
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné
soutěže — 3. 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

TL03000002
Etické a environmentální
parametry rozhodování o
finančních investicích

Conseq Investment
Management, a.s.

ECO trend Research centre
s.r.o.

TL03000004
Inovační strategie vycházející
ze společenské odpovědnosti
firmy

Ekoport z.s. KV2 Audio International
spol. s r.o.

TL03000005
Optimalizace komunitního
plánování sociálních služeb na
úrovni obcí

Ostravská univerzita

TL03000006

Prostorové aspekty zdraví jako
výsledek přírodních a
socioekonomických
determinantů: multikriteriální
analýza geografického
prostoru a její implementace
do procesů územního
plánování a tvorby strategií

Technická univerzita
v Liberci

TL03000007
Posílení resilience venkova
prostřednictvím aktivizace
lokálních aktérů a vlastníků
půdy

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Envipor, s.r.o., Asociace
soukromého zemědělství
České republiky, VÝZKUMNÝ
ÚSTAV GEODETICKÝ,
TOPOGRAFICKÝ A
KARTOGRAFICKÝ, V.V.I.,
Mendelova univerzita v
Brně, Masarykova
univerzita, Ústav geoniky AV
ČR, v.v.i.
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TL03000011
Změna paradigmatu
managementu v období
nástupu umělé inteligence

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

Elanor spol. s r.o., ŠKODA
AUTO a.s., Masarykova
univerzita, E.ON Česká
republika, s. r. o., VYSOKÁ
ŠKOLA EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL03000013

Zkvalitnění služeb Ústavu
znalectví a oceňování: Tvorba
objektivní metodiky a software
pro výpočet růstové konstanty
jako základní proměnné při
stanovení hodnoty podniku

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

Vysoké učení technické v
Brně

TL03000016
Historické funkční zóny jako
nástroj udržitelné kvality
života ve městech

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Precisarchitecture, s.r.o.

TL03000019
Faktory recidivy a proces
ukončování kriminální kariéry
v kontextu podmíněného
propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

Psychologický ústav AV ČR,
v.v.i., INSTITUT PRO
KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ
PREVENCI

TL03000020 Proaktivní řešení negativních
vlivů overturismu

Technická univerzita
v Liberci

TL03000024 Analýza korupce ve vybraných
sektorech v České republice

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

TL03000027
Společné vzdělávání v
základních školách:
Audiovizuální tvorba jako
nástroj v boji proti šikaně a
sociálnímu vyloučení

Univerzita Hradec
Králové

TL03000029
aSPIRE: Systém podpory
rozvoje profesní identity a
kariéry začínajících vědců a
vědkyň

Psychologický ústav
AV ČR, v.v.i.

Středisko společných
činností AV ČR, v.v.i.

TL03000030 Efektivní sociálně-vědní a
humanitní přenos poznatků Univerzita Karlova

TL03000031
Rybníky, rybářství a rybáři:
historie a celospolečenské
výzvy 21. století

Botanický ústav AV
ČR, v.v.i.

Mendelova univerzita v
Brně, Střední škola rybářská
a vodohospodářská Jakuba
Krčína, Třeboň, Táboritská
688
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TL03000032
Zdravá kancelář pro 21. století,
aneb evaluace ergonomických
standardů moderních
pracovních židlí a stolových
sestav

Znalecký ústav
bezpečnosti a
ochrany zdraví, z.ú.

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000034 Průvodce aktuálním dění v EU
pro střední školy

Masarykova
univerzita

TL03000035
Kvalita sociálního klimatu
učitelských sborů základních a
středních škol a možné
intervence

Technická univerzita
v Liberci

TL03000036
Cesty k udržitelnému
cestovnímu ruchu v českých
obcích

ECO trend Research
centre s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL03000039
Zvýšení kultury a atraktivity
cestování a veřejného prostoru
prostřednictvím řízení
systému ukazatelů kvality

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000042
Integrovaný systém hodnocení
znalostí: Analytická podpora
detekce meziskupinových
rozdílů

Ústav informatiky AV
ČR, v.v.i.

TL03000046
Automatická detekce
básnických prostředků - online
aplikace pro učitele, studenty a
veřejnost

Ústav pro českou
literaturu AV ČR,
v.v.i.

Univerzita Karlova

TL03000049
Deep learning v psychoterapii:
Strojová analýza nahrávek
terapeutických sezení

Vysoké učení
technické v Brně

Terapeutický přístav z. ú.,
PSYCHOSOMATICKÁ
KLINIKA s.r.o., Masarykova
univerzita

TL03000050
Výcvik zaměřený na zvyšování
připravenosti policistů pro
psychicky a komunikačně
náročné situace pomocí
virtuální reality

Národní ústav
duševního zdraví

3dsense s.r.o., Leiden
University

TL03000052
Rehabilitace polykání, hlasu a
sluchu pro seniory a osoby s
neurologickým postižením

Medical Healthcom
spol.s r.o.

Domovy sociálních služeb
Litvínov, příspěvková
organizace

TL03000054 Povolání podnikatel
Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava
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TL03000055
Identifikace zdrojů konfliktů a
mylných představ dotčených
skupin obyvatel ohledně
zvláště chráněných
konfliktních druhů savců

INESAN, s.r.o.

TL03000056
Zvyšování koherence vládních
politik v oblasti zmírňování
změny klimatu

Centrum pro
dopravu a
energetiku, z.s.

CSR consult s.r.o., Divadlo
Archa o.p.s., ÚSTAV
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ,
V.V.I.

TL03000057
SmartPart: chytré metody a
nástroje participativní
demokracie

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

TL03000058
Využití prvků umělé
inteligence při tvorbě, šíření a
detekci fake news v české
mediální krajině

Univerzita Karlova
NEWTON Media, a.s.,
Univerzita Palackého v
Olomouci, České vysoké
učení technické v Praze

TL03000059
Výzkum nových forem
bytových korporací pro
dostupné bydlení

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000062
Přeshraniční spolupráce jako
nástroj rozvoje strukturálně
postižených krajů

České vysoké učení
technické v Praze

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL03000064
Nástroj hodnocení klíčových
technologií ve vztahu k
udržitelnosti malých a
středních podniků

Vysoké učení
technické v Brně Masarykova univerzita

TL03000065
Vliv alternativních zdrojů
energie (OZE) na vytápění a
související rizika pro centrální
zásobování teplem a jeho
konkurenceschopnost

Moravská vysoká
škola Olomouc, o.p.s.

Havířovská teplárenská
společnost, a.s.

TL03000066
Chytrý venkov: udržitelný
rozvoj venkova s využitím
Smart řešení

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

INOVAČNÍ CENTRUM
ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.

TL03000070
Herní simulace pro podporu
podnikavosti a vzdělávání v
globálním prostředí

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

Centrum Informační
Společnosti, s.r.o., VYSOKÁ
ŠKOLA EKONOMICKÁ V
PRAZE
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TL03000071
Aplikace expertního sociálně-
vědního výzkumu pro
odpovědnou veřejnou politiku

Univerzita Karlova
Masarykův ústav a Archiv
AV ČR, v.v.i., ÚSTAV
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ,
V.V.I.

TL03000072 I4.04SME
Aktivity pro
výzkumné
organizace,o.p.s., ve
zkrácené formě AVO,
o.p.s.

COMTES FHT a.s.

TL03000073

Porozumět počítačovým
odborníkům: Jak udělat
digitální společnost
bezpečnější a dát českým IT
společnostem konkurenční
výhodu

Masarykova
univerzita

Y Soft Corporation, a.s.,
Kiwi.com s.r.o.

TL03000075
Inovativní přístupy k realizaci
rodinné politiky na úrovni
měst a obcí.

Slezská univerzita v
Opavě

TL03000076 DIALOG – Ztracené umění
demokratické diskuse

Univerzita Hradec
Králové

TL03000077 Systém kurzové prevence II
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000080
Výzkum v oblasti digitalizace
našívání skleněných
komponentů na textil

Vysoká škola
uměleckoprůmyslová
v Praze

PRECIOSA ORNELA, a.s.

TL03000081
Lidice ve virtuální realitě.
Aplikace nových technologií
pro prezentaci specifického
kulturně-historického dědictví
20. století

Památník Lidice
Západočeská univerzita v
Plzni, Archeologický ústav
AV ČR, Praha, v.v.i.

TL03000082 Krajští aktéři sociálního
začleňování

Západočeská
univerzita v Plzni

TL03000083
Procesní implementace
asistivních technologií do
prostředí sociálních služeb

České vysoké učení
technické v Praze

Národní centrum sociálních
inovací z.ú., Oscar Senior
s.r.o., A DOMA z. s.

TL03000084
Inovativní vzdělávání české
generace Z k vědomému
podnikání

Univerzita Palackého
v Olomouci
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projektu Název projektu Název organizace
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Názvy organizací všech
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TL03000085
Tvorba edukačního programu
zaměřeného na zvyšování
well-beingu u generace Alfa

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL03000086
Udržitelnost družstevní formy
podnikání pro regionální
rozvoj ČR

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Družstevní Asociace České
republiky

TL03000089
Zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel -
zefektivnění procesu
posuzování a informování
řidičů

Platforma VIZE 0, z.ú.
Fakultní nemocnice
Olomouc, INSTITUT
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH
STRATEGIÍ z.s., Centrum
dopravního výzkumu, v.v.i.

TL03000090
Virtuální realita a zvládání
procedurální bolesti u
pacientů s popáleninovým
traumatem

Univerzita Karlova
Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady,
Univerzita Palackého v
Olomouci, SPACE s.r.o.

TL03000092 Monitorování bezpečnostního
prostředí v sousedství EU Univerzita Karlova ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH

VZTAHŮ, V.V.I.

TL03000095
Zlepšení interpretace místního
dědictví pomocí měření
vnímání a pozornosti
návštěvníků

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL03000096
Proces dekarbonizace a jeho
potenciální dopady na ČR, EU a
producentské regiony: scénáře
budoucího vývoje

ÚSTAV
MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, V.V.I.

Metropolitní univerzita
Praha, o.p.s.

TL03000097
Autorské právo a tvůrčí práce:
posouzení a zlepšení dopadu
autorskoprávního systému na
tvůrčí odvětví

Univerzita Palackého
v Olomouci

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE,
Masarykova univerzita

TL03000098 BE IN
Aktivity pro
výzkumné
organizace,o.p.s., ve
zkrácené formě AVO,
o.p.s.

ZERA - Zemědělská a
ekologická regionální
agentura, z.s., ESSENCE
LINE, s.r.o., agriKomp
Bohemia s.r.o.
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projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče
Názvy organizací všech

dalších účastníků projektu
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TL03000100
Využití map stabilního
katastru v ochranářské a
památkářské praxi

Etnologický ústav AV
ČR, v.v.i.

