
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné
soutěže — 4. 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

TL04000006
Vystoupení odborníků na
podnikání a management v
mediích během pandemie COVID-
19 a jejich skutečná odbornost
jako kritické myšlení v praxi.

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Ústav státu a práva AV ČR,
v.v.i.

TL04000007
Finanční dopady pandemické
krize na poskytovatele sociálních
služeb v České republice

Masarykova
univerzita

TL04000013
Sociální podnikání v ČR v době
pandemie COVID-19 a po ní:
Rozvoj a implementace krizového
řízení

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000016
Psychosociální aspekty pandemie
COVID-19 a její dopady na
pracovníky ve vybrané nemocnici
a obyvatele Moravskoslezského
kraje

Slezská univerzita v
Opavě

TL04000017
Terénní orálně-historický výzkum
společenských a kulturních
dopadů krize COVID-19 a jeho
praktické aplikace

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

TL04000021
Paliativní péče v pobytových
sociálních službách pro seniory za
karanténních opatření

Univerzita Karlova

TL04000022 Krizový štáb a jeho kompetence v
době pandemie

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.
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TL04000023
Podpora pro etické rozhodování v
oblasti výzkumu a vývoje
nanotechnologií

Technická
univerzita v Liberci

TL04000024
Inovace krizového managementu
sociálních služeb v Libereckém
kraji se zaměřením na pracovníky
i klienty

Technická
univerzita v Liberci

TL04000025 Věda a společnost v 21. století:
Podpora vědecké gramotnosti

Filosofický ústav AV
ČR, v.v.i.

TL04000026 Tanec jako forma komunikace ve
virtuálním prostoru

Západočeská
univerzita v Plzni

TL04000028 I4.04SME
Aktivity pro
výzkumné
organizace,o.p.s., ve
zkrácené formě
AVO, o.p.s.

Svaz průmyslu a dopravy
České republiky, COMTES
FHT a.s., Výzkumný ústav
pro podnikání a inovace,
z.ú.

TL04000029
Kreativní ateliery - práce s
handicapovanými, společensky
vyloučenými osobami v izolaci, v
období nouzového stavu
pandemie

Kunštát PRO
FUTURO o.p.s.

TL04000030
Zvýšení odolnosti domovů pro
seniory vůči negativním dopadům
krize spojených s pandemií
COVID-19

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

TL04000031

Analýza vlivu opatření vlády a MZ
ČR v souvislosti s COVID19 na
výuku TV a pohybovou zdatnost
žáků a studentů, doporučení jak
vyučovat TV v případě budoucího
uzavření školy

Univerzita Karlova

TL04000033
Možnosti on-line psychosociální
péče pro situace omezeného
přímého kontaktu

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000034

Nové možnosti přípravy
zdravotnických pracovníků na
mimořádné epidemické a
pandemické situace v rámci
simulační výuky s využitím UV
fluorescenčních látek

Technická
univerzita v Liberci

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků

projektu
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TL04000035

Systémový přístup k řešení
dopadů opatření COVID-19 do
malých obcí sdružených v
mikroregionech a posílení jejich
odolnosti na bázi lokální
soběstačnosti

ECO trend Research
centre s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL04000037
Návrh a ověření procesního
business modelu elektronického
obchodování pro malé a střední
podniky zmírňující dopady krize
COVID-19

Mendelova
univerzita v Brně

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

TL04000038 AMG COVID 19 - statistiky v
souvislostech TKP geo s.r.o. České vysoké učení

technické v Praze

TL04000039
Asistent zaměstnance - datový
model pro popis, kategorizaci a
vymezení práv zaměstnanců

NEWPS.CZ s.r.o. Výzkumný ústav pro
podnikání a inovace, z.ú.

TL04000042
Tvůrčí mezigenerační týmy
(TMT): strategické zajištění
inovačního potenciálu firem v
turbulentním prostředí -
interaktivní specializovaná mapa

Vysoká škola
finanční a správní,
a.s.

TL04000043
Externí šoky způsobené pandemií
a jejich dopad na regionální
obchod

Slezská univerzita v
Opavě

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

TL04000044 Vysoké školy na cestě k
digitálnímu prostředí

Masarykova
univerzita

Západočeská univerzita v
Plzni

TL04000045

COVID-19 jako impulz pro
zavedení nových obchodních
modelů malých a středních
podniků a nových nástrojů k
překonání následků krizové
situace, se zaměřením na
Jihočeský kraj

Ekoport z.s.

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích, Jihočeský
vědeckotechnický park,
a.s.

TL04000046
Ekonomické aspekty insolvence
fyzické osoby v době post-COVID
19

Vysoké učení
technické v Brně

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků

projektu
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TL04000047
Důsledky koronavirové pandemie
a vliv vládních opatřeních na
společenskou dynamiku
pěstounských rodin

Vysoká škola
PRIGO, z.ú.

