Slezská univerzita
v Opavě

TL02000266 Analýza studijních materiálů vysokých
škol

Česká zemědělská
univerzita v Praze

CENTRUM PRO
STUDIUM
VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ, v.v.i.

TL02000267 Omezování negativních dopadů turismu
na ekosystémy prostřednictvím
inteligentního softwarového průvodce

Open-IT cz, s.r.o. Vodní zdroje
Chrudim, spol. s r.o.,
Univerzita Hradec
Králové

TL02000268 BACH: Vývoj Testů školních dovedností Masarykova
univerzita

Propsyco, s.r.o.

TL02000270 Media Art Live Archive: Inteligentní
rozhraní pro interaktivní
zprostředkování kulturního dědictví

Masarykova
univerzita

Vysoké učení
technické v Brně

TL02000271 Metodika tvorby strategie rozvoje měst
v souladu s konceptem Společnosti 4.0

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000273 Online platforma pro analýzu a
vizualizaci psychometrických a
kompetenčních profilů týmů a skupin
pomocí metody Sociomapování®

QED GROUP a.s. Univerzita Karlova

TL02000277 České priority Mendelova
univerzita v Brně

Copenhagen
Consensus Center HU
KFT,
Národohospodářský
ústav AV ČR, v.v.i.
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TL02000278 Evaluace zvýšené bezpečnosti a
spolehlivosti železniční infrastruktury
po její modernizaci či rekonstrukci

Vysoké učení
technické v Brně

MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.

TL02000279 Kulturní dědictví horské krajiny v
podmínkách klimatické změny

METCENAS, o.p.s. Plan4all z.s.

TL02000280 Jaderná energetika a společnost aneb
vzestup, pád a renesance odvětví z
pohledu jaderných regionů

Vysoké učení
technické v Brně

TL02000283 ČR a budoucnost EU: analýza dopadů
scénářů vzájemných vztahů a
budoucnosti EU na české firmy

STEM Ústav
empirických
výzkumů, z.ú.

Univerzita Karlova

TL02000284 Interdisciplinární podpora etiky
výzkumu

Masarykova
univerzita

TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi
u zaměstnanců se zdravotním
postižením.

Výzkumný ústav
bezpečnosti
práce, v.v.i.

Státní zdravotní
ústav se sídlem v
Praze

TL02000288 Proměna etických aspektů s nástupem
žurnalistiky umělé inteligence

Univerzita
Karlova

Česká tisková
kancelář, povolená
zkratka ČTK,
Západočeská
univerzita v Plzni,
České vysoké učení
technické v Praze

TL02000289 Identifikace významu daňové mezery
daně z příjmu právnických osob z
pohledu ČR s návaznou tvorbou modelu
nové rizikové analýzy

Česká zemědělská
univerzita v Praze

ACREA CR, spol. s r.o.

TL02000290 Modifikace finského vzdělávacího
programu Towards Successful Seniority
na základě aktuálních potřeb učitelů
středních škol

Masarykova
univerzita

Age Management z.s.

TL02000293 Efektivní využití architektury
mikroslužeb pro rozvoj eMental Health
péče v České republice

Masarykova
univerzita

Číslo
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TL02000294 Inovativní aplikace webových
prezentací v institucích veřejného
sektoru

Západočeská
univerzita v Plzni

TL02000295 Mezinárodně uznávané on-line studie
MBA pro posílení zaměstnatelnosti
sportovců

Masarykova
univerzita

TL02000296 Sociologické šetření a příprava
komunikační strategie k výstavbě
malých jaderných reaktorů v ČR

Univerzita
Karlova

ÚJV Řež, a. s., ČEZ, a.
s., Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., VIA
ALTA a.s., České
vysoké učení
technické v Praze

TL02000297 Rizika v poskytované ošetřovatelské
péči způsobené nedostatkem
ošetřovatelského personálu

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí
nad Labem

TL02000298 Strategické plánování bezpečnosti
silničního provozu ve městech a jeho
zavádění do praxe

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL02000299 Společenské vědy interaktivně Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000300 Profesionalizace digitalizace
kartografických dokumentů pro
potřeby paměťových institucí
uchovávajících archivní mapové
dokumenty

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

Univerzita Karlova

TL02000301 Funkčnost územního systému
ekologické stability a její perspektiva v
podmínkách globální změny klimatu

Mendelova
univerzita v Brně

TL02000302 Adaptivní aplikace rozvoje mapových
dovedností

Univerzita
Karlova

Číslo
projektu Název projektu
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organizace

hlavního
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TL02000303 Zapomenutá kultura. Něměckojazyčná
literatura moravských regionů
prostřednictvím mobilní aplikace.