Arnika - Centrum pro
podporu občanů, ZO ČSOP
Bílé Karpaty, ČSOP
SALAMANDR, Národní ústav
lidové kultury, Ostravská
univerzita, Mendelova
univerzita v Brně, Botanický
ústav AV ČR, v.v.i.

TL03000101

Komplexní hierarchický fuzzy
kompetenční model pro
optimalizaci výběru kandidátů
na pracovní pozice a jeho
softwarová podpora na bázi
technologií umělé inteligence

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

ManpowerGroup s.r.o.,
Ostravská univerzita

TL03000102
Tvorba a empirické ověření
tréninku behaviorálních
kompetencí pro studenty
technické univerzity

Vysoké učení
technické v Brně

Masarykova univerzita,
Metrostav a.s.

TL03000103

Relační databáze, mapové
projekce a vizualizace dat pro
účely propagace, vzdělávání a
podpory turismu - realizace na
příkladu zlínské filmové
kultury

Masarykova
univerzita FILMFEST, s.r.o.

TL03000106 Průmysl 4.0 v
transformovaných regionech VVV MOST spol. s r.o.

České vysoké učení
technické v Praze, Krajská
hospodářská komora
Ústeckého kraje, z.s.

TL03000108 Analýza studijních materiálů
vysokých škol

Česká zemědělská
univerzita v Praze

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

TL03000109 Smrt a umírání jako téma
výuky INESAN, s.r.o.

TL03000110

Překážky efektivního
využívání nástrojů
strategického plánování obcí,
inovace implementace
strategických plánů rozvoje
obcí v praxi

Krajské sdružení
MAS Karlovarského
kraje, z.s.

Západočeská univerzita v
Plzni, ABRI, s.r.o.

TL03000113
ArCaDiCa – ekonomicky a
technologicky proveditelný
způsob mitigace CO2

Česká zemědělská
univerzita v Praze Univerzita Karlova

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče
Názvy organizací všech
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TL03000115 Virtuální digitální šatník
CESNET, zájmové
sdružení právnických
osob

improtech s.r.o., České
vysoké učení technické v
Praze, Muzeum hlavního
města Prahy

TL03000116
Centrální koordinace
celoplošného screeningu
sluchu novorozenců

Univerzita Pardubice
Masarykova univerzita,
Fakultní nemocnice Ostrava,
Fakultní nemocnice Hradec
Králové

TL03000117
Nové nástroje komunikace pro
efektivnější implementaci
restorativní justice v České
republice

Anglo-americká
vysoká škola, z.ú.

TL03000118
Dopady čtvrté průmyslové
revoluce na procesy
ekonomické integrace a
globalizace

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s.

TL03000120
Principy anonymity, solidarity
a altruismu ve Tkáňové
direktivě, analýza možných
cest vývoje s jejich
konsekvencemi

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Fakultní nemocnice v Motole

TL03000122
Vnímání funkcí krajiny v české
společnosti v době klimatické
změny

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

TL03000123 Expoziční vzdělávací nástroje
Paměti národa pro 21. století POST BELLUM, o.p.s. Univerzita Karlova, 3dsense

s.r.o.

TL03000125
Výzkum podnikatelské
gramotnosti MSP z oblasti KKP
v Jihočeském kraji

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Jihočeský vědeckotechnický
park, a.s.

TL03000126
Opětovné zhodnocování
kulturního kapitálu ve výrobě
a podpora jeho prezentace

Masarykova
univerzita KOLOVRAT, ČM spol. s r.o.

TL03000127
Skóringový model, cesta k
vyšším inovacím pro malé a
střední podniky

Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

CRIF - Czech Credit Bureau,
a.s.

TL03000128 EduBox pro odborné
vzdělávání a trénink

Moravskoslezský
pakt zaměstnanosti,
z.s.

Moravskoslezské inovační
centrum Ostrava, a.s.,
Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie, Bruntál,
příspěvková organizace
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TL03000130 Nemocniční kaplan/ka: Kdo to
je, co dělá a s čím může pomoci Univerzita Karlova Jihočeská univerzita v

Českých Budějovicích

TL03000132
Místní společenství a
inovativní řešení strategického
plánování rozvoje a stability
obcí Ústeckého a
Karlovarského kraje

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Vysoká škola finanční a
správní, a.s.

TL03000133
Nová metoda vzdělávání pro
21. století: Virtual-Co-
Teaching

Univerzita Karlova

TL03000135
Účetní profese v podmínkách
dalšího rozvoje kapitálového
trhu v ČR - analýza faktorů a
rizik

Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

TL03000138
Tržní oceňování nemovitostí
komparativním přístupem
(SCA): zvýšení objektivnosti
odhadu tržní hodnoty

Mendelova
univerzita v Brně

Vysoké učení technické v
Brně

TL03000139

Nové přístupy k zajištění
sociálních služeb pro seniory v
příhraničních oblastech
Moravskoslezského kraje,
Žilinského kraje a Slezského
vojvodství

Slezská univerzita v
Opavě

TL03000140
Nové metody pro detekci
bakteriálních patogenů v
historickém kosterním
materiálu

Biologicals s.r.o.

TL03000141
Výzkum a význam zapojení se
do CLEAN ENERGY
EDUCATION AND
EMPOWERMENT (C3E) ne-jen
pro ReStart regiony

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL03000142
Eurasijská unie jako nový
prvek regionální integrace v
postsovětském prostoru.
Analýza dopadů na české
firmy.

Univerzita Karlova

TL03000144
Odhad fiskálních
multiplikátorů pro českou
ekonomiku

Masarykova
univerzita

Číslo
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TL03000146 Oběhové hospodářství v
malém strojírenském podniku Univerzita Pardubice T A U R U S , s.r.o., Chrudim

TL03000149
Aplikační balíčky jako produkt
ucelené metodiky diagnostiky
profesní zátěže učitelů v
kontextu jejich celoživotního
učení

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000150
Zvyšování konkurenční
výhody vnějších
ekonomických vztahů ČR:
využití kombinace regionálně-
sektorového přístupu

Západočeská
univerzita v Plzni

TL03000152 Umělá inteligence, média a
právo

Ústav státu a práva
AV ČR, v.v.i.

Západočeská univerzita v
Plzni, Univerzita Karlova

TL03000153
Hodnocení ekonomických
dopadů podpory výzkumu a
vývoje na firemní sektor

Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL03000154
Rekonstrukce průběhu česko-
moravské zemské hranice a
zmapování hraničních znaků
pro účely jejich prohlášení za
kulturní památku

Masarykova
univerzita

TL03000155 Standardizace postupů
evaluace léčby závislostí v ČR

Národní ústav
duševního zdraví

TL03000156 Od kamenné sekery k
průmyslu 4.0 Ing. Jan Sýkora Masarykova univerzita

TL03000157
Cílené edukační intervence
přispívající ke zlepšení znalostí
o epilepsii u českých učitelů a
žáků a redukci souvisejícího
stigmatu

Západočeská
univerzita v Plzni

TL03000160
Nelegální způsoby nakládání s
odpady jako společenský
fenomén a jejich řešení (vč.
litteringu)

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

EKO-KOM, a.s., IREAS,
Institut pro strukturální
politiku, o.p.s.

TL03000161
Case management zaměřený
na podporu osamostatňování
osob na invalidním vozíku

INESAN, s.r.o.
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TL03000164

Specifika práce osamocených
pracovníků odlišných
socioekonomických skupin a
možnosti provádění jejich
vzdáleného dohledu
moderními nástroji

České vysoké učení
technické v Praze

Znalecký ústav bezpečnosti a
ochrany zdraví, z.ú.

TL03000165
Rozvoj kompetencí lidí
pracujících s dětmi a
mladistvými v institucionální
výchově

yourchance o.p.s.

TL03000167
Analýza postojů územních
samospráv v tématech
podpory zdraví a well-being
obyvatel obcí

INESAN, s.r.o. Národní síť Zdravých měst
České republiky

TL03000169 Digitální gramotnost žáků 1.
stupně základní školy

Univerzita Hradec
Králové

TL03000172
Výzkum a aplikace metod
umělecké tvorby ve specifické
skupině (s lidmi s mentálním
postižením)

Akademie múzických
umění v Praze

TL03000175

Augmentovaná Architektura /
Pokrokové metody
architektonického navrhování
a Rukodělné Řemeslné Výroby
pomocí nových nástrojů
Rozšířené Reality

Technická univerzita
v Liberci

TL03000176

Webový portál netradičních
sportovních her jako
inovativní prostředek k
zefektivnění výukového
procesu: verifikace a aplikace
ve školní tělesné výchově

Technická univerzita
v Liberci

TL03000177

Využití uměleckých činností
pro podporu funkce
pohybového a dechového
aparátu s návrhem
preventivních a
kompenzačních cvičení

Masarykova
univerzita

TL03000178
Digitální platforma pro
zefektivnění výuky odborné
angličtiny na VUT v Brně

Vysoké učení
technické v Brně
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projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče
Názvy organizací všech

dalších účastníků projektu
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TL03000179
Filosofie jako nástroj pro
rozvoj kritického myšlení a
participativní demokracie

Západočeská
univerzita v Plzni Institute H21, z. ú.

TL03000180
Ochrana hodnot hmotného
kulturního dědictví ve
vnitřním prostředí sakrálních
historických budov

Vysoké učení
technické v Brně

TL03000183 Robotický tandemový učitel
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

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

TL03000186
Profesní a lokalizační
trajektorie absolventů
středních a vysokých škol z
Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský
pakt zaměstnanosti,
z.s.

TL03000187
Propedeutika kritického
myšlení a mediální
gramotnosti ve výuce dějepisu
na středních školách

Ostravská univerzita

TL03000188
Zvýšení efektivity českých
podniků prostřednictvím
optimalizace pracovního
kapitálu

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Česká spořitelna, a.s., Česká
zemědělská univerzita v
Praze

TL03000190
Historická biografická data v
digitálním prostředí.
Shromažďování - propojování
- využívání.

Historický ústav AV
ČR, v.v.i.