TL04000048 Ochrana seniorů v období
nouzového stavu

České vysoké učení
technické v Praze

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

TL04000049
Schopnost přizpůsobit se?! - výzva
pro sektor služeb v
Moravskoslezském kraji

Vysoká škola
PRIGO, z.ú.

Vysoká škola podnikání a
práva, a.s.,
Moravskoslezský pakt
zaměstnanosti, z.s.

TL04000052
Možnosti reakce na závažné
infekční nemoci v právu EU:
kritická analýza a doporučení ve
světle pandemie COVID-19

Ústav státu a práva
AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova

TL04000055
Prostorová analýza a identifikace
turistického potenciálu lokalit v
ČR jako nástroj podpory domácího
cestovního ruchu

Mendelova
univerzita v Brně

TL04000057
Zvýšení odolnosti specifických
ohrožených skupin při výpadku
zdravotních a sociálních služeb

CEREBRUM -
Sdružení osob se
získaným
poškozením mozku
a jejich rodin, z.s.

SOLIDITA s.r.o.

TL04000060 Webový komunikační portál pro
efektivní online videoporadenství

Institut
aplikovaného
výzkumu z.s.

TL04000062 Odolnost, adaptace, podpora -
podniky v krizi

Vysoká škola
chemicko-
technologická v
Praze

Českomoravská záruční a
rozvojová banka, a.s.

TL04000063
Příprava kvalitních odborníků
"pomáhajících profesí" optikou
zkušeností z pandemie

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Univerzita Hradec
Králové, Ostravská
univerzita, Univerzita
Palackého v Olomouci,
České vysoké učení
technické v Praze

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků

projektu
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TL04000065
Restriktivní opatření s minimem
dopadů jako nástroj pro řízení
pandemie ve velkém městě

Institut plánování a
rozvoje hlavního
města Prahy

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze,
České vysoké učení
technické v Praze

TL04000066 Realizace práva dítěte na vzdělání
v období pandemie COVID-19

Západočeská
univerzita v Plzni

TL04000069
Telepractice – podpora rodičů a
dětí s neurovývojovým postižením
v domácím prostředí

Masarykova
univerzita

TL04000070
Online organizační systém pro
výukovou a laboratorní práci
studentů a vyučujících v
podmínkách mimořádných
opatření

Technická
univerzita v Liberci

TL04000072 Inovace komunikační strategie pro
online vyjednávání

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

Elanor spol. s r.o.,
Masarykova univerzita

TL04000074
Rekonstrukce systému podpory
rodin ve světle dopadů současné
epidemiologické situace

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

TL04000077 Komunikační strategie krizových
opatření

Západočeská
univerzita v Plzni Univerzita Karlova

TL04000078 Role informačních technologií v
krizové situaci

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

TL04000079
Komplexní evaluace důsledků
pandemie COVID-19 na vybrané
africké země s ohledem na
podporu exportu České republiky

Západočeská
univerzita v Plzni

TL04000080
Výzkum modelu vzdálené
psychologické podpory dětských i
dospělých paliativních pacientů

Fakultní nemocnice
Olomouc

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL04000086 COVID-19: budeme mu rozumět. Biologické centrum
AV ČR, v. v. i.

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků

projektu
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TL04000087
Moderní didaktické metody a
pomůcky pro distanční výuku
stavebního inženýrství se
zaměřením na statiku
železobetonových konstrukcí

České vysoké učení
technické v Praze

TL04000089 Automatizace procesů tvorby
animovaných děl IMOS invest s.r.o. BareBear production s.r.o.

TL04000090
Digitalizace laboratorních cvičení
za účelem umožnění distanční
výuky vysokoškolských studentů

Univerzita Karlova Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL04000091
Sociálně komunikační kampaň
posilující self-efficacy a wellbeing
u generace Alfa oslabené v době
coronavirové krize

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL04000092
Nové možnosti vzdálené pohybové
intervence u rizikové populace v
průběhu karanténních opatření
využívající telemetrický EEG
biofeedback

České vysoké učení
technické v Praze Univerzita Karlova

TL04000094
Změny dopravního chování
způsobené Covid-19 a jejich
společenské dopady

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

STEM/MARK, a.s.

TL04000096
Zvýšení odolnosti vzdělávání
učitelů a jeho inovace pomocí
vytvoření webového portálu s
ukázkami z výuky angličtiny

Masarykova
univerzita Univerzita Pardubice

TL04000098
Živé umění jako nástroj
společenské odolnosti a proměny
v obdobích krize

Filosofický ústav AV
ČR, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i.