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000304 Fungující a efektivní řízení
projektových znalostí

Masarykova
univerzita

INDUSTRY CLUSTER
4.0, z. s., InQool, a.s.

TL02000305 Zvyšování kvality života v krajském
městě Jihlavě

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

TL02000306 Pedagogika raného věku v institucích
denní péče v České republice

Masarykova
univerzita

TL02000307 Standardy náplně internetových stránek
a internetových aplikací pro veřejnou
hromadnou dopravu

Univerzita
Pardubice

TL02000308 Územní management smršťování měst Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL02000309 Migrace a mobilita vysokoškoláků 2020 Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí
nad Labem

Ostravská univerzita,
Vysoké učení
technické v Brně

TL02000310 Jihlavské historické domy -
vyhodnocení jejich architektonických,
urbanistických, historických a
prostorových hodnot a prověření
možností jejich citlivých adaptací v
kontextu současných proměn
historického jádra města.

Vysoké učení
technické v Brně

ARCHAIA Brno z. ú.,
Statutární město
Jihlava

TL02000312 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.

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
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TL02000313 Chytrý neuro-rehabilitační systém pro
pacienty se získaným poškozením
mozku v časných stádiích léčby

Ostravská
univerzita

Ambulance klinické
psychologie s.r.o.,
Fakultní nemocnice
Ostrava, Vysoká
škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava

TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření:
cesta k diverzifikaci využití
společenského, hospodářského a
ekologického potenciálu
středoevropských lesů

Botanický ústav
AV ČR, v.v.i.

Masarykova
univerzita, Hnutí
DUHA - Friends of
the Earth Czech
Republic, Mendelova
univerzita v Brně

TL02000316 Rozvoj digitálních kompetencí studentů
se zaměřením na tzv. technologie
Průmyslu 4.0 a 5.0.

Univerzita
Palackého v
Olomouci

O2 Czech Republic
a.s.

TL02000320 Critical edition online. Kontextuální
databáze středověkých písemných
pramenů

Filosofický ústav
AV ČR, v.v.i.

LEXICAL
COMPUTING CZ
s.r.o., Masarykova
univerzita

TL02000321 Optimalizace financování prevence a
následků mimořádných událostí na
úrovni krajů České republiky

Vysoká škola
evropských a
regionálních
studií, z. ú.

TL02000322 Teplotní komfort v obcích: pocitový
vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role
zeleně.

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

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL02000325 Uexküllův žitý svět virtuální reality:
Psycho-fyziologická odpověď na
virtuální prostředí

Univerzita
Karlova

TL02000327 Platforma pro cílenou podporu
finančního povědomí specifických osob,
včetně právních a spotřebitelských
souvislostí

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Divadlo Archa o.p.s.,
JUDr. Petr Jonáš,
Projektové centrum,
s.r.o.

Číslo
projektu Název projektu
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TL02000328 Řešení epidemických a mimořádných
událostí zahrnutím aspektu
prostorovosti se zaměřením na interakci
s občany a dalšími partnery

Technická
univerzita v
Liberci

TL02000330 Vývoj interaktivní databáze designérů
jako nástroje pro zvýšení dostupnosti
inovací prostřednictvím designu

CZECHDESIGN.CZ,
z. s.

TL02000331 Koncepce vzdělávání pro generaci Alfa s
využitím badatelských principů učení se
v mateřské škole

Univerzita
Tomáše Bati ve
Zlíně

TL02000334 Využití tzv. spiritual assessment v
prostředí sociální práce a sociálních
služeb v ČR

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Diakonie ČCE-
středisko Blanka,
Diecézní Charita
České Budějovice

TL02000335 Nápady do praxe Collectiv
Consulting s.r.o.

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., České
vysoké učení
technické v Praze

TL02000336 Index společenské odpovědnosti SERENDIPITY
AGENCY, s.r.o.

Moravská vysoká
škola Olomouc, o.p.s.

