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Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního 

a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA 
   

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

projektů. 

 

POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

1 TL02000041 Lexikálně-sémantická databáze češtiny Univerzita Karlova Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. 

2 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. 

3 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. 

4-5 TL02000200 
Diagnostika příčin neúspěchů žáka při 
řešení úloh z matematiky a návrh 
opatření k jejich odstranění 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

4-5 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. 

6 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. 

7 TL02000080 
Model finančního zdraví neziskových 
organizací a predikce jejich finanční 
zranitelnosti 

Masarykova univerzita   

8 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. 

9-11 TL02000103 
Kognitivní psychologie a prostorová 
syntaxe ve virtuálním prostředí pro 
agentní modely 

Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně 

9-11 TL02000258 
Rozvoj území s využitím nízkohlučných 
vozovek 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

9-11 TL02000479 
Vývojová dynamika segregace a 
sociálního vyloučení v území 

Univerzita Karlova   
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

12-13 TL02000195 

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

Univerzita Karlova   

12-13 TL02000500 

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

Janáčkova akademie múzických 
umění v Brně 

  

14-15 TL02000013 
Zajištění kvality otevřených vzdělávacích 
zdrojů: jak správně vytvářet a využívat 
volně dostupné studijní materiály 

Univerzita Karlova   

14-15 TL02000268 BACH: Vývoj Testů školních dovedností Masarykova univerzita Propsyco, s.r.o. 

16-18 TL02000288 
Proměna etických aspektů s nástupem 
žurnalistiky umělé inteligence 

Univerzita Karlova 

Česká tisková kancelář, povolená 
zkratka ČTK 

České vysoké učení technické v Praze 

Západočeská univerzita v Plzni 

16-18 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. 

16-18 TL02000173 
Dlouhodobě udržitelná transformace 
sídlišť statutárního města Ostravy 

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Centrum Kvality Bydlení 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

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

Masarykova univerzita   

20-21 TL02000206 
Systém hodnocení a srovnávání kvality 
života obyvatel České republiky v 
regionální dimenzi 

TREXIMA, spol. s r.o. Univerzita Karlova 

20-21 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. 

22-24 TL02000034 
Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro 
seniory 

Medical Healthcom spol. s r.o. 
Domov důchodců Onšov, příspěvková 
organizace 

22-24 TL02000328 

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

Technická univerzita v Liberci   

22-24 TL02000360 
Rozhodování o zdravotní péči v závěru 
života 

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

25-27 TL02000064 
Bariéry v inkluzi a jejich překonávání - 
implementace v prostředí českých 
základních škol 

Masarykova univerzita   
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

25-27 TL02000403 
Výzkum motivací aktérů kreativních 
průmyslů v olomoucké aglomeraci a 
návrh strategie pro posílení segmentu 

Univerzita Palackého v Olomouci   

25-27 TL02000473 
Aplikace IT jako faktor individualizace a 
interaktivity v diagnostických přístupech 
hudební enkulturace 

Univerzita Palackého v Olomouci   

28-30 TL02000085 
Civilní odpovědnost za škodu způsobenou 
provozem autonomních vozidel 

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.   

28-30 TL02000215 
Digitální transformace pro inovace 
obchodních modelů v malých a středních 
podnicích v České Republice 

Vysoké učení technické v Brně 

Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků ČR 

Vysoká škola technická a ekonomická v 
Českých Budějovicích 

Výzkumný ústav pro podnikání a 
inovace, z.ú. 

28-30 TL02000278 
Evaluace zvýšené bezpečnosti a 
spolehlivosti železniční infrastruktury po 
její modernizaci či rekonstrukci 

Vysoké učení technické v Brně MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

31-32 TL02000573 Topologie a poetika prostoru Technická univerzita v Liberci   

31-32 TL02000520 
Hodnocení a mapování kulturních 
ekosystémových služeb v krajině 

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

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

33-35 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.   

33-35 TL02000387 
Prožívání volného času dětí staršího 
školního věku jako výzva pro pedagogiku 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

MEDIAN, s.r.o. 

Salesiánský klub mládeže, z.s.  

Dům Ignáce Stuchlého 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

33-35 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 

  

36-39 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 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

36-39 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 

36-39 TL02000314 

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

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 

Hnutí DUHA - Friends of the Earth 
Czech Republic 

Masarykova univerzita 

Mendelova univerzita v Brně 

36-39 TL02000398 
Právní a technické prostředky pro 
ochranu soukromí v kyberprostoru 

Vysoké učení technické v Brně 

Institut mikroelektronických aplikací 
s.r.o. 

Masarykova univerzita 

40-42 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. 

40-42 TL02000066 Efektivní řízení přenosu znalostí Univerzita Hradec Králové   

40-42 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.   
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

43-46 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. 

43-46 TL02000306 
Pedagogika raného věku v institucích 
denní péče v České republice 

Masarykova univerzita   

43-46 TL02000400 
Humanitní rozměr plánů udržitelné 
městské a regionální mobility. 

