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 Výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné 
soutěže - 3. veřejná soutěž program na podporu 

aplikovaného výzkumu a expermintálního vývoje ÉTA 
 
Poskytovatel informuje, že ke dni 16. 12. 2019 byl upraven Seznam návrhů projektů, nepřijatých do 
3. veřejné soutěže programu ÉTA, jelikož návrh projektu č. TL03000450 byl přijat do veřejné soutěže. 

Seznam návrhů projektů, nepřijatých do veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čıś el 
návrhů projektů) 
 

Číslo návrhu 
projektu Název projektu Název organizace 

hlavního uchazeče 
Názvy organizací 
dalších účastníků 

TL03000026 

Krajina - lidé - drobné sakrální objekty: 
proměna původních prostorových, 
environmentálních a 
socio-kulturních souvislostí v kontextu změn 
života 21. století (Kulturní detail v krajině 
jako symbióza přírodního a kulturního 
prvku?) 

Masarykova 
univerzita 

Ústav pro 
interpretaci 
místního dědictví 
ČR, z.ú. 

TL03000033 Vývoj nástroje pro hodnocení efektivity 
"Bazální stimulace" u dětí do tří let věku 

Univerzita Palackého 
v Olomouci   

TL03000041 Vývoj platformy pro lepší tok informací o 
globálních tématech mezi akademiky a médii Univerzita Karlova   

TL03000112 

Individualizace výuky na základní škole s 
využitím mobilních dotykových zařízení a 
funkcí „zpřístupnění“ u běžných žáků ZŠ a u 
běžných žáků ZŠ se zrakovým postižením 

Ostravská univerzita   

TL03000131 
Pedagogická podpora inkluzívního 
vzdělávání dětí předškolního věku na 
základě výzkumu v MŠ 

Ostravská univerzita   

TL03000136 

Podpora environmentální a přírodovědné 
gramotnosti žáků prvního stupně za pomoci 
programů se zvířaty (Canis a Hipoassisted 
Education) 

Masarykova 
univerzita 

Středisko 
ekologické 
výchovy 
Libereckého kraje, 
příspěvková 
organizace; 
Univerzita Karlova 

TL03000137 
Využití postupů makers a s nimi spojených 
open source nástrojů pro technické 
vzdělávání v netechnických oborech 

Taktiq 
Communications 
s.r.o. 
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Číslo návrhu 
projektu Název projektu Název organizace 

hlavního uchazeče 
Názvy organizací 
dalších účastníků 

TL03000158 
Vývoj a implementace nástroje k měření 
přenositelných pracovních kompetencí 
studentů VŠ 

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

Ostravská 
univerzita; 
Virtubio s.r.o. 

TL03000181 Fenomenologie krajiny v reálu: urbanistická 
srovnávací studie Ralska a Podještědí 

Technická univerzita 
v Liberci Obec Janův Důl 

TL03000208 Živé trávníky - pohled místních obyvatel a 
samospráv 

Mendelova 
univerzita v Brně 

Mgr. Adrián 
Czernik 

TL03000211 Implementace Platformy transparentnosti ve 
městech nad 100 000 obyvatel 

Technická univerzita 
v Liberci   

TL03000225 Diverzita a přeměna brownfields INESAN, s.r.o.   

TL03000243 Cestovní ruch ve strukturálně postižených 
regionech 

Slezská univerzita v 
Opavě 

České vysoké 
učení technické v 
Praze 

TL03000272 Výzkum rovnosti přístupu veřejných institucí 
ve vztahu k lidem 

Masarykova 
univerzita   

TL03000278 Středoškolský literární kánon jako výzva pro 
21. století 

Masarykova 
univerzita   

TL03000307 Efekt dechové intervence na stresovou 
psychosomatickou odezvu organismu 

Technická univerzita 
v Liberci 

Pospolu.cz s.r.o.; 
Univerzita Karlova 

TL03000316 Umělá inteligence pro podporu analýzy 
právních dat 

Frank Bold Society, 
z.s. 

Masarykova 
univerzita; Vysoké 
učení technické v 
Brně 

TL03000360 

Webový portál pro inovace managementu - 
online diagnostika firem, sdílení znalostí o 
inovacích systémů řízení a okénka 
příležitostí 

Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně 

AKADEMIE STING, 
o.p.s.; Weboo s.r.o. 