TL02000338 Implementace systému pro správu a
řízení malých obcí

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Technologické
centrum Písek s.r.o.

TL02000340 Zvyšování kvality a atraktivity služeb
veřejné hromadné dopravy s využitím
interdisciplinárních přístupů

České vysoké
učení technické v
Praze

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL02000341 Vytvoření typologie praxí na základě
analýzy rozdílů v poskytování
zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství v ČR

Univerzita
Karlova

TL02000342 Proměny obrazu Spojených států v ČR a
České republiky v USA – důsledky a
scénáře pro politiku a bezpečnost

Univerzita
Karlova

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších
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TL02000343 Bezpečnost strojních zařízení –
posouzení rizik s ohledem na Průmysl
4.0 a aplikování výsledků projektu v
praxi i v terciálním vzdělávání

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

ELVAC a.s.

TL02000344 Virtuální realita v aktivizaci seniorů Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Asociace virtuální a
rozšířené reality
s.r.o., České vysoké
učení technické v
Praze, ISA educa
s.r.o.

TL02000345 Demografický webový portál pro
municipality ČR – analýza dostupných
kapacit předškolního vzdělávání a
služeb pro seniory včetně podkladů pro
plánování a strategii rozvoje

SC & C spol. s r.o.

TL02000346 Online aplikace jako nástroj
pedagogické diagnostiky a intervence v
práci učitele mateřské školy s akcentem
na školní připravenost

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000347 Analýza zdravotního stavu pacientů po
získaném poškození mozku v období
jejich rehabilitačního procesu a
intervence

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze

TL02000349 Analýza využití otevřených
patentových dat v rámci
technologického zpravodajství

MemBrain s.r.o.

TL02000351 Odstraňování příčin vzniku periferií v
ČR

České vysoké
učení technické v
Praze

Číslo
projektu Název projektu
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organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
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TL02000352 Klasifikace sociálně-psychologických
parametrů osob prostřednictvím umělé
inteligence a strojového vidění pro
potřeby ochrany osob v reálném čase

Univerzita
Karlova

Vysoké učení
technické v Brně,
Policejní akademie
České republiky v
Praze, RCE systems
s.r.o.

TL02000354 Systém environmentálního vzdělávání
příslušníků Hasičského záchranného
sboru ČR

Ministerstvo
obrany

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

TL02000355 Odkaz hudebního skladatele Otomara
Kvěcha

Univerzita
Karlova

TL02000356 Aplikace výzkumných metod při
systémové identifikaci potenciálu,
nastavování a upevňování vazeb mezi
podnikovou sférou a výzkumnou
infrastrukturou

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

Výzkumný ústav pro
podnikání a inovace,
z.ú.

TL02000357 Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba:
funkční specifikace, rozhodování a
komunikace ve stavebních projektech

České vysoké
učení technické v
Praze

TL02000358 Etika a její vliv na ekonomický rozvoj
firmy a intelektuální kapitál.

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s.

TL02000359 Vývoj udržitelného systému pro řízení
strategického kontinua v prostředí VVŠ

DERS s. r. o. Univerzita Hradec
Králové

TL02000360 Rozhodování o zdravotní péči v závěru
života

Masarykova
univerzita

Ústav státu a práva
AV ČR, v.v.i.

TL02000361 Rusko-český slovotvorný analyzátor:
slovesa

Masarykova
univerzita

Číslo
projektu Název projektu
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uchazeče

Názvy organizací
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TL02000362 Využití humanoidního robota pro
aktivní stárnutí seniorů a seniorek

Masarykova
univerzita

Gerontologický
institut, o.p.s., České
vysoké učení
technické v Praze

TL02000363 Ekonomika chovu skotu v rozdílných
produkčních podmínkách -
optimalizační model

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL02000364 Simulátor řízení podniku v tržní
ekonomice

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

INEKON SYSTEMS
s.r.o.

TL02000365 Specifické aspekty hodnocení kvality
života za horizontem 2020

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL02000368 Hyperspace pro formativní hodnocení a
badatelsky orientovanou výuku v
přírodovědných předmětech a
matematice

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Masarykova
univerzita

TL02000369 Výzkum využití open source nástrojů -
otevřených dílen a hnutí Makers, na
podporu kreativního vzdělávání pro
potřeby Průmyslu 4.0

Taktiq
Communications
s.r.o.