Univerzita Karlova,
Knihovna AV ČR, v.v.i.,
Masarykův ústav a Archiv
AV ČR, v.v.i., Moravský
zemský archiv v Brně

TL03000191
Nálepkování intelektově
nadaných dětí ve školním
prostředí

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL03000192

Udržitelnost a mobilita v
městském prostoru: Kdo jsou
uživatelé sdílených kol v
Ostravě a dalších městech v
Moravskoslezském kraji?
Analýza vývoje a potenciálu
služeb sdílených kol v regionu

Ostravská univerzita

Statutární město Ostrava,
nextbike Czech Republic
s.r.o., Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava, Vysoká škola
PRIGO, z.ú.
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TL03000193
Lokální knihovny v digitální
éře jako nástroj k integraci dětí
migrantů

Univerzita Karlova

TL03000196
Systém cílově orientovaného
řízení akademické organizace
se zohledněním
behaviorálních aspektů

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000198
Hodnocení rizik při používání
agrochemikálií zahrádkáři,
zmírnění rizikového chování
formou inovovaného
poradenství a osvěty

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

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

TL03000199 Rodičovství za mřížemi Masarykova
univerzita

Mezinárodní vězeňské
společenství, z.s.

TL03000200
Společenská odpovědnost
firem v rámci regionálního
rozvoje

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

TL03000202
Nerovnosti ve zdraví v České
republice: význam a vztah
determinant zdravotního stavu
obyvatelstva v územních
disparitách

Mendelova
univerzita v Brně Masarykova univerzita

TL03000204 Učící se univerzita 21. století Západočeská
univerzita v Plzni

Národní vzdělávací fond,
o.p.s., Sdružení profesního
terciárního vzdělávání, z. s.

TL03000205
Osobní vzdělávací prostředí
vysokoškolských studentů
zdravotnických oborů

Vysoká škola
zdravotnická, o.p.s.

Sdružení profesního
terciárního vzdělávání, z. s.,
Technická univerzita v
Liberci, CENTRUM PRO
STUDIUM VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ, v.v.i.

TL03000207 Využití vyspělých technologií v
oblasti odorologie

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

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000209
Kreativní a kulturní průmysly
– implementační manuál pro
veřejnou a soukromou sféru
pro 21. století

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Svaz průmyslu a dopravy
České republiky,
Západočeská univerzita v
Plzni

TL03000210 Nefinanční tržiště neziskového
sektoru

Masarykova
univerzita GIVT.cz s. r. o.
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TL03000212
Zvýšení transparentnosti
hypotečního trhu v ČR
rozšířením datové základny
pro sledování a odhad cen
nemovitostí

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i. Česká spořitelna, a.s.

TL03000213
Analýza a podpora rozvoje
kompetencí dětí v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví

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

TL03000215 Interdisciplinární podpora
etiky výzkumu

Masarykova
univerzita

TL03000216
Inovativní přístupy ke
vzdělávání v kontextu Cílů
udržitelného rozvoje

Univerzita Karlova Ústav informatiky AV ČR,
v.v.i., Elixír do škol, z. ú.

TL03000217
Operativní monitoring
cestovního ruchu v turistické
lokalitě Karlova Studánka a
okolí

Slezská univerzita v
Opavě

TL03000218
Nutriční gramotnost populace
ve věku 50+ a vliv médií na
formování jejich názorů na
zdravé stravování

STEM/MARK, a.s. Univerzita Karlova

TL03000219
E/tele-testovací systém pro
hodnocení psychomotorických
funkcí u školních dětí –
podpora společného
vzdělávání v ČR

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000221
Diagnostika motorické
kompetence v pedagogické
praxi: identifikace
dysprakticky ohrožených dětí
mladšího školního věku

Technická univerzita
v Liberci

TL03000222
Rozvoj informatického myšlení
pomocí situačních
algoritmických problémů

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000223 Expozice stresovým situacím v
prostředí virtuálního města

Národní ústav
duševního zdraví

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000224 Partnerství škola-univerzita v
přípravném vzdělávání učitelů Univerzita Pardubice
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Názvy organizací všech

dalších účastníků projektu
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TL03000227
Analýza rizik a bezpečnosti
obcí (jako součást
strategického plánování a
řízení rozvoje obcí)

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

TL03000229
Mediální gramotnost jako
předpoklad porozumění
médiím a prevence rizik
hodnocení společenských
témat

Univerzita Karlova

TL03000230
Institucionalizace metropolitní
spolupráce jako faktor zvýšení
motivace obcí ke spolupráci v
metropolitních oblastech

Masarykova
univerzita

TL03000234
Identifikace motivačních
faktorů kupního rozhodování
spotřebitelů (neuromarketing)
při využití virtuální a rozšířené
reality v segmentu biopotravin

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000235
Účetní standard a metodiky
pro účtování a řízení stálých
provozoven v mezinárodním
kontextu

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TPA Tax s.r.o.

TL03000236
Děti školního věku a jejich
vnímání online marketingové
komunikace

Technická univerzita
v Liberci

TL03000237
Nové perspektivy v oblasti
duševního vlastnictví pro
řízení inovací

University of New
York in Prague, s.r.o.

TL03000239
Adaptace osob v seniorském
věku na dynamické změny ve
společnosti s využitím
virtuální reality

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

TL03000240
Diagnostický systém měření
postojů žáků na principu
testování psychologické
vzdálenosti s využitím
evolučních algoritmů

Ostravská univerzita
Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava
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TL03000241
Vliv multimediálních
didaktických pomůcek na
vzdělávací proces žáků

Mateřská škola a
základní škola
MONTE

Konica Minolta Business
Solutions Czech, spol. s r.o.,
Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava

TL03000242
Komplexní inovace
distribučního systému pro e-
commerce

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000244
Zvyšování
konkurenceschopnosti sektoru
MSP prostřednictvím
implementace principů
společenské odpovědnosti

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

JAIP - Jihočeská agentura
pro podporu inovací, o.p.s.

TL03000246
Rodinná identita napříč
generacemi na příkladu
československých legionářů

Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, v.v.i.

Československá obec
legionářská, z. s.

TL03000247
Proměny společnosti vlivem
energetických technologií:
příležitosti, překážky, rizika

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava

TL03000248
Proměna přístupu k
umírajícím v kontextu
dlouhodobé a následné
lůžkové péče

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL03000250
Daň z nemovitých věcí jako
nástroj pro zvýšení fiskální
autonomie obcí

Slezská univerzita v
Opavě

TL03000251
Strategie pro udržitelnost a
rozvoj televize veřejné služby
v éře internetu: příklady dobré
praxe na základě
mezinárodního srovnání

Univerzita Karlova

TL03000252
Kohoutkovou nebo balenou:
Bariéry a motivace konzumace
pitné vody

Univerzita Karlova
Asociace pro vodu ČR z.s.,
Státní zdravotní ústav,
Idealab, s.r.o.

TL03000253
Inovativní přístup ke
kalkulacím nákladů služeb v
zemědělství a jejich sdílení

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000255
Podpora učitelů středních
odborných škol a rozvoj jejich
měkkých kompetencí

Mendelova
univerzita v Brně JCMM, z. s. p. o.
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TL03000256
Vývoj nových forem
vizualizace a interpretace
velkých vícerozměrných dat

Fyzikální ústav AV
ČR, v.v.i. OSE Czech Republic z.s.

TL03000257

Aplikace psychosociálního
přístupu k identifikaci a
posílení adaptačních
mechanismů člověka během
dlouhodobých pilotovaných
kosmických letů do hlubokého
vesmíru

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

QED GROUP a.s.

TL03000258 Posílení vnitřní koherence
sportovní diplomacie ČR

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Český olympijský výbor

TL03000259
Vývoj diagnostické baterie
čtení s porozuměním u žáků 2.
stupně ZŠ

Ostravská univerzita

TL03000260
Agregace a disagregace
sociálních a ekonomických dat
a jejich publikace formou open
dat pro účely územně
plánovacích procesů

Univerzita Palackého
v Olomouci

Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.

TL03000262
Opatření ke snížení studijní
neúspěšnosti na vysokých
školách

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Psychologický ústav AV ČR,
v.v.i., TERTIARY EDUCATION
& RESEARCH INSTITUTE,
z.ú.

TL03000264 Správa území v prostoru a čase České vysoké učení
technické v Praze

Státní oblastní archiv v
Praze, Historický ústav AV
ČR, v.v.i.

TL03000265
Výzkum multidisciplinárních
aspektů malého a středního
podnikání

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

Technická univerzita v
Liberci

TL03000266
Kultivace etického jednání ve
sportu prostřednictvím
webové aplikace s krátkými
filmy

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000267

Samospráva, člověk a paměť
krajiny – povědomí obyvatel o
vhodných opatřeních v krajině
pro snížení dopadu
intenzivních
hydrometeorologických situací

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

Masarykova univerzita
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TL03000268
Transformace na podmínky
nízkouhlíkové ekonomiky:
Technologie, znalosti a inovace
pro udržitelnou konkurenční
výhodu

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL03000269
Tvůrčí mezigenerační týmy
(TMT) jako základ inovačního
potenciálu firem a ekonomiky -
interaktivní specializovaná
mapa

Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

TL03000270

Podpora zlepšení dostupnosti
finančních zdrojů pro
investiční rozvoj malých a
středních podniků dluhovými
instrumenty z kapitálového
trhu

Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

TL03000271

Jak provádět dobrou správu
při poskytování sociálních,
kulturních a vzdělávacích
služeb organizacemi kolektivní
správy práv autorských a práv
souvisejících

Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

TL03000275 Neslyšící cestují bez
komunikační bariéry Deaf Travel s.r.o.

TL03000276
Vytvoření pokročilé analýzy a
softwarové podpory pro
stanovení rizikovosti subjektů
vstupujících do systému DPH

Profinit EU, s.r.o. České vysoké učení
technické v Praze

TL03000279

Zvýšení potenciálu
produktového portfolia
minipivovarů prostřednictvím
zpracování odpadu
vznikajícího při výrobě piva a
přebytků pekárenského
odvětví.

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Vysoké učení technické v
Brně, Vysoká škola technická
a ekonomická v Českých
Budějovicích
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TL03000280 Udržitelné metropole ČR EKOTOXA s.r.o.

Centrum investic, rozvoje a
inovací, Státní zdravotní
ústav, Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava, Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.,
Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G.
Masaryka, veřejná výzkumná
instituce, Univerzita
Palackého v Olomouci, České
vysoké učení technické v
Praze

TL03000282 Znalostní báze umělé
inteligence v České republice

Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

TOVEK, spol. s r.o.

TL03000283
Snížení informační asymetrie
při odhadu tržní ceny a tržního
nájmu nemovitostí pro bydlení
na území ČR

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Pricetown s.r.o.

TL03000284
Drobná sakrální architektura v
krajině 21. století -
Broumovsko

Univerzita Hradec
Králové

TL03000285
Podpora malých a středních
podnikatelů prostřednictvím
MAS v období 2021–2027

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Národní síť Místních akčních
skupin České republiky, z.s.,
GaREP, spol. s r.o.