TL04000100 Fungování kontaktní práce v
období SARS-CoV-2 MAKAI atelier s.r.o. Česká asociace

streetwork, z.s.

TL04000101 Fungování inovačních týmů v krizi
a byznys modely

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL04000104
Specifikace inovativních
manažerských přístupů v nejvíce
zasažených odvětvích v období
krize způsobené pandemií COVID-
19

Moravská vysoká
škola Olomouc,
o.p.s.

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků

projektu
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TL04000105
Digitální gramotnost v primární
zdravotní péči: COVID-19 jako
výzva pro rozvoj informačně-
komunikačních technologií

Univerzita Karlova

TL04000106
Reforma rozhodovacích procesů
ústavních činitelů v krizovém
stavu

Metropolitní
univerzita Praha,
o.p.s.

TL04000107
Design ochranných pomůcek
obličeje: kompromis funkce a
pohodlí z pohledu populačních
antropometrických dat

Masarykova
univerzita

TL04000109
Pandemie COVID-19 jako
katalyzátor změny v distribuci,
prezentaci a monetizaci
kulturního obsahu online

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Masarykova univerzita,
Vysoká škola finanční a
správní, a.s.

TL04000110

Distanční podpora zdraví a kvality
života osob s tělesným postižením
a zdravotním znevýhodněním
pomoci komprehensivních
zdravotně orientovaných
pohybových služeb v období
pandemií typu COVID 19

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000112
Zvyšování odolnosti aktérů v
regionálním školství v případě
přechodu na výuku v krizových
stavech

Vysoká škola
chemicko-
technologická v
Praze

TL04000114 Inovace studijních materiálů v
souvislosti s pandemií COVID-19

Univerzita
Pardubice

TL04000115

Aplikace evropského systému
ETIS (European Tourism
Indicators System) pro zvýšení a
udržení konkurenceschopnosti
destinací cestovního ruchu v
rámci České republiky po
odeznění pandemie COVID-19.

Vysoká škola
obchodní v Praze,
o.p.s.

Jihočeská centrála
cestovního ruchu, Vysoká
škola finanční a správní,
a.s.

TL04000117
Nový SW nástroj pro on-line
obchodování nejen v době
pandemických krizí

NetDirect s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků

projektu
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TL04000119

Možnosti mobilní aplikace v
podmínkách galerijního provozu v
době mimořádných opatření.
Ověření a vývoj nových
funkcionalit mobilní aplikace na
příkladu expozice Sbírky starého
umění Národní galerie v Praze.

Národní galerie v
Praze

CGI IT Czech Republic
s.r.o.

TL04000121 Modul pro podporu autonomního
učení němčiny

Masarykova
univerzita

TL04000123 Dopady pandemie COVID-19 na
hospodaření obcí

Slezská univerzita v
Opavě

TL04000124
Inovace výuky prakticky a
dovednostně zaměřených
předmětů směrem k distanční
výuce

Slezská univerzita v
Opavě

TL04000125
OBRAZY NA DOSAH - digitální
platforma (nejen) pro učitele
výtvarné výchovy

Univerzita Hradec
Králové Národní galerie v Praze

TL04000126
Zvídavost žáků a učitelů v
matematice bez hranic: inquiry-
based learning distančně.

Univerzita Hradec
Králové

TL04000127 Etická dilemata v medicíně po
COVID-19

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Univerzita Karlova

TL04000128 Hedepy - platforma pro online
psychoterapii Hedepy s.r.o. Masarykova univerzita

TL04000129
Možnosti spolupráce mezi
sociálně aktivizačními službami
(SAS) pro rodiny s dětmi a školami

Univerzita Karlova

TL04000132
Výzkum dopadů výukového
programu na bázi virtuální reality
na podporu efektivní prevence
šíření virových nákaz na žáky 2.
stupně základních škol

Ústav modelů ve
vzdělávání, zapsaný
ústav

SOFO Advisory s.r.o.

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků

projektu
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TL04000134

Zvyšování kvality distanční formy
vzdělávání a posilování motivace
studentů k učení nasazením
prostředí 3D virtuálního
univerzitního kampusu na bázi
technologi í virtuální a rozšířené
reality do výuky

Vysoká škola
báňská - Technická
univerzita Ostrava

PRESENTIGO s.r.o.