Univerzita Karlova,
České vysoké učení
technické v Praze

TL02000370 Vazby lesa a vodárenských zdrojů v
zájmovém území Brd a určení stavu v
přechodu území z obranného využití
(VÚ Brdy) na CHKO prostřednictvím
parametru hydrické ekosystémové
služby lesa

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Výzkumný ústav
vodohospodářský T.
G. Masaryka, veřejná
výzkumná instituce,
1. SčV, a.s.

TL02000371 Efektivita správy nejmenších obcí Česká zemědělská
univerzita v Praze

Univerzita Karlova

TL02000372 Objektivizace rozdělování veřejných
zdrojů pro hospodaření krajů

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.,
VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
V.V.I.

Číslo
projektu Název projektu

Název
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TL02000373 Optimalizace využívání nemovitostí v
majetku obcí

Západočeská
univerzita v Plzni

TL02000374 Výzkum učebnic základních škol a jejich
uplatňování ve výuce

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Univerzita Karlova

TL02000376 Podpora inkluze lidí s mentálním
postižením v oblasti volnočasových
aktivit

Masarykova
univerzita

Oblastní charita
Uherské Hradiště

TL02000377 Mapování a propojování českého
Průmyslu 4.0

Czechlnno Svaz průmyslu a
dopravy České
republiky, VTP Brno,
a.s., Elektrotechnická
asociace České
republiky,
Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

TL02000379 Společnost a krajina v době klimatické
změny

Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.

TL02000380 Stabilizace půdní organické hmoty
zvýšením intenzity a produktivity
humifikace a její vliv na zvýšení
retenční vodní kapacity půd

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Štěpán Netík

TL02000384 Škola jako integrační partner Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.

TL02000386 Model spotřeby českých domácností:
analýza a simulace demografických a
socio-ekonomických změn

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL02000387 Prožívání volného času dětí staršího
školního věku jako výzva pro
pedagogiku

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

MEDIAN, s.r.o.,
Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.,
Salesiánský klub
mládeže, z.s. Dům
Ignáce Stuchlého

Číslo
projektu Název projektu
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TL02000388 Využití inovativní technologie BIM v
městském plánování a analýza dopadů
na obyvatelstvo

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000390 Odborná příprava vězeňských kaplanů s
ohledem na specifika vězeňského
prostředí

Západočeská
univerzita v Plzni

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL02000391 Velcí savci jako klíčové druhy naší
krajiny: Biologické, sociální a technické
limity pro jejich management a
možnosti výchovy a vzdělávání
veřejnosti

Mendelova
univerzita v Brně

Lipka - školské
zařízení pro
environmentální
vzdělávání Brno,
příspěvková
organizace

TL02000392 Koncepční změna diagnostiky a
projektové dokumentace mostních
konstrukcí za účelem zvýšení
celospolečenského benefitu

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TKP geo s.r.o.

TL02000393 Výzkum využití platformy HbbTV za
účelem efektivní komunikace mezi
místní samosprávou a občany

POLAR televize
Ostrava, s.r.o.

TL02000394 Softwarové prostředky usnadňující
komunikaci osob se zdravotním
znevýhodněním

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000396 Pokročilé řízení bezpečnostních rizik
veřejných zdravotnických zařízení

Masarykova
univerzita

Centrum
akademických a
vzdělávacích služeb
a.s., Fakultní
nemocnice Brno,
Mendelova
univerzita v Brně

Číslo
projektu Název projektu
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TL02000398 Právní a technické prostředky pro
ochranu soukromí v kyberprostoru

Vysoké učení
technické v Brně

Institut
mikroelektronických
aplikací s.r.o.,
Masarykova
univerzita

TL02000399 Responzivní webová aplikace pro
podporu tvorby kvalitního obsahu na
sociálních sítích

Metropolitní
univerzita Praha,
o.p.s.

Fairy Tailors s.r.o.,
Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

TL02000400 Humanitní rozměr plánů udržitelné
městské a regionální mobility.

České vysoké
učení technické v
Praze

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE, Univerzita
Pardubice

TL02000403 Výzkum motivací aktérů kreativních
průmyslů v olomoucké aglomeraci a
návrh strategie pro posílení segmentu

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000405 Identifikace jazykové a kognitivní
připravenosti na základní školu – školní
zralost v přechodu z MŠ na ZŠ

Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.