České vysoké učení technické v Praze 

Univerzita Pardubice 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V 
PRAZE 

43-46 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. 

47-48 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 

47-48 TL02000540 Přímá volba starostů Univerzita Karlova Česká zemědělská univerzita v Praze 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

49-50 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 

49-50 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. 

51-52 TL02000501 

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

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Technologické centrum Akademie věd 
České republiky 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem 

51-52 TL02000060 
Dostupnost pitné vody pro obyvatele 
malých obcí jako indikátor socio - 
ekonomického rozvoje společnosti 

Západočeská univerzita v Plzni 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

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

53-55 TL02000033 

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

Univerzita Palackého v Olomouci   

53-55 TL02000461 
Studie vnímání vybraných typů přechodů 
pro chodce řidiči motorových vozidel 

Česká zemědělská univerzita v Praze   

53-55 TL02000119 
Vyváženost v rozhlasovém a televizním 
vysílání 

Univerzita Karlova Media Tenor, spol. s r. o. 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

56-59 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. 

56-59 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. 

56-59 TL02000257 
Podpora kvality života osob s 
onemocněním Lymeskou boreliózou 

Univerzita Palackého v Olomouci Borelioza CZ z.s. 

56-59 TL02000302 
Adaptivní aplikace rozvoje mapových 
dovedností 

Univerzita Karlova   

60-62 TL02000144 
Manažersko-právní simulace „Bankrot 
jako (vý)hra“ 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

  

60-62 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 

60-62 TL02000384 Škola jako integrační partner Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.   
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

63-64 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.   

63-64 TL02000487 
Horizon scanning pro odpovědný výzkum 
a inovace 

Technologické centrum Akademie 
věd České republiky 

  

65 TL02000081 Vzdělání pro budoucnost Univerzita Karlova   

66-68 TL02000557 
Čínský jazyk na gymnáziích a středních 
školách 

Univerzita Palackého v Olomouci   

66-68 TL02000040 

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

Masarykova univerzita   

66-68 TL02000075 
Hodnocení komunikace škol z perspektivy 
zákonných zástupců/rodičů 

INESAN, s.r.o.   

69-71 TL02000214 

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

Univerzita Palackého v Olomouci   

69-71 TL02000267 
Omezování negativních dopadů turismu 
na ekosystémy prostřednictvím 
inteligentního softwarového průvodce 

Open-IT cz, s.r.o. 
Univerzita Hradec Králové 

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

69-71 TL02000308 Územní management smršťování měst Česká zemědělská univerzita v Praze   

72-74 TL02000134 
Průzkum a edukace občanů České 
republiky v oblasti biometrie 

Vysoké učení technické v Brně 
Masarykova univerzita 

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. 

72-74 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. 

72-74 TL02000376 
Podpora inkluze lidí s mentálním 
postižením v oblasti volnočasových aktivit 

Masarykova univerzita Oblastní charita Uherské Hradiště 

75-78 TL02000185 
Výzkum vlivu dopravně-bezpečnostních 
kampaní na zvýšení bezpečnosti na 
silnicích 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.   

75-78 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. 

75-78 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 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
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75-78 TL02000423 
Systém pro podporu marketingového 
rozhodování DestinACE 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

Západočeská univerzita v Plzni 

79 TL02000409 

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

České vysoké učení technické v Praze 
Masarykova univerzita 

Neogenia s.r.o. 

80-83 TL02000142 
Implementace geografických 
informačních systémů do výuky na 
základních a středních školách 

Masarykova univerzita   

80-83 TL02000147 
Spirituální rozměr člověka v kontextu 
pomáhajících profesí 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

  

80-83 TL02000161 
Změny vybavenosti venkovských obcí 
základními službami a dopady na jejich 
obyvatele 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Univerzita Hradec Králové 

80-83 TL02000298 
Strategické plánování bezpečnosti 
silničního provozu ve městech a jeho 
zavádění do praxe 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.   

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

České vysoké učení technické v Praze yourchance o.p.s. 
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85 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. 

86 TL02000076 
Vizualizace územních vztahů - nástroj pro 
pochopení fungování krajiny 

Mendelova univerzita v Brně Masarykova univerzita 

87 TL02000352 

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

Univerzita Karlova 

Policejní akademie České republiky v 
Praze; RCE systems s.r.o. 

Vysoké učení technické v Brně 

88-90 TL02000194 
Humanizací uličního prostoru ke zvýšení 
kvality života ve městech a obcích 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.  