TL03000373 
Modelování daní, dávek a exekucí pro boj s 
chudobou a zadlužením a pro zefektivnění 
sociální politiky 

Národohospodářský 
ústav AV ČR, v.v.i. 

PAQ - Prokop 
Analysis and 
Quantitative 
Research, s.r.o. 
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Číslo návrhu 
projektu Název projektu Název organizace 

hlavního uchazeče 
Názvy organizací 
dalších účastníků 

TL03000428 
Zlepšení efektivity sportovního tréninku s 
využitím monitoringu neurofyziologických 
parametrů během výkonnostní zátěže 

České vysoké učení 
technické v Praze 

Icontio Ltd., 
organizační 
složka; Univerzita 
Karlova 

TL03000466 

Aplikace nových forem duševní hygieny s 
artefakty živé přírody jako socio-
společenského nástroje pro udržitelnost 
přírodního dědictví 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

TEKIS s.r.o.; Vodní 
zdroje Chrudim, 
spol. s r.o. 

TL03000477 Empowerment skrze divadlo utlačovaných - 
výzkum a aplikace v online prostředí Univerzita Karlova 

České vysoké 
učení technické v 
Praze 

TL03000479 Využití dat z katastru nemovitostí pro 
informace o hospodaření obcí Univerzita Karlova   

TL03000484 Filosofické workshopy na vybraných 
středních školách 

Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích 

  

TL03000492 Inovační potenciál měst v České republice - 
propojení teorie a praxe 

Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích 

Univerzita 
Karlova; Vysoká 
škola technická a 
ekonomická v 
Českých 
Budějovicích 

TL03000536 
Měření výkonnosti destinace cestovního 
ruchu v kontextu držitelného a 
konkurenceschopného rozvoje regionů 

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

  

TL03000547 
Institucionalizace etiky a výuka etiky a 
společenské odpovědnosti organizací na 
vysokých školách v ČR 

Národohospodářský 
ústav AV ČR, v.v.i. 

Vysoká škola 
ekonomie a 
managementu, a.s. 

TL03000561 Online diagnostika emoční inteligence 
jednotlivce a pracovního týmu TCC online s.r.o.   

TL03000571 Výzkum možností využití metodiky SMART 
při řízení destinací cestovního ruchu 

Vysoká škola 
obchodní v Praze, 
o.p.s. 

VYSOKÁ ŠKOLA 
EKONOMICKÁ V 
PRAZE 

TL03000572 

Výzkum informovanosti o digitální 
gramotnosti českých dětí, rodičů a pedagogů 
a vývoj audiovizuálního edukativně-
popularizačního produktu 

Cinebonbon s.r.o. Masarykova 
univerzita 
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Číslo návrhu 
projektu Název projektu Název organizace 

hlavního uchazeče 
Názvy organizací 
dalších účastníků 

TL03000594 Práce se spirituálními tématy v pomáhajících 
profesích 

Univerzita Palackého 
v Olomouci   

TL03000616 Online sebekoučovací nástroj TCC online s.r.o.   

TL03000632 
Vývoj bibliometrických nástrojů informační 
opory hodnocení výzkumných organizací a 
jejich součástí v České republice 

Národohospodářský 
ústav AV ČR, v.v.i. 

Knihovna AV ČR, 
v.v.i.; ÚSTAV 
ORGANICKÉ 
CHEMIE A 
BIOCHEMIE AV 
ČR, v.v.i. 

TL03000639 Hudební činnosti jako součást aktivizačních 
programů v domovech pro seniory 

Univerzita Hradec 
Králové   

TL03000649 Hodnotící nástroje rozvoje počátečních 
gramotností 

Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích 

  

TL03000715 Transfer znalostı ́pro společensko-
odpovědné nakládánı́ s nanopigmenty 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

SocioFactor s.r.o. 

TL03000729 
Ověření citlivosti screeningové metody 
jazykového vývoje QUILS TM u předškolních 
dětí v České republice. 

Univerzita Hradec 
Králové   

TL03000759 Podpora duševního zdraví na pracovišti Národní ústav 
duševního zdraví   

TL03000772 E-IMAGE: Elektronický obraz kresby Institut kresby a 
grafiky, z. s.   

 