TL03000286
Polarizace německé politiky v
oblasti migrace: zdroj
potenciálního ohrožení pro
české národní zájmy a
bilaterální vztahy

Univerzita Karlova

TL03000287
Software pro pokročilou
diagnostiku grafomotorických
obtíží

Psychologický ústav
AV ČR, v.v.i.

Propsyco, s.r.o., Vysoké
učení technické v Brně

TL03000288

Akademická encyklopedie
české kultury: komplexní
rozhraní pro zprostředkování
poznatků základního výzkumu
v humanitních a
společenských vědách

Ústav pro českou
literaturu AV ČR,
v.v.i.

Středisko společných
činností AV ČR, v.v.i.
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TL03000289
Materiálové a hodnotové toky
odpadů dřevozpracujícího
průmyslu – v perspektivě
společenské odpovědnosti
jednotlivých zájmových skupin

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000291
Mladí Češi a sociální sítě -
výsledky epidemiologické
studie pro praxi

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000293
Slovotvorný analyzátor pro
výuku češtiny pro cizince
(SLAN)

Masarykova
univerzita

TL03000296 Digitální společnost otevřená
seniorům

Univerzita Hradec
Králové

POST BELLUM, o.p.s., Open-
IT cz, s.r.o.

TL03000297

Návrh metodiky hodnocení
dopadů ekologicko-
ekonomických a sociálních
změn ve společnosti na
obchodní toky a
konkurenceschopnost
dřevozpracujícího průmyslu
ČR

Vysoká škola
podnikání a práva,
a.s.

Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s., LESS & TIMBER,
a.s.

TL03000298
(Ne)rovné příležitosti v
mobilitě české populace v 21.
století

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL03000300
Optimalizace kvality
vzdělávacího procesu v
závislosti na auditoriologii
školních prostor

EKOLA group, spol. s
r.o.

Univerzita Hradec Králové,
Západočeská univerzita v
Plzni

TL03000301
IPO jako nástroj udržitelného
podnikání a rozvoje
kapitálového trhu

Vysoké učení
technické v Brně

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích

TL03000303
Efektivita financování a
rozvoje lidských zdrojů ve
sportu v ČR

Univerzita Karlova

TL03000305
Stimulace regionálního rozvoje
v příhraniční oblasti CZ – AT s
využitím faktorové analýzy
realitního trhu

Vysoké učení
technické v Brně Obce v datech, s.r.o.

TL03000306
NanoDĚJEPIS – jak porozumět
soudobým dějinám v 21.
století

Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, v.v.i.

Univerzita Palackého v
Olomouci, Univerzita
Karlova
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TL03000308
Interakce virtuální reality,
fyziologických signálů a
reakční doby ve sportu

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

TL03000309
Hodnocení dopadů
zaváděných nadstandardních
modelů kvality v sociálních
službách

SocioFactor s.r.o.

TL03000311

BRAMBORY | Zkvalitnění
systému a procesu volby
pěstebních technologií polních
plodin na základě historické,
environmentální a
socioekonomické analýzy

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

Národní zemědělské
muzeum, s.p.o., Univerzita
Pardubice, TERAMED, s.r.o.

TL03000313 Systém podpory a tréninku
kognitivních funkcí mozku IMP net s.r.o.

TL03000317
Optimalizace prevence a řešení
následků mimořádných
událostí na příkladu
Jihočeského kraje

Vysoká škola
evropských a
regionálních studií, z.
ú.

TL03000318

Reprezentace regionální
identity v románu a její
potenciál pro rozvoj čtenářské,
informační a dokumentové
gramotnosti v prostředí
veřejných knihoven
Moravskoslezského kraje

Slezská univerzita v
Opavě

TL03000319
Ekonomika a etika
zahraničních investorů v České
republice

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL03000321
Eliminace negativních dopadů
cestovního ruchu
prostřednictvím rozvoje
kulturního dědictví a podpory
obcí

Univerzita Karlova

TL03000322
Ověření metodiky čtení
Sfumato pro nácvik čtení u
žáků s dyslexií

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000324
Selekční jazyk a online
tezaurus pro indexaci beletrie
založený na sémantice fikčních
světů

Masarykova
univerzita
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TL03000326
Vytvoření platformy pro
inovativní online vzdělávání
budoucích i stávajících
podnikatelů

Ostravská univerzita Slezská univerzita v Opavě

TL03000328

NA-C: Vývoj a standardizace
neuropsychologické baterie
pro sledování procesu učení,
efektu léčby a kognitivní
rehabilitace u dětské populace,
včetně dětí s neurovývojovým
či onkologickým
onemocněním.

Univerzita Karlova

TL03000329
Rolling Waste:
Environmentální a
behaviorální výzkum chování
účastníků hudebních festivalů

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Augiášův chlév s.r.o., LIR
Events s.r.o., Univerzita
Karlova

TL03000330
Demokratická revoluce
objektivem Dagmar Hochové:
Zpřístupnění unikátní
fotodokumentace z let 1989-
1992

Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, v.v.i. Moravská galerie v Brně

TL03000331
Možnosti zmírnění dopadů
změny klimatu nástroji
společenských věd

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

TL03000332
Lidová toponymie jako
prostředek ke zvyšování
sebeidentifikace obyvatel s
místem

Technická univerzita
v Liberci

TL03000333 Gender dekodér BPS - Byznys pro
společnost, z. s.

TL03000334
Eye-tracking jako diagnostická
metoda v jazykovém
vzdělávání neslyšících
studentů

Masarykova
univerzita

TL03000336
Virtuální výzkumné prostředí
pro předindustriální krajinu,
památky a společnost

Západočeská
univerzita v Plzni

INOVATIKA s.r.o., Historický
ústav AV ČR, v.v.i.,
Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i.
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TL03000338
Obohacení datové báze pro
tvorbu a evaluaci rodinné
politiky

Masarykova
univerzita

SC & C spol. s r.o., Univerzita
Karlova, VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
V.V.I.

TL03000339
Transfer a marketing v
procesu restrukturalizace
příhraničního regionu

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Pro-idea s.r.o.

TL03000341
Mikromarketing
incomingového cestovního
ruchu pro destinaci Jižní Čechy

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

Jihočeská centrála
cestovního ruchu

TL03000342
Spojitost psychofyziologických
funkcí a exekuce pokutových
kopů ve fotbalu

Masarykova
univerzita

TL03000343
Letová podpora pilotů
paraglidingu pomocí rozšířené
reality

Masarykova
univerzita El Speedo s.r.o.

TL03000345 Virtuální ZOO
Zoo Brno a stanice
zájmových činností,
příspěvková
organizace

Masarykova univerzita

TL03000346 Vzdělávání v kolaborativní
imerzivní virtuální realitě

Masarykova
univerzita

TL03000347
Predikční modely na základě
vstupní a psychologické
diagnostiky pro PČR

Mendelova
univerzita v Brně Masarykova univerzita

TL03000348 THEAITRE: Umělá inteligence
autorem divadelní hry? Univerzita Karlova

Akademie múzických umění
v Praze, Švandovo divadlo na
Smíchově

TL03000349
Inovace systému řízení hotelů
na bázi aplikace prediktivních
metod a algoritmů umělé
inteligence

Univerzita Hradec
Králové

PERFECT HOTEL CONCEPT
s.r.o., Vysoká škola hotelová
v Praze 8, spol. s r.o.

TL03000352
Nenumerické modelování
vlivu fám na investiční
rozhodování korporace

Vysoké učení
technické v Brně
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TL03000353
Připravenost nejen seniorské
populace na využití hlasového
ovládání domácnosti a jako
doplnění konvenčních zařízení
pro Tísňovou péči

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000361
Integrovaný systém řízení rizik
v muzeích a galeriích v České
republice

Vysoké učení
technické v Brně

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

TL03000362
Stabilizace a získávání
kvalifikovaných pracovníků v
Ústeckém kraji

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

TL03000363
Diagnostika syndromu CAN a
souvisejících deficitů:
příspěvek k objektivizaci
diagnostických nálezů pomocí
registrace očních pohybů

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000364
Geografické informační
systémy a plnění povinností
legislativy v oblasti
archivnictví

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

Národní archiv

TL03000365
Historické prameny na dosah.
Zpřístupnění středověkých
písemných dokumentů formou
kontextuální databáze

Filosofický ústav AV
ČR, v.v.i.

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

TL03000367
VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍ REALITY
V UMĚNÍ: VYTVOŘENÍ
ZÁŽITKU VE SVĚTĚ FANTAZIE
A INSPIRACE KARLA ZEMANA

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

FG Forrest, a.s., FILMFEST,
s.r.o.

TL03000368
Řízení procesů
environmentální a ekonomické
optimalizace chovu skotu v
podmínkách ČR

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL03000369
Elektronická lexikální
databáze indoíránských
jazyků. Pilotní modul perština

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova

TL03000374
Zlepšování kvality studia v
terciárním vzdělávání za
pomocí metod prediktivního
modelování a umělé
inteligence

České vysoké učení
technické v Praze

Unicorn College s.r.o., Ústav
informatiky AV ČR, v.v.i.
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TL03000375
Výzkum potenciálu žáků
základních škol pro vzdělávání
v technických oborech.

Ostravská univerzita

TL03000376
Postgraduální vzdělávání
sociálních pracovníků pro
oblast spirituality v sociální
práci ve službách pro seniory

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Západočeská univerzita v
Plzni, Univerzita Karlova

TL03000377

Využití ekonomického a
společenského potenciálu
kulturního dědictví
prostřednictvím vzdělávacích
a turistických produktů na
příkladu historických krovů

Město Cheb
Západočeská univerzita v
Plzni, ZIP o.p.s., Karlovarský
kraj, Ústav teoretické a
aplikované mechaniky AV
ČR, v.v.i.

TL03000378 Muzeum 2030 - naplňování
Agendy 2030 Univerzita Pardubice Národní zemědělské

muzeum, s.p.o.
TL03000380 Psychodiagnostické metody

pro psychologii sportu
Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000381
Urbanismus a suburbanismus
v ČR na základě zahraničních
vzorů a jejich reflexe v
humanitních, společenských
vědách a umění

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000383
Evaluace exportní politiky ČR:
implementace Komplexní
hospodářské a obchodní
dohody CETA

Univerzita Karlova
CEVRO Institut, z.ú., VYSOKÁ
ŠKOLA EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL03000385
Software pro simulaci
ekonomických procesů a
rozhodování v ekonomice

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TopMonks s.r.o.