TL04000136
Epidemie v dějinách i současnosti
– Inovativní koncept výuky
předmětů na VŠ

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000137 „Zde domov můj“ - Zmírnění
dopadů krizí na cestovní ruch

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

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace,
Vysoká škola
polytechnická Jihlava

TL04000139 SMARTphonizace výzkumu v
reakci na pandemii Covid-19

Národní ústav
duševního zdraví

TL04000140
Inovace vzdělávání v sociální práci
v oblasti řešení eticky náročných
situací

Masarykova
univerzita

TL04000141

Aplikace modelu sdílené
ekonomiky vysokými školami jako
cesta k ochraně veřejného zdraví a
ke zmírnění celospolečenských
dopadů pandemií a obdobných
krizových událostí

Univerzita
Pardubice

TL04000142

Opatření a úpravy veřejného
prostoru dle zjištění preferencí a
rozdílů ve vnímání veřejného
prostoru v době pandemie v
kontextu lidských potřeb seniorů
a souvisejících
sociodemografických faktorů.

Vysoká škola
báňská - Technická
univerzita Ostrava

Ostravská univerzita,
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

TL04000144
Rizika sexuálního násilí a
naplňování sexuality u lidí s
fyzickým postižením v kontextu
pandemie Covid-19.

Freya, z. s. Národní ústav duševního
zdraví

TL04000147
Vývoj screeningového nástroje
umožňujícího identifikovat žáky
ohrožené sníženou efektivitou
distanční výuky

Západočeská
univerzita v Plzni

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků

projektu
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TL04000148
Krizové scénáře
socioekonomického vývoje
lázeňství ve vazbě na pandemii
COVID-19

Západočeská
univerzita v Plzni

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE,
Institut lázeňství a
balneologie, v. v. i.

TL04000150
R-DETI Zkvalitnění péče o děti s
kožními problémy z pohledu etiky,
sociální a zdravotní péče v době
pandemických krizí

Technická
univerzita v Liberci

Univerzita Karlova, VÚB
a.s.

TL04000152 Dopady pandemie COVID-19 na
sólo rodiče

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

STEM/MARK, a.s.

TL04000153

Aplikace nástrojů virtuální reality
do tréninku komunikačních
dovedností pracovníků hotelů za
účelem zmírňování obav a rizik
spojených s šířením onemocnění
COVID-19

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

PERFECT HOTEL
CONCEPT s.r.o.,
Západočeská univerzita v
Plzni, České vysoké učení
technické v Praze

TL04000154 Podpora hromadné a aktivní
dopravy v době post-pandemické INESAN, s.r.o.

TL04000155
Podpora udržitelného turismu v
době pandemie a rozvolňování
karanténních opatření

INESAN, s.r.o.

TL04000156
Evaluace efektivity doporučení
ohledně nakládání s odpady v
domácnostech v době karantény

INESAN, s.r.o.

TL04000157
Evaluace využití nových způsobů
práce a vedení v organizacích
sociálních služeb pro seniory v
České republice během pandemie
COVID-19

Masarykova
univerzita

TL04000160
Nové formy vzdělávání v
interdisciplinárních kontaktních
oborech

Technická
univerzita v Liberci

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem

TL04000161
Zmírňování psychosociálních
dopadů pandemie na seniory a
osoby se zdravotním postižením
prostřednictvím asistivních
technologií

Národní centrum
sociálních inovací
z.ú.

České vysoké učení
technické v Praze

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků
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TL04000162
Nové způsoby práce jako prevence
ztráty zaměstnání ohrožených
skupin obyvatel

Mendelova
univerzita v Brně

STEM/MARK, a.s., Age
Management z.s.

TL04000163
Posílení odolnosti pedagogických
pracovníků MŠ v kontextu krize –
nové příležitosti pro zvládání
zátěže

Ostravská
univerzita

TL04000164

Řešení následků dopadů krize
spojené s negativní externalitou
COVID-19 a předcházení
případných budoucích dopadů v
podobných krizích v uměleckých
institucích neziskového sektoru

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL04000166 Podpora BioEkonomiky v malých
a středních podnicích – BE IN

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

Klastr MECHATRONIKA,
z.s., agriKomp Bohemia
s.r.o., ZERA - Zemědělská a
ekologická regionální
agentura, z.s.

TL04000168
Vytvoření metodického postupu
pro podpoření
konkurenceschopnosti a
životaschopnosti podniků v
období krize

ZKV Career, s.r.o.
Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava

TL04000169

Zvýšení sociálního komfortu v
oblasti zdravotnictví a v ochraně
veřejného zdraví užitím funkčního
nanokompozitu pro povlakování
povrchů a filtrů zejména s cílem
eliminovat riziko nákazy
koronaviry.