MEDIAN, s.r.o.

TL02000407 Nástroj pro vizuální analýzu učení
studentů v online vzdělávacím prostředí

Masarykova
univerzita

TL02000408 Ekonomický potenciál rekreačního
využití vodohospodářské soustavy
Vltavské kaskády v podmínkách
klimatické změny

Česká zemědělská
univerzita v Praze

České vysoké učení
technické v Praze,
Povodí Vltavy, státní
podnik, Univerzita
Karlova

TL02000409 Doma ve městě UNESCO: Hmotný a
nehmotný veřejný prostor měst se
zvláštní památkovou ochranou, pilotní
projekt Telč

České vysoké
učení technické v
Praze

Neogenia s.r.o.,
Masarykova
univerzita

TL02000411 Přínosy a rizika spojená s liniovou
zelení podél silniční sítě a vnímání této
zeleně z pohledu účastníků silničního
provozu a dalších uživatelů krajiny

Mendelova
univerzita v Brně

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.
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TL02000412 Funkce zahrádkářských kolonií v
urbanizovaných oblastech: Přínos, či
potenciální riziko pro místní
obyvatelstvo?

Mendelova
univerzita v Brně

Vysoké učení
technické v Brně,
Masarykova
univerzita

TL02000413 Rizika představovaná prašností v
urbánních oblastech způsobená
antropogenní činností v intenzivně
zemědělsky využívané krajině

Mendelova
univerzita v Brně

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy, v.v.i., Agrio
s.r.o.

TL02000415 Výzkum možností psychologické
podpory pacientů s chronickým
srdečním selháním s využitím
informačních a komunikačních
technologií

Fakultní
nemocnice
Olomouc

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000420 Opatření ke snížení studijní
neúspěšnosti na vysokých školách

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL02000423 Systém pro podporu marketingového
rozhodování DestinACE

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Západočeská
univerzita v Plzni

TL02000425 Hospodaření s vodou jako faktor
stability ve venkovském prostředí

Univerzita
Karlova

TL02000428 Pohybová terapie při chronických
onemocněních

Masarykova
univerzita

Fakultní nemocnice
Olomouc

TL02000431 Spolupráce při adaptacích na změnu
klimatu v klíčových lesnických a
zemědělských oblastech

Masarykova
univerzita

EKOTOXA s.r.o.,
Hnutí DUHA -
Friends of the Earth
Czech Republic,
Výzkumný ústav
Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších
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TL02000432 Měření změn v studentských
kompetencích v terciárním vzdělávání
diagnostikou ve formě simulační hry

CENTRUM PRO
STUDIUM
VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ, v.v.i.

Vysoká škola
ekonomie a
managementu, a.s.,
Ostravská univerzita,
Sdružení profesního
terciárního
vzdělávání, z. s.,
Virtubio s.r.o.

TL02000434 Rodinné podniky: generátory hodnoty a
určování hodnoty v procesu
nástupnictví

Vysoké učení
technické v Brně

Asociace malých a
středních podniků a
živnostníků ČR,
Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

TL02000436 Transfer znalostí pro společensko-
odpovědné nakládání s nanopigmenty

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TL02000437 Zelená logistika: nástroje pro hodnocení
vlivu environmentálních atributů
logistických služeb na poptávku po
logistických službách

Univerzita
Karlova

TL02000440 Modelování scénářů udržitelné skladby
lesa ve vztahu k navrženým adaptačním
opatřením, vlivu na sektor energetiky,
emise skleníkových plynů a celková
přijatelnost těchto scénářů pro českou
veřejnost

Univerzita
Karlova

IFER - Ústav pro
výzkum lesních
ekosystémů, s.r.o.

TL02000442 Výzkum faktorů ovlivňujících vnímání
migrace domácím obyvatelstvem v
zemích EU (společenské, hospodářské,
historické a kulturní faktory,
vnitropolitická relevance)

Institut pro
evropskou
politiku
EUROPEUM, z.s.