TL03000387
Faktory ovlivňující cenu a
produkci vybraných potravin v
ČR

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL03000388
Udržitelnost venkovské
obchodní vybavenosti
(mezinárodní komparace a
nové business modely)

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL03000389 Retail jako veřejný prostor
VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

WELLEN a.s.
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TL03000390
Komplexní nástroj pro
přidělování financí z veřejných
zdrojů

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL03000393 Interkulturní komunikace s
cizinci v nepříznivých situacích

České vysoké učení
technické v Praze ISECO Consulting s.r.o.

TL03000395
MIG21 – Vývoj a validizace
testu mediální, informační a
digitální gramotnosti jako
výzva 21. století

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000396
Fenomén městského
zahradničení – od
zahrádkářských kolonií ke
komunitním zahradám

Mendelova
univerzita v Brně

KOKOZA, o.p.s., Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem, Český svaz
ochránců přírody,
Masarykova univerzita

TL03000398
Eye-tracking analýza čtení
Školního atlasu světa –
multimediální publikace

Univerzita Palackého
v Olomouci Kartografie PRAHA, a.s.

TL03000401
Středoevropské migrační a
integrační procesy v novověku
ve vzdělávacím systému 21.
století

Historický ústav AV
ČR, v.v.i.

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

TL03000403
Online dispute resolution
(ODR) - konceptuální analýza
proveditelnosti záměru
vybudování online
soudu/online soudnictví

PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář-
zápis v anglickém
jazyce: PRK Partners
s.r.o. attorneys at law

Vysoké učení technické v
Brně, Masarykova univerzita

TL03000405
Dopady environmentálních
změn na migraci v oblasti
Afriky: implikace pro českou
zahraniční politiku

Mendelova
univerzita v Brně

TL03000407 Jazyk T. G. Masaryka Masarykův ústav a
Archiv AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova

TL03000410
Dissected news - prevence
fake news formou populárně
naučných next-booků

Univerzita Palackého
v Olomouci

Nová beseda, z.s.,
Transitions

TL03000412
Harmonizace a standardizace
znaleckých postupů při
posuzování průběhů a příčin
dopravních nehod pro posílení
právní jistoty občanů

Vysoké učení
technické v Brně

Univerzita Pardubice, České
vysoké učení technické v
Praze
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TL03000413 Nové metody podpory života
lidí s Alzheimerem

České vysoké učení
technické v Praze Chytrá Péče s.r.o.

TL03000414

Systémové pojetí hodnocení
vzdělávání žáků základních
škol: Inovace vysvědčení jako
součásti komplexního
hodnocení žáka podporujícího
jeho učení

Masarykova
univerzita

TL03000415
Aplikovaný výzkum pro
inovaci sociální práce
zapojující koncept spirituální
citlivosti

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000416 Podpora kvality života osob s
poruchami příjmu potravy

Univerzita Palackého
v Olomouci Centrum Anabell, z. ú.

TL03000420 Zachraň bobra, zadržíš vodu! Mendelova
univerzita v Brně

ATELIER FONTES, s.r.o.,
Media Tenor, spol. s r. o.,
CONBIOS s.r.o.

TL03000421
Komparace kvality života
chovanců v Ústavu pro výkon
zabezpečovací detence a
doživotně odsouzených

Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s.r.o.

TL03000424

Vývoj vybraných
technologických intervencí a
objektivní kvantifikace jejich
vlivu na změny kvality života
pacientů s chronickými
geriatrickými syndromy.

České vysoké učení
technické v Praze

TELMED HTP s.r.o.,
Univerzita Karlova

TL03000425 3D tisk a jeho uplatnění na
základních a středních školách

Masarykova
univerzita Y Soft Corporation, a.s.

TL03000426
Aplikace nekonvenčních
technologií obrábění pro
nábytkářský průmysl

Mendelova
univerzita v Brně

Klastr českých nábytkářů,
družstvo, Cech čalouníků a
dekoratérů, z. s.

TL03000427
Východočeské Polabí ve
fondech SVK HK –
atraktivizace literárního
odkazu v sociokulturních
podmínkách dneška

Univerzita Pardubice

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče
Názvy organizací všech

dalších účastníků projektu

F-028, verze 4, revize 191120
Veřejný

Strana 27 / 50



TL03000429
Podpora přípravy budoucích
učitelů a profesního rozvoje
učitele v oblasti badatelských
aktivit v matematice pro žáky
ve věku 10-15 let

Univerzita Hradec
Králové

TL03000430
Metodika a aplikace e-health
pro psychologickou přípravu
ve vrcholovém sportu

Yarmill, s.r.o.
Český olympijský výbor,
Univerzita Palackého v
Olomouci

TL03000432
Komparace a harmonizace
statistických dat příhraničních
regionů a jejich následné
využití pro rozvoj měst a obcí

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

RERA a.s.

TL03000438
Podpora kvality života
pacientů s idiopatickými
střevními záněty (IBD)

Univerzita Palackého
v Olomouci Pacienti IBD z.s.

TL03000439
Regulace stavební činnosti v
chráněných krajinných
oblastech (CHKO)

Univerzita Karlova

TL03000442

Řešení nedostatku vody v
aridních oblastech: vývoj,
modelování a testování
ekologicky přínosných
struktur na základě
archeologických, historických
a environmentálních zjištění.

Masarykova
univerzita

HUTIRA - VISION, s.r.o.,
Vysoké učení technické v
Brně

TL03000444
Reformy globálního vládnutí -
důsledky pro ČR a její
postavení v mezinárodním
systému

Univerzita Karlova ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, V.V.I.

TL03000445

Využití informačních
technologii při vývoji
inovativní interaktivní
multimediální didaktické
pomůcky podporující
didaktické kompetence učitelů
školní tělesné výchovy a
trenérů pracujících s mládeží

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL03000446
Institut forenzního
interdisciplinárního výzkumu,
sociálně emancipačního
designu a architektury

Vysoké učení
technické v Brně Masarykova univerzita
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TL03000447 Konkurenceschopnost
digitalizace a její design

AKADEMIE STING,
o.p.s.

TL03000448 Tabuizována témata ve
školství STEM/MARK, a.s.

TL03000449
Lesy nového milénia: Využití
input-output analýzy pro
lesnickou praxi a politiku
založenou na faktech

Masarykova
univerzita

Hnutí DUHA - Friends of the
Earth Czech Republic

TL03000452

Společenskovědní teoreticko-
metodologické přístupy v
procesu vytváření prostředí a
infrastruktury pro rozvoj
sociálního kapitálu v oblasti
high-tech inovačního
průmyslu České republiky

Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s.r.o.

TL03000453
Behaviorální modelování s
využitím elektronické stopy
osoby

Mendelova
univerzita v Brně radixal s.r.o.

TL03000455
Vývoj aplikace pro distanční
vedení mediace a trénink
mediace

Kappa Beta Institut,
z.s.

TL03000456 Sociální a právní aspekty
života intersexuálních lidí v ČR

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000458 EVENT – nástroj úspěšného
rozvoje regionu

Metropolitní
univerzita Praha,
o.p.s.

MindBridge Consulting a.s.,
CE-Traffic, a.s., Česká
eventová asociace z.s.

TL03000459

Online platforma pro analýzu a
vizualizaci týmových
kompetenčních a
psychometrických profilů s
využitím metody
Sociomapování®

QED GROUP a.s. Univerzita Karlova

TL03000460
Sociální, kulturní a technické
aspekty udržitelného rozvoje
rekultivované krajiny po těžbě

Výzkumný ústav
balneologický, v. v. i.,

TL03000462
Participace občanů a výzvy
občanského vzdělávání ve
strukturálně postižených
regionech

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
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TL03000463 Přínos etického leadershipu
pro rozvoj podniku.

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

VÍTKOVICE STEEL, a. s.,
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

TL03000465
Nástroj pro vizuální analýzu
učení studentů v online
vzdělávacím prostředí pro
pedagogy

Masarykova
univerzita

TL03000467 Česko-polsko-ruský
idiomatikon

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000468
Virtuální vědecko-technická
aréna - zodpovědné soužití
člověka a technologií v
moderní společnosti

České vysoké učení
technické v Praze

Krajská hospodářská
komora Královéhradeckého
kraje, Český komitét pro
vědecké řízení z.s., Vysoká
škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

TL03000469
Podpora integrace
matematické, čtenářské a
jazykové gramotnosti u žáků
základních škol

Univerzita Karlova

TL03000470
Identifikace kariérního
potenciálu u uchazečů o
zaměstnání

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000471
Podpora kvality života
pacientů s poruchou krevního
srážení - Hemofilií

Univerzita Palackého
v Olomouci Český svaz hemofiliků, z.s.

TL03000473
Vývoj aktivit pro
mezigenerační vzdělávání
seniorů a dětí

Technická univerzita
v Liberci IQLANDIA, o.p.s.

TL03000474
Dohledový a asistenční systém
pro pacienty s
neurokognitivním deficitem

Nadační fond
NEUROSMART

Vysoké učení technické v
Brně, Masarykova univerzita

TL03000476
Cementál. Výstavba, veřejný
prostor a bytová kultura v
kresleném humoru

Vysoké učení
technické v Brně

TL03000480
Design jako prostředek pro
vývoj a zachování jemné
motoriky v době digitálních
technologií.

DIVAN DESIGN s.r.o. LUKÁŠ DUŠEK

TL03000481
Ekonomická analýza
rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže

České vysoké učení
technické v Praze

Vysoká škola regionálního
rozvoje a Bankovní institut -
AMBIS, a.s.
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TL03000482
Využití moderních obrazových
technologií pro zvýšení
efektivity rozhodování v
soudním řízení

Masarykova
univerzita

Vysoké učení technické v
Brně

TL03000483 Společensky odpovědný
podnikatel Ostravská univerzita

Vysoká škola PRIGO, z.ú.,
Jazykové a humanitní
GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.

TL03000486 Atraktivní kompaktní město Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL03000488
Sledování a hodnocení kvality
dlouhodobé péče u stárnoucí
populace v 21. století

České vysoké učení
technické v Praze Univerzita Karlova

TL03000489 Využití recyklátu PET v
architektuře a designu

České vysoké učení
technické v Praze

Karlovarské minerální vody,
a. s., OSE Czech Republic z.s.