88-90 TL02000012 
Udržitelný rozvoj na místní úrovni – 
propojení teorie a praxe 

Univerzita Karlova 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

88-90 TL02000373 
Optimalizace využívání nemovitostí v 
majetku obcí 

Západočeská univerzita v Plzni   

91-92 TL02000270 
Media Art Live Archive: Inteligentní 
rozhraní pro interaktivní zprostředkování 
kulturního dědictví 

Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně 

91-92 TL02000336 Index společenské odpovědnosti SERENDIPITY AGENCY, s.r.o. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

93 TL02000205 
Terapeutická péče o lidi ve výkonu trestu 
odnětí svobody 

Západočeská univerzita v Plzni   
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94-95 TL02000164 
Aplikovaný výzkum pro inovace politik v 
oblasti dostupnosti zdravotní péče u 
sociálně vyloučené romské populace 

Univerzita Palackého v Olomouci   

94-95 TL02000556 
Inovace prevence kriminality ve městech 
Olomouckého kraje založená na mapování 
míst strachu 

Univerzita Palackého v Olomouci   

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

Česká zemědělská univerzita v Praze   

97-98 TL02000114 
Implementace mapových dovedností do 
geografické výuky v rámci nižšího 
sekundárního vzdělávání 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem 

Kartografie PRAHA, a.s. 

97-98 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. 

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

Nová beseda, z.s. 
Masarykova univerzita 

Univerzita Palackého v Olomouci 

100-103 TL02000101 
Efektivnější mobilní hospicová péče v 
Česku 

INESAN, s.r.o.   
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100-103 TL02000183 
Člověk a bezpečnost v dopravě v 
souvislosti s rozvojem světelných 
technologií 

Univerzita Palackého v Olomouci HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 

100-103 TL02000346 

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

Univerzita Palackého v Olomouci   

100-103 TL02000368 

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

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

Masarykova univerzita 

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   

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

České vysoké učení technické v Praze   

106-108 TL02000136 
Adaptace sektoru znalostně náročných 
služeb na podmínky Společnosti 4.0 

Západočeská univerzita v Plzni 
Vysoká škola technická a ekonomická v 
Českých Budějovicích 

106-108 TL02000304 
Fungující a efektivní řízení projektových 
znalostí 

Masarykova univerzita 
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s. 

InQool, a.s. 
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106-108 TL02000362 
Využití humanoidního robota pro aktivní 
stárnutí seniorů a seniorek 

Masarykova univerzita 
České vysoké učení technické v Praze 

Gerontologický institut, o.p.s. 

109-110 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 

109-110 TL02000555 
Integrace informační podpory územního a 
strategického plánování  

Česká zemědělská univerzita v Praze EKOTOXA s.r.o. 

111-113 TL02000132 
Společnost a církev v procesu restitucí 
církevního majetku: Podpora participace 

Univerzita Karlova Masarykova univerzita 

111-113 TL02000456 
Ekonomické nástroje v územním 
plánování 

Univerzita Karlova   

111-113 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. 

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

BIC Brno spol. s r.o.   

115 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. 

116-117 TL02000499 
Kvalita života v obcích: datové a 
metodické zdroje 

STEM Ústav empirických výzkumů, 
z.ú. 

Datlab s.r.o. 
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116-117 TL02000071 
Komunitně založené participativní 
plánování v městském prostoru 

Ostravská univerzita 
Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

118-119 TL02000265 
Vesnice je svět. Proměny společenského 
klimatu na Bruntálsku 1978-2018 v 
kontextu fotografií Jindřicha Štreita 

Slezská univerzita v Opavě   

118-119 TL02000007 
Innovation Scorecard: Controllingový 
rámec inovačních projektů pro IT odvětví 

Vysoké učení technické v Brně Red Hat Czech s.r.o. 

120-122 TL02000240 
Zvyšování úrovně managementu BOZP v 
provozech s výskytem jemných a ultra 
jemných částic 

Vysoké učení technické v Brně   

120-122 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. 

120-122 TL02000437 

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

Univerzita Karlova   

123-125 TL02000190 
Kumulativní efekty sociálního 
znevýhodnění na zdraví a kvalitu života 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

MEDIAN, s.r.o. 

STEM/MARK, a.s. 
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123-125 TL02000191 Pokles schopnosti řídit Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.   

123-125 TL02000559 Bezpečná města pro chodce a seniory 
Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích 

  

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

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V 
PRAZE 

  

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

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany 
zdraví, z.ú. 

  

128 TL02000255 
Manažerský model hodnoty designu pro 
konkurenceschopnost MSP v ČR 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně AKADEMIE STING,o.p.s. 

129 TL02000335 Nápady do praxe  Collectiv Consulting s.r.o. 
České vysoké učení technické v Praze 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

130 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 

131 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. 
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132 TL02000390 
Odborná příprava vězeňských kaplanů s 
ohledem na specifika vězeňského 
prostředí  

Západočeská univerzita v Plzni 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

133 TL02000160 
Úloha milířišť z hlediska kulturního 
dědictví a ochrany krajiny 

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

ARCHAIA Brno z. ú. 

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Univerzita Karlova 

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

Univerzita Karlova   

135-136 TL02000111 
Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a 
ochrana historických památek v 
zalesněném prostředí 

Masarykova univerzita   

135-136 TL02000495 
Potenciál migrace. Přínos (nejen) ruských 
emigrantů meziválečné Evropě 

Masarykova univerzita   

137 TL02000290 

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

Masarykova univerzita Age Management z.s. 

 