Číslo
projektu Název projektu
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organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších
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TL02000447 Vytváření referenčních a otevřených
datových sad za účelem rozvoje
autonomní mobility a konceptů
chytrých měst

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TL02000450 Monitoring a evaluace systému
zpracování a využití vybraných odpadů
pro udržitelný socio-ekologický rozvoj

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TL02000451 Zacílení investiční podpory v ČR s
ohledem na předpokládané dopady
technologických změn

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL02000453 Otevřená klasifikace příznaků poruch
pohybového aparátu pro prevenci
pracovních úrazů, urychlení
rekonvalescence s využitím
neinvazivních kinematických
diagnostických metod, umělé
inteligence a rozšířené reality.

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

České vysoké učení
technické v Praze

TL02000454 Rozvoj života na venkově při
zohlednění udržitelného využívání
krajiny, vody a půdy

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

TL02000456 Ekonomické nástroje v územním
plánování

Univerzita
Karlova

TL02000459 VR intervenční pomůcky pro děti a
mládež z nízkoprahových zařízení

Centrum pro
bezpečný stát z.s.

Magdaléna, o.p.s.

TL02000461 Studie vnímání vybraných typů
přechodů pro chodce řidiči motorových
vozidel

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu
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TL02000463 Interaktivní mapový model
využitelnosti obnovitelných zdrojů
energie vytvořený na základě
multikriteriální analýzy vhodnosti s
využitím simulací environmentálních
procesů

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TL02000464 Technická inteligence v českých zemích
1918–2000

Masarykův ústav
a Archiv AV ČR,
v.v.i.

"FoxCom", s.r.o.,
České vysoké učení
technické v Praze

TL02000467 Vývoj preventivních předinsolvečních a
insolvenčních restrukturalizací podniků
ve finančních obtížích, možnosti
zvýšení využívání a úspěšnosti těchto
postupů pomocí stanovení systému
včasného varování a stanovení postupů
pro preventivní restrukturalizace

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL02000471 Problémy a možnosti řešení prostor
vznikajících průmyslových areálů z
hlediska plnění ekosystémových,
přírodních a sociálních služeb

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí
nad Labem

TL02000473 Aplikace IT jako faktor individualizace a
interaktivity v diagnostických
přístupech hudební enkulturace

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000475 Výzkum nových postupů a technik pro
aplikaci principů oběhového
hospodářství v oblasti odpadních plastů
v nových geopolitických podmínkách
21. století

VIA ALTA a.s. Mendelova
univerzita v Brně

TL02000478 Revitalizace ve výuce - Vytvoření
udržitelné společnosti krajiny
Podkrušnohoří prostřednictvím
studentů středních škol

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí
nad Labem

TL02000479 Vývojová dynamika segregace a
sociálního vyloučení v území

Univerzita
Karlova

Číslo
projektu Název projektu
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TL02000480 Nástroj k nácviku zvukové stránky
češtiny pro výuku nerodilých mluvčích
s důrazem na využití ICT

Univerzita
Karlova

TL02000482 Třízdrojový digitálně asistovaný
diagnostický test školní zralosti

Pedagogicko-
psychologická
poradna STEP
s.r.o.

TL02000484 Rozvoj kompetencí v dalším vzdělávání
na základě diagnostiky simulační hrou

CENTRUM PRO
STUDIUM
VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ, v.v.i.

Ostravská univerzita,
OKIN BPS, a.s.,
Virtubio s.r.o.,
Sdružení profesního
terciárního
vzdělávání, z. s.

TL02000485 Vytváření prosociálních kompetencí
žáků 2. stupně základních škol
prostřednictvím on-line metodiky s
využitím prvků edukačních her

Ostravská
univerzita

TL02000486 ETALON - Nový způsob komunikace
člověk - stroj na základě znalostního
uchopení dat

Národní ústav pro
výzkum
inovativních
technologií, z.ú.

Privacy Experts
s.r.o., sysloop
services, spol. s r.o.

TL02000487 Horizon scanning pro odpovědný
výzkum a inovace

Technologické
centrum
Akademie věd
České republiky

TL02000488 Legislativní a praktické nástroje pro
plánování využití údolních niv

EKOTOXA s.r.o. GISAT s.r.o., DHP
Conservation s.r.o.