TL03000491
Hledání cesty k udržení
hodnoty Hranického krasu s
respektováním potřeb všech
lokálních aktérů

Mendelova
univerzita v Brně

TL03000493
Geografické a společenské
aspekty využití odpadních vod
k závlahám zemědělských
plodin

Mendelova
univerzita v Brně

TL03000497
Vývoj lingvistického obsahu
nové České řečové
audiometrie

Ústav experimentální
medicíny AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova

TL03000498 Fulltextové vyhledávání v
archivních a jiných pramenech

Univerzita Hradec
Králové

Národní knihovna České
republiky, České vysoké
učení technické v Praze

TL03000499

Využití virtuální reality při
posilování komunikačních
dovedností členů
multidisciplinárních týmů v
sociálních a ve zdravotnických
službách

Univerzita Karlova WEBSCHOOL s.r.o., Life
Support s.r.o.

TL03000500 Interaktivní výuka řízení
podniku v tržní ekonomice

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

INEKON SYSTEMS s.r.o.
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projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče
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TL03000501
Psychologická podpora
pacientů s chronickým
srdečním selháním s využitím
informačních a komunikačních
technologií

Fakultní nemocnice
Olomouc

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL03000502 Trestněprávní problematika
dárcovství částí lidského těla

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000503
Rozvoj case managementu a
podpora sociálního
začleňování v prostředí
terénních služeb sociální péče

Masarykova
univerzita

TL03000505
Návrh modelu na dítě
zaměřené interdisciplinární
spolupráce odborníků v
rozvodové situaci rodičů

Univerzita Pardubice

TL03000506
Mapový a informační portál
udržitelného rozvoje montánní
a post-montánní krajiny
Podkrušnohoří

Výzkumný ústav pro
hnědé uhlí a.s.

Oblastní muzeum a galerie v
Mostě, příspěvková
organizace, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, České vysoké
učení technické v Praze,
Univerzita Karlova

TL03000507
Podpora součinnosti územní
veřejné správy a zemědělských
subjektů v rámci regionálního
rozvoje

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Zemědělský svaz České
republiky, Institut
vzdělávání v zemědělství
o.p.s.

TL03000508

Mezi občanskou angažovaností
a profesní povinností –
podpora zapojení sociálních
pracovníků do advokační
činnosti (policy advocacy) v
tvorbě veřejných politik.

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000509
Využití HeartMath technologie
k rozvoji seberegulace žáků
základní školy

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL03000511
Odborná platforma pro
zhodnocení řízení z pohledu
managementu založeného na
důkazech

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Číslo
projektu Název projektu Název organizace
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TL03000514

Identifikace hodnotových
schémat a klíčových
kompetencí pro úspěšnou
transformaci organizační
struktury směrem k
udržitelnému rozvoji

Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

MgC Group s.r.o.,
MONTESSORI INSTITUTE
PRAGUE s.r.o.

TL03000515

Korpus autentických textů
české zdravotní dokumentace
a systém pro sémantické
fulltextové vyhledávání
informací v textové části
zdravotního záznamu pacienta

Masarykova
univerzita

LEXICAL COMPUTING CZ
s.r.o.

TL03000516
Moderní způsoby
zaměstnávání OZP v souladu s
trendy pracovního trhu 21.
století

Nadační fond pro
podporu
zaměstnávání osob
se zdravotním
postižením

Metropolitní univerzita
Praha, o.p.s., Česká
zemědělská univerzita v
Praze, IBRS - International
Business and Research
Services s.r.o.

TL03000517 Brána k antice otevřená Masarykova
univerzita

TL03000518
Podpora neformálních
pečovatelů v Jihočeském kraji
prostřednictvím
audiovizuálních prostředků
včetně virtuální reality

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000519
Kompetentnost managementu
malých a středních podniků k
implementaci 4.0 v regionu

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

TL03000520 Chytrá řešení napříč
kontinuální péčí o seniory Ostravská univerzita

Deeplab s.r.o., SeneCura
SeniorCentrum HŠH a.s.,
Univerzita Hradec Králové

TL03000521
Diagnostika matematické
připravenosti žáků pro
přechod na druhý stupeň ZŠ a
návrhy na vyrovnávání
potenciálních bariér.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

TL03000522
Aplikace soustavy indikátorů
ETIS (European Tourism
Indicators System) na
modelový Jihočeský region

Vysoká škola
obchodní v Praze,
o.p.s.

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze,
Jihočeská centrála
cestovního ruchu, Vysoká
škola finanční a správní, a.s.

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče
Názvy organizací všech
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TL03000523 Virtuální scény jako nástroj
výuky cizích jazyků u seniorů

Univerzita Hradec
Králové

3dsense s.r.o., Národní ústav
duševního zdraví

TL03000525
Design modelu metropolitních
oblastí ČR zasažených
depopulací

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Město Jeseník, Karlovarská
agentura rozvoje podnikání,
příspěvková organizace,
Technologické inovační
centrum s.r.o.

TL03000526 Framework pro semanticky
orientovaný dialogový systém Agnostix, s.r.o.

TL03000527
Vnitřní a vnější periferie v
regionálním rozvoji Česka - od
genetické determinace k
územní kohezi

Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

Západočeská univerzita v
Plzni, Univerzita Palackého v
Olomouci, Masarykova
univerzita

TL03000530
Proti nenávistným útokům:
využití informačních
technologií v trestním řízení

Západočeská
univerzita v Plzni

České vysoké učení
technické v Praze, In
IUSTITIA, o.p.s.

TL03000531 Pro život Ekoport z.s.

TL03000532
Předpoklady úspěšnosti a
selhávání odsouzených
zařazovaných do vězeňských
programů cílených na
snižování rizik (ROOT ´20)

Univerzita Karlova

TL03000533

Kritické zóny akademické a
kulturní praxe: Akční výzkum
možností institucionální
transformace v době
ekologického a klimatického
rozrušení

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

Akademie výtvarných umění
v Praze, Filosofický ústav AV
ČR, v.v.i.

TL03000534 Generátor virtuálních
mobilních průvodců

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000535
Vývoj systému podpory
implementace inovativní
koncepce technického
vzdělávání na základních
školách v České republice.

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000537
Optimalizovaná archeologická
predikce v procesu přípravy
staveb velkého rozsahu

Masarykova
univerzita
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TL03000538
Digitální saturace malých a
středních podniků v kontextu
podnikových a
makroekonomických faktorů

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně PRIA SYSTEM s.r.o.

TL03000541
Periferie Jihočeského kraje,
jejich lidský kapitál a opatření
zmírňující perifernost a
rozvíjející lidský kapitál

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000542

Metodika propočtu cenových
rozdílů vybraných
hospitalizací v České republice
a Německu, právní analýza
přeshraniční spolupráce v
poskytování zdravotní péče a
metodika vypořádání právních
otázek při poskytování
přeshraniční zdravotní péče.

Univerzita Karlova

TL03000543
Kvalita života v
Jihomoravském kraji: potřeby
obcí a jejich obyvatel v oblasti
infrastruktury a služeb

Masarykova
univerzita

TL03000545 Framework pro rozvoj
klastrování v ČR

AKADEMIE STING,
o.p.s.

TL03000546
Účinnost moderních
neurotechnologií na zvyšování
míry resilience ve
vysokoškolské praxi.

Univerzita Pardubice

TL03000549
Umění a design jako řešení
změn v dopravě s nástupem
autonomního řízení

Vysoká škola
uměleckoprůmyslová
v Praze

ŠKODA TRANSPORTATION
a.s., České vysoké učení
technické v Praze

TL03000550
Využití digitálních technologií
pro podporu duševního zdraví
a zvýšení pracovního výkonu
zaměstnanců

Krajská hospodářská
komora Ústeckého
kraje, z.s.

VVV MOST spol. s r.o., Brain
Solutions Institut, s.r.o.

TL03000551
Tělesná výchova jako
„laboratoř demokracie“:
tvorba, ověření a aplikace
materiálů pro výuku Tělesné
výchovy

Univerzita Karlova
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projektu Název projektu Název organizace
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TL03000553
Predikce školní ne/úspěšnosti
v oblasti čtenářské
gramotnosti žáků ZŠ

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

TL03000554
Rozvíjení argumentačních
dovedností: od logické
výstavby textu k logickému
uvažování

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL03000555
Možnosti funkčního využití
zatopených poklesových kotlin
v oblasti Karvinska pro
výstavbu plovoucích
stavebních celků

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL03000556 Vývoj evaluace programů
vzdělávání učitelů Učitel naživo, z. ú. PAQ - Prokop Analysis and

Quantitative Research, s.r.o.

TL03000557

Otevřená klasifikace příznaků
poruch pohybového aparátu s
využitím rychlých a
spolehlivých neinvazivních
kinematických diagnostických
metod

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

TL03000562
Posuzování vlivu nových
technologií na společnost a
životní prostředí

Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

ISFOR z.ú., Integra
Consulting s.r.o.

TL03000563 Nástroje strategického řízení
výzkumných infrastruktur

Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

TERTIARY EDUCATION &
RESEARCH INSTITUTE, z.ú.

TL03000565
Drobné památky jako nástroj
posilování vztahů lokálních
komunit k prostředí pro život

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

TL03000566
Nástroje pro motivaci rodičů k
omezení využívání individuální
automobilové dopravy pro
přepravu dětí do školek a
nižších stupňů základních škol

Univerzita Karlova

TL03000567
Hodnotové podnikání v
Moravskoslezském kraji a jeho
popularizace

Slezská univerzita v
Opavě

Moravskoslezské inovační
centrum Ostrava, a.s.

TL03000568
Jídlo jako edukační prostředek
pro kreativní reflexi
společnosti a mezigenerační
dialog

Západočeská
univerzita v Plzni
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TL03000570

Nový začátek? – Kariérní,
poradenské a Start-up
centrum, vzniklé na základě
analýzy potřeb a připravenosti
na průmyslovou revoluci 4.0 v
okrese Karviná.

Vysoká škola PRIGO,
z.ú.

TL03000573

m(u)o.st/ Pilotní program
studentských stáží Muzea
umění Olomouc a role
kulturních institucí ve
zvyšování úrovně profesní
připravenosti na pracovní
pozici edukátor v kultuře u
vysokoškolských studentů
pedagogických a
uměnovědných oborů

Muzeum umění
Olomouc

TL03000574
Vytvoření modelu "gulagu" ve
virtuální a rozšířené realitě
jako nástroje pro zvyšování
efektivity výuky dějin 20.
století

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Gulag.cz, z. s.

TL03000575
Otisky rukou v krajině:
geofyzikální aplikace v
archeologii

Univerzita Karlova Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i., INSET s.r.o.

TL03000577

DeepLab – technologická
platforma pro zkoumání vlivu
osobnostních charakteristik a
vnějších faktorů na dynamiku
týmu při dlouhodobém pobytu
v ICE environment

České vysoké učení
technické v Praze 1st Cloud Republic a.s.