Vysoká škola
báňská - Technická
univerzita Ostrava

TL04000170
Digitální kompetence jako
předpoklad kontinuity formálního
vzdělávání v krizových situacích

Univerzita Hradec
Králové

TL04000171 Rozcestník na trhu práce v ČR
Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000173
Ekonomické a personální řízení
mateřské školy v době pandemie
COVID-19

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

Číslo
projektu Název projektu Název organizace
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TL04000174
Vyhodnocení ekonomických
dopadů pandemie COVID-19 v
podnikatelství

Vysoké učení
technické v Brně

TL04000176
Covid-19 infodemie: AI
komunikační platforma potlačující
infodemii ve vazbě na novinářskou
a mediální etiku

Univerzita Karlova NEWTON Media, a.s.,
Masarykova univerzita

TL04000178
Umělá inteligence využitá pro
návrh desinfekce na bázi vody
zohledňující sociologické a
ekologické aspekty

Masarykova
univerzita

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

TL04000179 Virtuální továrna pro studenty
VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

České vysoké učení
technické v Praze

TL04000180
Inteligentní systém krizového
řízení provozu pobytových
sociálních služeb

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

TL04000181
Průvodce učitele (nejen)
přírodních věd distanční online i
offline výukou v době krizí i v
běžném režimu

Univerzita Karlova

TL04000182 Sociální práce ve veřejné správě v
nouzovém stavu

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000183
Online platforma pro podporu
distančního ekonomického
vzdělávání

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL04000184
Podpora pohřebních služeb v ČR
během pandemických a
epidemických situací

INESAN, s.r.o.

TL04000185
Inovativní přístupy k
managementu distanční výuky a
řízení dopadů na psychiku
vyučujících a studentů

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

Vysoká škola ekonomie a
managementu, a.s.

TL04000186 Hodnocení připravenosti žáka pro
distanční výuku INESAN, s.r.o.

TL04000188
Vývoj modelu personalizovaného
učení v matematice pro 5. ročník
ZŠ s využitím metod strojového
učení a umělé inteligence.

EDHANCE s. r. o.
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem

Číslo
projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče
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dalších účastníků
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TL04000189
Analýza možnosti nasazení
PEDCHATBOTa jako
komunikačního kanálu podpory
zvládání obtíží se studiem

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Masarykova univerzita

TL04000191

Restart MSP: Specifikace dopadů
pandemie COVID-19 na MSP a
identifikace faktorů úspěšné
reakce na krizovou situaci a
vymezení rozvojových scénářů dle
typologie dopadů a kategorie MSP

Výzkumný ústav
pro podnikání a
inovace, z.ú.

Hospodářská komora
České republiky, Vysoká
škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích

TL04000193
Percepce věznice a její vliv na
region v kontextu pandemické
situace

Masarykova
univerzita

TL04000195 Moderní technologie v podpoře
sebeautorství

Univerzita Hradec
Králové

TL04000197 Na samotu nejsi sama: software ke
snižování psychosociálního stresu

Národní ústav
duševního zdraví

TL04000200
Efektivní transformace na model
elektronického podnikání v době
krizových omezení a opatření

Technická
univerzita v Liberci

TL04000201
Adaptabilita ekonomiky venkova
jako nástroj efektivního řešení
krizových situací

Univerzita
Pardubice

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

TL04000203 Hodnocení výkonu nemocnic v
léčbě COVID-19

Vysoká škola
báňská - Technická
univerzita Ostrava

TL04000204 Online indikátor přicházejících
epidemií a pandemií Univerzita Karlova

TL04000205 Index dlouhodobé udržitelnosti
malých a středních podniků

SERENDIPITY
AGENCY, s.r.o.

Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.

TL04000206 Prevence násilí a zneužívání
sociálně izolovaných seniorů INESAN, s.r.o.

TL04000208
MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DISTANC
Návrh kurikula pro děti v
posledním ročníku předškolního
vzdělávání

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL04000209
Adaptace městských budov jako
příležitost pro společenské a
ekonomické oživení měst a
mikroregionů

České vysoké učení
technické v Praze
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projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků
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TL04000210

Interdisciplinární aplikovaný
ekonomický výzkum ochrany
společnosti využitím technologie
studené binární plazmy při
ochraně veřejného zdraví před
COVID-19 v letecké dopravě

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Technická univerzita v
Košiciach, Vysoká škola
obchodní v Praze, o.p.s.,
Vysoká škola podnikání a
práva, a.s.

TL04000211
Krizový marketing management u
živnostníků a malých
poskytovatelů služeb v době
pandemie i její prevence

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL04000212 Zvyšování efektivity politických
opatření v době pandemie

Masarykova
univerzita

TL04000213 Učení je IN Matika.in z. s.

TL04000214
VR MARKET NETWORK -
mezinárodní databáze virtuálních
aplikací a firemních prezentací
přístupná široké veřejnosti,
pořádání virtuálních výstav a akcí

Expodesign s.r.o.