TL02000491 Studia humanitatis pro 21. století Masarykova
univerzita

TL02000493 Ukazatele pro měření výkonnosti ve
veřejné správě

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL02000495 Potenciál migrace. Přínos (nejen)
ruských emigrantů meziválečné Evropě

Masarykova
univerzita

Číslo
projektu Název projektu
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organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších
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TL02000499 Kvalita života v obcích: datové a
metodické zdroje

STEM Ústav
empirických
výzkumů, z.ú.

Datlab s.r.o.

TL02000500 Umělecký výzkum tvorby divadelních
inscenací s herci s Downovým
syndromem jako účinného prostředku
sociální inkluze

Janáčkova
akademie
múzických umění
v Brně

TL02000501 Venkov 3.0: Sociální a technické
podmínky pro uplatnění rozvojových
potenciálů 21. století ve venkovských
oblastech

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

TL02000502 Profesionalizace úředníků a
zaměstnanců územních samosprávných
celků

Vysoká škola
podnikání a práva,
a.s.

TL02000503 Výzkum provozního a ekonomického
modelu poskytování telemedicínských
služeb

Fakultní
nemocnice
Olomouc

Krajská nemocnice T.
Bati, a. s.

TL02000505 Podmínky pro harmonické skloubení
cykloturistiky v lesním prostředí s
potřebami ochrany přírody a rozvoje
regionů

Mendelova
univerzita v Brně

NAKOLO s.r.o.,
SocioFactor s.r.o.

TL02000509 JAK ZVÝŠIT ZHODNOCENÍ
INTELEKTOVÉHO POTENCIÁLU
OPTIMALIZACÍ VOLBY TYPU STŘEDNÍ
ŠKOLY

ISEA - Institut pro
sociální a
ekonomické
analýzy, z.s.

TL02000519 Stará kartografická díla - nezbytná
součást inovačního ekosystému
společenských a humanitních věd

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

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

Číslo
projektu Název projektu

Název
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hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších
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TL02000520 Hodnocení a mapování kulturních
ekosystémových služeb v krajině

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

TL02000521 Analýza rizik sociální exkluze rodin
pachatelů trestné činnosti

Vysoká škola
podnikání a práva,
a.s.

TL02000522 Problémy integrace vybraných
znevýhodněných skupin na trhu práce

Univerzita Jana
Amose
Komenského
Praha s.r.o.

TL02000523 ENPOL | Zkvalitnění systému a procesu
volby pěstebních technologií polních
plodin z environmentálního a
socioekonomického hlediska

Výzkumný ústav
bramborářský
Havlíčkův Brod,
s.r.o.

TERAMED, s.r.o.,
Univerzita Pardubice

TL02000528 Právní aspekty služebního poměru
vojáků z povolání – modernizace
vybraných institutů

Ministerstvo
obrany

TL02000530 Interaktivní odborné knihy - redefinice
elektronického publikování v oblasti
non-fikce

Nová beseda, z.s. Masarykova
univerzita,
Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000531 Důsledky stárnutí populace na potřebu
dlouhodobé péče - možnosti promítnutí
inovativních námětů ze zahraničí do
české praxe

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

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

TL02000532 Young Caritas v České republice:
Edukační program pro rozvíjení
prosociálního jednání dětí a podporu
dobrovolnictví mládeže v Diecézní
charitě České Budějovice

Jihočeská
univerzita v
Českých
Budějovicích

Diecézní Charita
České Budějovice

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších
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TL02000533 Oběhové hospodářství-výukové
materiály

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

TL02000534 Správa území v prostoru a čase.
Interdisciplinární pohledy na vývoj a
diferenciaci vlastnictví, správy a
administrativního členění v českých
zemích v době novověku.

České vysoké
učení technické v
Praze

Historický ústav AV
ČR, v.v.i.

TL02000535 Rozumět nemocničnímu kaplanovi v
rozmanitém světě

Univerzita
Karlova

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL02000536 Územní samosprávy jako poskytovatelé
dotací

Univerzita
Karlova

ÚSTAV
MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, V.V.I.

TL02000539 Rizika a výzvy pro sociální pomoc a
eliminaci marginalizace, jejího dopadu u
populace v Moravskoslezském kraji v
různých oblastech zdraví

Slezská univerzita
v Opavě

TL02000540 Přímá volba starostů Univerzita
Karlova

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL02000541 DOPADY ZMĚN MODELU MATURITNÍ
ZKOUŠKY NA ZKOUŠKOVOU
ÚSPĚŠNOST MATURANTŮ

ISEA - Institut pro
sociální a
ekonomické
analýzy, z.s.