TL03000578
Optimalizace digitalizovaných
služeb veřejné správy a
podpora adaptability
společnosti pro jejich
využívání

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

TL03000579

Posilování
konkurenceschopnosti a
udržitelnosti ekonomického
růstu regionů prostřednictvím
digitalizace a poskytování
digitalizačních služeb

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
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TL03000581

Výzkum socioekonomických
motivací uživatelů veřejné
dopravy v rámci
integrovaných dopravních
systémů pro nový způsob
zajištění dopravní obslužnosti
poslední míle

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

PROVED s.r.o., TELEMATIX
SOFTWARE a.s.

TL03000583
Analýza obsahu potenciálně
extremistických textů -
metodologický postup

Západočeská
univerzita v Plzni MINISTERSTVO VNITRA

TL03000585
Znalostní podpora
implementace udržitelného
rozvoje v ČR

EKOTOXA s.r.o.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH
INFORMACÍ A STATISTIKY
ČR, Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava, Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.,
Univerzita Palackého v
Olomouci

TL03000586
Reflexe potřeb trhu práce do
kurikula vysokoškolského
vzdělávání v cestovním ruchu

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s.

TL03000589

Identifikace problému
společenské odpovědnosti v
domácnostech: Kontrola
kvality podzemních vod
ovlivněná klimatickými
změnami a lidskou činností

Univerzita Karlova Mendelova univerzita v
Brně, Deloitte Advisory s.r.o.

TL03000590

Vědecká konference kritického
myšlení a řízení založeného na
důkazech jako odpověď na
nebezpečně nepodloženou
komunikaci a rozhodování v
organizačním prostředí

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL03000591

Multikriteriální optimalizace
vozových parků s ohledem na
snížení nákladů, snížení emisní
zátěže a zvýšení spokojenosti
zaměstnanců na základě
evidence-based přístupu

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Ernst & Young, s.r.o.

TL03000592
Vývoj nástroje pro
monitorování, analýzu a
komparaci tělesné zdatnosti

Masarykova
univerzita
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TL03000593
České země a střední Evropa v
době lucemburské - historie,
umění, kulturní identita

Univerzita Karlova

TL03000595

Zhodnocení a formování
komplexních forem spolupráce
mezi státními a nestátními
organizacemi ke zvýšení šancí
na uplatnění mladých osob
znevýhodněných na trhu práce
v ČR

Masarykova
univerzita

TL03000598
Novodobé výzvy didaktiky
matematiky v kontextu
pregraduálního vzdělávání pro
svět 4.0

Technická univerzita
v Liberci

TL03000599

Udržitelnost zemědělského
hospodaření ve vztahu ke
kvalitě půdy na základě plnění
výrobních funkcí a externalit
zemědělství v historicky
vymezených etapách
vybraných pohraničních a
vnitrostátních regionů ČR

Agrovýzkum Rapotín
s.r.o.

Národní zemědělské
muzeum, s.p.o.

TL03000603
Skryto pod povrchem.
Archeologické terény
Pražského hradu, jejich
ochrana a prezentace v
moderním světě.

Archeologický ústav
AV ČR, Praha, v.v.i.

Univerzita Karlova, Ústav
teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v.v.i.

TL03000604
Šíření falešných zpráv (Fake
News) na internetu a
sociálních sítích a prevence v
zaměření na Generaci Z s
aplikací do mediální výchovy.

Západočeská
univerzita v Plzni

TL03000606

Reálné versus virtuální.
Věrohodná aplikace digitálních
technologií pro prezentaci
obtížně zachytitelných
tragických historických
událostí na příkladu NKP
Památník Ploština.

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL03000608 Posilování resilience
pečujících INESAN, s.r.o.
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TL03000609 Vývoj nástroje pro screening
PPP INESAN, s.r.o.

TL03000611 Inteligentní systém péče o
seniory INESAN, s.r.o. DelpSys, s.r.o., České vysoké

učení technické v Praze

TL03000613
Výzkum a vývoj
audiovizuálních didaktických
prostředků pro střední stupeň
vzdělávání

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

TL03000614
Výzkum zneužívání
návykových látek a ověření
účinnosti preventivního
působení na základních a
středních školách

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

TL03000617 Red flags pro státní pokladnu a
veřejné zakázky Datlab s.r.o.

TL03000618

Re-desing uhelného regionu v
posttěžebním období:
konceptualizace
společenských změn na bázi
aktuálních trendů a smart
technologií

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

ASITIS s.r.o., Palivový
kombinát Ústí, státní podnik,
Leon Taurus s.r.o.,
INOVAČNÍ CENTRUM
ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.,
Ústecký kraj

TL03000621 Osvěta a edukace - Kuchařka
bezpečí seniora Chytrá Péče s.r.o.

TL03000622

Vznik sociální realitní
agentury jako nástroj podpory
efektivity sociální práce s
klienty nacházejícími se v
nepříznivých sociálních
situacích spojených s bydlením

Vysoká škola PRIGO,
z.ú.

Armáda spásy v České
republice, z. s.

TL03000625
Zkoumání spontánnosti
obyvatel participace na
veřejné debatě

Jurisprudence search
s.r.o. Univerzita Karlova

TL03000626
Evaluace úspěšnosti procesu
integrace cizinců v
dlouhodobém horizontu

Západočeská
univerzita v Plzni

TL03000628
Cesty k práci: Vzdělanostní a
profesní dráhy mladých lidí ze
sociálně vyloučeného
prostředí

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL03000630 Analýza legislativních návrhů
(ALEN)

Ústav státu a práva
AV ČR, v.v.i.
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TL03000631
Výzkum a řešení bariér
aplikace standardu FSC v
českém lesnictví

Univerzita Karlova Forest Support s.r.o.,
FAIRWOOD Solutions, s.r.o.

TL03000634

Výzkum insolvenčního řízení
se zaměřením na oddlužení
fyzické osoby. Usnadnění
identifikace a rozhodování,
zachováním ekonomické a
sociální stability dlužníka s
pozitivním dopadem na
všechny účastníky procesu.

Vysoké učení
technické v Brně

TL03000635 Efektivní komunikace vědy
Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

TERTIARY EDUCATION &
RESEARCH INSTITUTE, z.ú.

TL03000637 Alivio - mobilní hra zmírňující
příznaky OCD Pixelfield, s.r.o. Národní ústav duševního

zdraví
TL03000638 Výzkum aplikované

psychologie architektury
České vysoké učení
technické v Praze

TL03000640 Studia humanitatis pro 21.
století

Masarykova
univerzita

TL03000641
Jak (ne)přicházet o talenty:
role rodiny a školy ve
formování a uskutečňování
vzdělanostních aspirací

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

TL03000642
Inovativní způsob vzdělávání
fyziky a chemie na 2 stupni
základních škol
prostřednictvím rozšířené
reality a metod SHUV

Vivido s.r.o.
Základní škola Dr.Edvarda
Beneše, Praha 9 - Čakovice,
náměstí Jiřího Berana 500

TL03000644
Výzkum a šíření znalostí v
oblasti informačních
technologií využitelných pro
humanitní obory

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000645
Výzkum možností zefektivnění
procesu přípravy a realizace
staveb

CTECH s.r.o. České vysoké učení
technické v Praze

TL03000646
Software pro vyhodnocování
věku podle pánve v
retrospektivní antropologii,
archeologii a forenzních
vědách

Univerzita Karlova
Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i., České vysoké
učení technické v Praze
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TL03000647
Je péče o seniora a
handicapovanou osobu v
domácím prostředí opravdu
levnější?

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

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České
republiky, z. s.

TL03000648

EEG Neurofeedback
Experience - reprezentace
elektrické aktivity neokortexu
pomocí audio a video her jako
cesta k seberozvoji i k
sebevyjádření

Univerzita Karlova Lunchmeat studio s.r.o.

TL03000650

Výzkum dopadů využití umělé
inteligence při diagnostice
vybraných chorob na zvýšení
kvality života pacientů a na
systémy poskytování
zdravotní péče

Bonmedix s.r.o.
Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava

TL03000651

Výzkum optimálního mixu
využívání tradičních a
inovativních digitálních
komunikačních kanálů za
účelem efektivní komunikace
samospráv s občany

POLAR televize
Ostrava, s.r.o. Slezská univerzita v Opavě

TL03000652
Inteligentní etiketa
potravinářských výrobků a její
význam pro rozhodování
spotřebitele

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Výzkumný ústav živočišné
výroby, v. v. i., Choceňská
mlékárna s.r.o., Vysoká škola
finanční a správní, a.s.

TL03000653
Oběhové hospodářství-
zvyšování informovanosti
národnostních menšin k
zajištění udržitelného rozvoje
obcí, měst a regionů

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

TL03000654

Vývoj a pilotní ověření
intervenčního programu s
využitím virtuální reality v
primární, sekundární a
terciární prevenci syndromu
vyhoření v pomáhajících
profesích

České vysoké učení
technické v Praze

Krajská nemocnice T. Bati, a.
s.
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TL03000655
Mapování příkladů dobré
praxe při využití umělé
inteligence v malých firmách a
organizacích

Czechlnno

Západočeská univerzita v
Plzni, prg.ai, z. s.,
Masarykova univerzita,
Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava, Technologické
centrum Akademie věd
České republiky,
Elektrotechnická asociace
České republiky

TL03000656
Klíčové kompetence
absolventů středních škol v
kontextu trhu práce a
paradigmatu společnosti
Industry 4.0

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000657 Možnosti a podmínky inovace
ISPV

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

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

TL03000658
Rozhodovací online platforma
pro oblast řízení certifikace
produktů z pohledu původu a
kvality

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Vysoká škola polytechnická
Jihlava

TL03000659 Budovaní demokratické
kultury na školách

Univerzita Hradec
Králové Univerzita Karlova

TL03000660 Znalostní municipalita -
SMART finanční řízení obcí

Masarykova
univerzita SMSdata s.r.o.

TL03000661
Vliv kontaktu s přírodou na
psychické zdraví dítěte,
intrapersonální a
interpersonální procesy

Masarykova
univerzita

TL03000663
Terapeutická lázeňská krajina
jako nástroj pro zkvalitnění
života

Institut lázeňství a
balneologie, v. v. i.

Česká geologická služba,
METCENAS, o.p.s.

TL03000665
Socioekonomická situace rodin
s dětmi v českém daňově-
dávkovém systému

Vysoká škola PRIGO,
z.ú.

Computer & Printing
Solutions s.r.o.

TL03000667 Modely pro P2P obchodování s
elektrickou energií

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

KOMIX s.r.o.
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TL03000669
Výzkum a měření závazku k
organizaci (organizational
commitment) v českých
firmách

Tres consulting s.r.o.