TL04000215 Univerzitní dobrovolnictví v
dobách COVID-19

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Univerzita Palackého v
Olomouci, Masarykova
univerzita

TL04000217

Psychosociální a vzdělávací
aspekty pandemie Covid-19 a
inovativní řešení ve vzdělávání u
vybraných nelékařských
zdravotnických studijních
programů

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL04000218
Analýza rizik a bezpečnosti obcí
jako reakce na pandemii a nové
hrozby

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

TL04000219

Optimalizace systému pracovní
povinnosti studentů v oblasti
sociálních služeb na území
Moravskoslezského kraje
směřující k eliminaci negativních
dopadů krizových situací

Ostravská
univerzita

TL04000220 Psychosociální aspekty a coping u
pečujících o pacienty s Covid-19

Univerzita
Pardubice
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hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
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TL04000221
Posílení odolnosti malých a
středních podniků v segmentu
HORECA v dobách krize

BIC Brno spol. s r.o.

TL04000223
COVID a rodiny: Analýza a
komparace dopadů opatření a
politik spojených s pandemií
Covid-19 na rodiny

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

Karl-Franzens-Universität
Graz

TL04000225 Kvalitní a spolehlivé informace
pro seniory

Moravská zemská
knihovna v Brně

Psychologický ústav AV
ČR, v.v.i.

TL04000226
Dopady opatření zavedených v
souvislosti s pandemií Covid-19 na
komunikaci a způsob práce s
klienty ÚP ČR

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

TL04000227

Transformace tradičně
koncipované hodnotové nabídky
malých a středních firem
postižených dopady
protiepidemiologických opatření
COVID-19 do online prostředí

Vysoké učení
technické v Brně OR-CZ spol. s r.o.

TL04000228
Extrémní formy nákupního
chování spotřebitelů v krizovém
období

Slezská univerzita v
Opavě

TL04000232
Interaktivní agent: pomocník
inovátorů na cestě z
nezaměstnanosti k vlastnímu
podnikání

Slezská univerzita v
Opavě

TL04000233
Senioři – nositelé historické
paměti 20. století: distanční
vzdělávání třetího věku v
historických vědách v éře
pandemie COVID-19

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

TL04000234
Aspekty resilience ekonomických
subjektů v kontextu opatření
COVID-19 v regionální dimenzi

Technická
univerzita v Liberci

TL04000235
Estetická interakce jako specifický
způsob setkávání seniorů s dětmi
v době izolace

Univerzita Karlova

TL04000236
Současná koronavirová krize a
minulé pandemie – možné scénáře
potravinové bezpečnosti ČR

Česká zemědělská
univerzita v Praze
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TL04000238
Model pro řízení pracovní
povinnosti a dalších forem
zapojení studentů při řešení
krizových situací

Univerzita
Pardubice

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL04000243 COVID-19: analýza průběhu a
dopadů

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL04000245 Rehabilitace hlasových poruch v
době pandemie

Medical Healthcom
spol.s r.o.

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL04000246 Dopady pandemine COVID - 19 na
segment platformové ekonomiky

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

TL04000247 Online podpora distančního
vzdělávání ve výtvarné výchově Univerzita Karlova

TL04000250
Integrované makro-mikro
modelování mobilitních vzorců
obyvatelstva

Masarykova
univerzita CE-Traffic, a.s.

TL04000251
Zvýšením potravinové
soběstačnosti k odolnosti
společnosti vůči dopadům krize

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

TL04000252 Portál pro organizaci konferencí
4.0

DYNAMIC GROUP,
spol. s r.o. WDF s.r.o.

TL04000253
Na cestě k post-covidové
udržitelnosti: využití nejlepších
praktik v obcích a regionech ČR

Vysoká škola
báňská - Technická
univerzita Ostrava

TL04000254
Proměna vztahu vysoké školy a
jejích stakeholderů z pohledu
zaměstnanosti, praxe a dopadu na
výuku

Západočeská
univerzita v Plzni

Sdružení profesního
terciárního vzdělávání, z.
s.

TL04000256 Snižování zranitelnosti
neformálních pečujících INESAN, s.r.o.

TL04000257
Digitální aplikace pro učení se
gramatiky češtiny jako cizího
jazyka

Univerzita Karlova

TL04000259
Užívání alkoholu během a po
pandemii COVID-19 v České
republice

Univerzita Karlova
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projektu Název projektu Název organizace

hlavního uchazeče
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TL04000260
Ověření možností využití mobilní
aplikace pro léčbu
psychologického traumatu

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000261
Výzvy pandemie COVID-19 pro
společenskou odpovědnost v
cestovním ruchu v České
republice.

Metropolitní
univerzita Praha,
o.p.s.

TL04000262
Systém agregování informací při
pandemii COVID 19 a jeho
aplikace při dalších krizových
komunikací

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně Weboo s.r.o.