TL02000549 Nasazení univerzální platformy IoT
senzorů do odpadového hospodářství

SUEZ Využití
zdrojů a.s.

Mendelova
univerzita v Brně

TL02000550 Nové možnosti redukce asymetrie
informací na trhu platebních účtů

Univerzita Hradec
Králové

Digitaiment s.r.o.

TL02000552 Výzkum metod konstruktivní diskuse a
rozvíjení kritického myšlení na
sociálních médiích

Politinn a.s. Univerzita Karlova

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších
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TL02000555 Integrace informační podpory
územního a strategického plánování

Česká zemědělská
univerzita v Praze

EKOTOXA s.r.o.

TL02000556 Inovace prevence kriminality ve
městech Olomouckého kraje založená
na mapování míst strachu

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000557 Čínský jazyk na gymnáziích a středních
školách

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL02000559 Bezpečná města pro chodce a seniory Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL02000561 Vývoj nástrojů pro predikci školní
úspěšnosti v předškolním věku: Index
kumulativního rizika a Screening
afektivních a kognitivních funkcí
formou interaktivních počítačových her

Národní ústav
duševního zdraví

3dsense s.r.o.

TL02000562 Výzkum potenciálu zavedení lokální
měny pro udržitelný rozvoj území

Vysoká škola
obchodní v Praze,
o.p.s.

SOBIC - Smart&Open
Base for Innovations
in European Cities
and Regions, z.ú.,
wBTCb.cz, s.r.o.

TL02000563 Hodnocení zdravotnických prostředků
před vstupem na trh v prostředí
měnících se společenských požadavků

České vysoké
učení technické v
Praze

TL02000565 Výzkum dopravních toků a chování v
území, modelování nových dopravních
řešení s ohledem na specifika daného
území

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

SOBIC - Smart&Open
Base for Innovations
in European Cities
and Regions, z.ú.,
Sygic a. s.

Číslo
projektu Název projektu
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organizace

hlavního
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Názvy organizací
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TL02000566 Osud nebo volba: technologie a člověk v
moderní společnosti (Průmysl 4.0)

České vysoké
učení technické v
Praze

Český komitét pro
vědecké řízení z.s.,
Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL02000568 Tacitní znalosti a jejich rozvoj jako
relevantní předpoklad pro kultivaci
kvality služeb turismu v České republice

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL02000569 Kvalita lidských zdrojů v pohostinství
jako determinující nástroj pro udržení
konkurenceschopnosti ve vybraných
turistických oblastech v destinaci Česká
republika

Vysoká škola
obchodní v Praze,
o.p.s.

TL02000570 Výzkum využití rozšířené reality za
účelem edukace a podpory pohybových
aktivit

CTECH s.r.o.

TL02000571 Zvýšení kvality života na vesnicích a
malých městech podporou rozvoje
lokální ekonomiky založené na rozvoji
kulturních a kreativních odvětví,
sdílených služeb a komunitní
spolupráce

ECHOpix s.r.o. SOBIC - Smart&Open
Base for Innovations
in European Cities
and Regions, z.ú.,
OBEC KŘTĚNOV,
Obec Palkovice

TL02000572 Výzkum přínosů kvalitní architektury
pro obce a menší města

Kamil Mrva
Architects, s.r.o.

SOBIC - Smart&Open
Base for Innovations
in European Cities
and Regions, z.ú.,
Obec Palkovice

TL02000573 Topologie a poetika prostoru Technická
univerzita v
Liberci

TL02000575 Faktory stimulace hospodářského růstu
tradičně průmyslového regionu -
transformace na Průmysl 4.0

Krajská
hospodářská
komora
Ústeckého kraje,
z.s.

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
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TL02000578 Hodnocení lokálních dopadů regulace v
České republice - analýza
proveditelnosti a možností
implementace

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí
nad Labem

TL02000579 Nástroj na automatické budování
knihovního fondu

Národní technická
knihovna

Číslo
projektu Název projektu

Název
organizace

hlavního
uchazeče

Názvy organizací
všech dalších

účastníků projektu

F-028, verze 4, revize 180802
Veřejný
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