TL03000670
Prekarita jako reálná
zkušenost sebezaměstaných a
mikropodniků

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL03000671
Využití prvků umělé
inteligence při poskytování
odborného sociálního
poradenství

Univerzita Hradec
Králové

Občanské poradenské
středisko, o.p.s.

TL03000673

Dopady sekundárního práva
Evropské unie v kontextu
aplikace Směrnice Evropského
parlamentu a Rady EU
2018/957 na sektor
stavebnictví

Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s.r.o.

TL03000675
Příprava českého právního
rámce na decentralizované
technologie

Blockchain Republic
Institute, z.ú.

TL03000679
Redukce informačního deficitu
a rozvoj představivosti osob se
zrakovým postižením
prostřednictvím 3D modelů s
auditivními prvky

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000681

Metodika pro plnění
povinností certifikovaných
účetních v oblasti boje proti
legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování
terorismu

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL03000684

Voda v českém Slezsku 1780–
1950: Vývoj vodního
hospodářství jako ochrany
před negativními dopady
extrémních hydrologických
jevů

Slezské zemské
muzeum

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

TL03000685
Cena lidského zdraví -
nákladová efektivnost
zdravotní péče v České
republice

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

Unie zaměstnavatelských
svazů ČR
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TL03000686 Nová generace portálu
nechybujte.cz Lingea s.r.o. Západočeská univerzita v

Plzni
TL03000688 Právní nástroje podpory

inovací v medicíně Univerzita Karlova

TL03000689 Aleje – nedoceněné dědictví
předků?

Mendelova
univerzita v Brně

Nadace Partnerství (v
mezinárodním styku Czech
Environmental Partnership
Foundation - CEPF),
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem,
Český svaz ochránců
přírody, Centrum
dopravního výzkumu, v.v.i.

TL03000690
Marketingová podpora
udržitelného cestovního ruchu
na území národních parků
České republiky

Vysoká škola
hotelová v Praze 8,
spol. s r.o.

TL03000691
Ochrana soukromí a osobních
údajů v systémech
autonomního řízení

České vysoké učení
technické v Praze

ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o.

TL03000692
Pokročilé technologické
možnosti monitoringu a řešení
pracovního stresu

Univerzita Karlova Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

TL03000694
Prevence sexuálního a
genderově motivovaného
obtěžování na vysokých
školách

Univerzita Karlova

TL03000695
Modely oceňování veřejných
statků pro účely prostorového
plánování.

České vysoké učení
technické v Praze

Společnost pro Cenové mapy
ČR s.r.o., Institut plánování a
rozvoje hlavního města
Prahy

TL03000696 Krajina pro motýly i veřejnost
- jak na to

Mendelova
univerzita v Brně

TL03000697

Konceptuální inovace výuky
tělesné výchovy na 2. stupni
základní školy reflektující
měnící se podmínky života
stávající a nastupující generace
dětí

Masarykova
univerzita
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TL03000698
Integrovaná přírodověda –
kurz pro budoucí a současné
učitele, projektové dny pro
středoškoláky

Univerzita Hradec
Králové

TL03000701
Právní a ekonomické aspekty
obchodní spolupráce mezi
vědecko-výzkumnými
institucemi a průmyslem

Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

Euroforum Group,a.s.

TL03000702 Příjmové nerovnosti
pracujících rodičů Univerzita Karlova

TL03000703
Chytrý nástroj pro
automatické vytěžování dat z
účetních dokladů s využitím
prvků umělé inteligence

Ostravská univerzita Railsformers s.r.o.

TL03000704
Interaktivní simulace
využívající 3D data a 3D
vizualizace v podobě virtuální
reality

POLAR televize
Ostrava, s.r.o.

TL03000705

OPEVE | Podzemní voda v
obcích, její ochrana a efektivní
vsakování srážek -
demonstrační nástroj pro další
vzdělávání představitelů
obecních samospráv, studentů
sekundárního stupně a
veřejnosti

TERAMED, s.r.o. SEKURKON s.r.o., Univerzita
Pardubice

TL03000706 Kraj Meziříčsko. Vývoj severní
části metropolitního regionu Univerzita Karlova

TL03000709 Na umírání záleží Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH
INFORMACÍ A STATISTIKY
ČR

TL03000711
ČR a budoucnost EU: analýza
dopadů scénářů vzájemných
vztahů a budoucnosti EU na
české firmy

STEM Ústav
empirických
výzkumů, z.ú.

Univerzita Karlova
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TL03000712

Analytická podpora přípravy
konceptu dlouhodobých
systémových změn veřejného
zdravotního pojištění v
souvislosti se stárnutím
populace a dalšími faktory,
ohrožujícími udržení stability
systému a dostupnosti služeb

Kancelář zdravotního
pojištění z.s.

TL03000713
Efektivní využívání a
plánování workoutových hřišť
pro podporu zdravotně
orientované tělesné zdatnosti
populace

Univerzita Palackého
v Olomouci Clean4you s. r. o.

TL03000716 Holistický evaluační model
pokroku žáka

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Základní škola Zlín, Mostní

TL03000717
Analýza zahraničně politických
cílů a priorit ČLR v globálním a
regionálním kontextu a možné
politické odezvy ze strany ČR

Univerzita Karlova AcaMedia, z. ú.

TL03000722 Virtuální pečovatelské domy Feel Czech s.r.o. Chytrá Péče s.r.o.

TL03000724
Potenciál vzdušných
dopravních prostředků ve
městech pro státní a soukromé
subjekty a veřejnost.

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL03000725
Systémově orientované
procesy managementu kvality
s využitím vybraných metod

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Lean Solution & Simulation,
s.r.o., Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava

TL03000730
Metodika evaluace
modelových sebeobranných
situací a stresové rezilience
příslušníků Policie České
republiky

Masarykova
univerzita

TL03000733
Inovativní přístupy k
informování občanů o
důchodových právech

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

TL03000735 Climate Smart Migration and
Environmental Security

Mendelova
univerzita v Brně

Metropolitní univerzita
Praha, o.p.s.
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TL03000737
Behaviorální ekonomie jako
nástroj cílené aktivizace
obyvatelstva k využívání
bankovních produktů
finančního zajištění

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Československá obchodní
banka, a. s.

TL03000738
Zvýšení motivace, atraktivity a
rezonance bezpečnosti a
ochrany zdraví jako životní
hodnoty ve společnosti a
zejména u mladé generace.

Výzkumný ústav
bezpečnosti práce,
v.v.i.

TL03000741 (Bio)diverzita více úhly
pohledu

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

TL03000742
Podpora uplatnění metod
humanitních a společenských
věd v mezioborových
projektech v oblasti městských
inovací

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000746
Stanovení obvyklé ceny
náhledem principu tržního
odstupu u finančních transakcí

Vysoké učení
technické v Brně

TL03000747 Chytrý a udržitelný kraj 4.0
Vysoká škola báňská
- Technická
univerzita Ostrava

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, F
I T E a.s.

TL03000751
Model spotřeby českých
domácností: analýza a
simulace demografických a
socio-ekonomických změn

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL03000752
Standard ochrany půdy pro
dodavatelské řetězce
maloobchodu

Univerzita Karlova
Biologické centrum AV ČR, v.
v. i., Svaz obchodu a
cestovního ruchu České
republiky

TL03000753 Komunikační manuál
Elektromobilita

Prague Advanced
Technology and
Research Innovation
Center, a.s.

INESAN, s.r.o.
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TL03000754

Online aplikace pro rozvoj
matematických představ,
vědomostí a dovedností s
možností intervence pro
pedagogy, rodiče i odborné
pracovníky v poradenských
zařízeních.

Levebee s.r.o.

TL03000757
Management komunálního
odpadu v českých obcích s
funkcí cestovního ruchu

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

CENIA, česká informační
agentura životního prostředí

TL03000758 Herní design v oblasti Smart
City a dopravě Poweregia s.r.o. České vysoké učení

technické v Praze

TL03000760

Vývoj metodik a užitného
vzoru technologického
postupu výroby a užití
silikonových forem jako
mezioborové didaktické
pomůcky s využitím průmyslu
4.0

TEKIS s.r.o.
Česká zemědělská univerzita
v Praze, Vodní zdroje
Chrudim, spol. s r.o.

TL03000761
Vývoj technologie pro
multikriteriální rozhodování
se sníženou mírou subjektivity

SEVEN WHITE
TECHNOLOGIES,
s.r.o.

EDUCA Pardubice - Střední
odborná škola, s.r.o.

TL03000763
Podpora komunitního života
jako hybatele rozvoje vesnic a
malých měst

ECHOpix s.r.o. OBEC KŘTĚNOV, Obec
Palkovice

TL03000764
Implementace programu
rozvoje školy v oblasti
socioemočního učení Leader in
Me (LIM): identifikace rizik a
přínosů

FC CZECH, s.r.o. Pražská vysoká škola
psychosociálních studií, s.r.o.

TL03000765 Řízení rizik start up a spinn off
firem

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Univerzita Hradec Králové,
Jihočeský vědeckotechnický
park, a.s.

TL03000766
Kognitivně-komunikační
paradigma a jeho aplikace ve
výuce českého jazyka na
střední škole

Univerzita Karlova

TL03000767
Podpora soběstačnosti seniorů
v domácím prostředí s
využitím ICT nástrojů

Fakultní nemocnice
Olomouc
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TL03000768
Výzkum provozního a
ekonomického modelu
poskytování telemedicínských
služeb

Fakultní nemocnice
Olomouc

TL03000769
Sdílená ekonomika - její
aktuální projevy a dopady do
ekonomiky a společnosti (s
důrazem na pražský region)

České vysoké učení
technické v Praze

TL03000771
proStory: Platforma
začínajících audiovizuálních
tvůrců

Actors.cz herecká
agentura s.r.o.

MÍR Production s.r.o., Clown
Media&Marketing s.r.o.

TL03000773
Proměna role informací a
názorů, nové formy
veřejnoprávnosti

Media Content
Experts s.r.o.

TL03000774 Zelené zadávání veřejných
zakázek – příklady a vzory

Mendelova
univerzita v Brně

TL03000777
Zdroje důchodového systému
a nastavení životního a
existenčního minima

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

TL03000778
Financování důchodového
systému a navazujících
sociálních dávek

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

TL03000783

Znalecké pracoviště zaměřené
na jazykovou expertizu
asijských jazyků, určování
autorství psaných textů a
sémantickou analýzu právních
textů

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL03000784
Podpora zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením s
využitím Internetu věcí

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

Coworkingové družstvo
Spolu, ČTPT - Česká
technologická platforma pro
textil, z.s.
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