TL04000268
Angažovanost studentů VŠ při
individuálním doučování žáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami

Slezská univerzita v
Opavě

TL04000269 Internet jako komunikační nástroj
českých obcí v době globální krize

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL04000271
Omezení lidských práv v době
pandemie - proporcionalita,
rozdělení pravomocí a právní
nástroje v demokratickém
právním státě

Univerzita
Pardubice

TL04000273
Kvalitou inovací a sociálního
kapitálu proti epidemiologickým
rizikům

Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s.r.o.

TL04000274 Interaktivní výuka TV v 5. ročníku
ZŠ

Masarykova
univerzita Code Creator, s.r.o.

TL04000276
Motivace zaměstnanců k rozvoji
znalostí a dovedností v době krize
a po krizi na základě zkušeností s
Covid - 19.

Krauthammer
Partners Czech
Republic, s.r.o.

TL04000279 Fandíme bezpečně
Vysoká škola
báňská - Technická
univerzita Ostrava

TL04000280
Ekonomicko environmentální
obchodní modely akcentující
rizika v kontextu
epidemiologických ohrožení

Česká zemědělská
univerzita v Praze
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hlavního uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků
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TL04000281

Vyhodnocení potřeb a možností
navyšování testovacích kapacit na
nemoc covid-19 v domovech pro
seniory a posilování jejich
připravenosti na prevenci a řešení
negativních dopadů nepříznivé
epidemiologické situace

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

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

TL04000282 Město pro lidi, ne pro virus
Ústav teorie
informace a
automatizace AV
ČR, v.v.i.

Ústav informatiky AV ČR,
v.v.i., Univerzita Karlova,
PAQ - Prokop Analysis
and Quantitative
Research, s.r.o.

TL04000283
Vytvoření nabídky produktů pro
MSP v oblasti cestovního ruchu
pro cílovou skupinu 50+ s
ohledem na pandemii COVID-19

Slezská univerzita v
Opavě

TL04000284
Resilience provozu primárních
vzdělávacích zařízení vůči
negativním dopadům
epidemických výskytů

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL04000285 STC COVID 19 VÍTKOVICE ÚAM
a.s.

Dolní oblast VÍTKOVICE,
z.s.

TL04000286
Podpora zachování výrobního
potenciálu podniků a
zaměstnanosti během krizových
stavů - PVPZ

Univerzita
Pardubice

TL04000287

Přístup k zmírnění negativních
dopadů pandemie COVID-19 na
trh cestovního ruchu a nastavení
manažerského aparátu pro řešení
budoucích krizí
celospolečenského významu

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

TL04000289 Chytrý IPOS
Fakultní nemocnice
Královské
Vinohrady

České vysoké učení
technické v Praze

TL04000290 Platforma malých nakladatelů a
nezávislých knihkupců Knihex, z. s. verzone s.r.o.

TL04000291
Dopady epidemie COVID-19 na
zaměstnanost ve službách a
dopravě

Vysoká škola
obchodní v Praze,
o.p.s.
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TL04000294
Vývoj a digitalizace výukových
programů pro práci se SW
využitelnými v pozemkových
úpravách

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

GEPRO spol. s r.o., ATLAS,
spol. s r.o., Mendelova
univerzita v Brně

TL04000295
Dopady pandemie Covid-19 na
stav a emise vozového parku
České republiky: hrozba a
příležitost

Mendelova
univerzita v Brně

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL04000296
Vývoj metodik a prototypu
technologického postupu výroby a
užití silikonových forem jako
mezioborové didaktické pomůcky
s využitím průmyslu 4.0

TEKIS s.r.o.

Základní škola Chotěboř,
Buttulova 74, okres
Havlíčkův Brod, Vyšší
odborná škola, Obchodní
akademie a Střední
odborné učiliště technické
Chotěboř, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem, Česká
zemědělská univerzita v
Praze, Vodní zdroje
Chrudim, spol. s r.o.

TL04000297 Dopady covid-19 na veřejné
kulturní služby v ČR

Národní informační
a poradenské
středisko pro
kulturu

TL04000298
Pracovněprávní legislativa v době
mimořádných událostí se
zaměřením na koronavirus
COVID-19

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000301 Lázeňství jako součást lokální
ekonomiky

Vysoká škola
obchodní v Praze,
o.p.s.

Vysoká škola podnikání a
práva, a.s., Slezská
univerzita v Opavě

TL04000303
Geoskop: distanční výuka
zeměpisu na základních školách a
gymnáziích

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000304 COVID-19 v online zpravodajství v
ČR a ve světě Univerzita Karlova

TL04000305
Strategie poskytování sociálních
služeb pro oběti domácího násilí v
nouzovém stavu ČR

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
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TL04000306
Analýza fungování veřejné
hromadné dopravy v době
pandemie Covid-19 pohledem
pracovníků dopravních
společností.

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL04000307
Proměny dopravního chování
obyvatel ČR v reakci na opatření
proti šíření epidemie COVID-19

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL04000308
Reakce právního systému České
republiky na pandemii Covid-19:
právní rámec, postup veřejné
moci, doporučení pro futuro

Univerzita Karlova

TL04000309
Vliv dopadů COVID 19 na
prostředí národních parků ČR v
průběhu léta 2020-2021

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

TL04000311 Translata xITee k.s. Ulrike Michel-Schneider
TL04000312 Expediční škola - model školy

budoucnosti www.scio.cz, s.r.o. 5. ScioŠkola Praha -
základní škola, s.r.o.

TL04000314
Úprava podmínek dálkového
zpřístupnění děl chráněných
autorským zákonem - tvorba
směrnice NK ČR

Národní knihovna
České republiky

TL04000315
Odborný predikční tým pro
intenzivní odhadování v
nenadálých situacích (OPTIONS)

České priority, z. ú.

TL04000319
Možnosti zlepšení podmínek pro
výuku VŠ studentů nejen pro dobu
krize

Univerzita Karlova

TL04000321 Řešení, která už máme: zvyšování
společenské odolnosti v krizi

Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.

TL04000325
Epidemie a mezinárodní
společenství: závazky a
spolupráce

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

Univerzita Karlova

TL04000326
Vliv COVID-19 na mobilitu
obyvatel a přepravní práci pro
podporu udržitelné dopravy v
regionu

České vysoké učení
technické v Praze

Partnerství pro městskou
mobilitu, z.s., Univerzita
Palackého v Olomouci

TL04000329 Kultura zdraví v českých
organizacích INESAN, s.r.o.
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TL04000330 ePIC: elektronický obraz kresby Institut kresby a
grafiky, z. s. METCENAS, o.p.s.

TL04000332
Mapování dopadů ekonomické
krize a optimalizace systémů daní,
dávek, exekucí a insolvencí pro
zmírnění jejích nepříznivých vlivů

Národohospodářský
ústav AV ČR, v.v.i.

PAQ - Prokop Analysis
and Quantitative
Research, s.r.o.

TL04000335
Rozvoj ženského potenciálu v
době pokoronavirové v intencích
mezigeneračních vztahů a
společenské odpovědnosti

Českomoravská
asociace
podnikatelek a
manažerek, z.s.

Ostravská univerzita,
ZKUŠENÍ.CZ, z.ú.

TL04000336
Zvýšení prostupnosti krajiny pro
denní rekreaci v zázemí městské
aglomerace s důrazem na omezení
při nouzovém stavu

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

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

TL04000338
Evaluace pokroku žáka v
distančním vzdělávání na základní
škole nejen v době nouzových
stavů

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

TL04000339
Dopad akcelerace digitalizace na
zaměstnanost dle odvětví a profesí
nejvíce ohrožených digitalizací a
automatizací: regionální pohled  

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

TL04000341
Česká média a COVID-19: Kvalita
zpravodajství a podmínky
novinářské praxe v krizových
situacích

Masarykova
univerzita

TL04000342
Zásady pro tvorbu efektivních
výukových materiálů a pro rozvoj
čtenářských dovedností v
jazykové výuce u studentů se
sluchovým postižením

Masarykova
univerzita

TL04000343 Viewpoints – Úhly pohledu na
pandemii covidu-19 Divadlo Archa o.p.s. Univerzita Karlova

TL04000344 Sociální perspektiva stavu nouze v
průběhu pandemie Saturnin z.s.

TL04000346
Inovační chování malých a
středních podniků ve
zpracovatelském průmyslu v
pokrizovém období

Vysoké učení
technické v Brně
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TL04000350
Inovace výuky matematických
disciplín na základě zkušeností z
období pandemie COVID-19 v
rámci pregraduální přípravy
budoucích učitelů

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000351 Chytrý systém online výuky Technická
univerzita v Liberci

TL04000354
Opatření v kontextu primárních
potřeb samostatně žijících seniorů
v nouzovém stavu

CEVRO Institut, z.ú.

TL04000355
Vývoj interaktivních nástrojů pro
podporu vzdělávání v období
epidemiologických opatření

Techmania Science
Center o.p.s.

TL04000359
Covid 19 - Podpora kulturních a
kreativních odvětví v Jihočeském
kraji

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Jihočeský
vědeckotechnický park,
a.s.

TL04000360
Kompetence pro rozhodování a
vedení lidí v podmínkách
pandemie COVID-19 a metody pro
identifikaci a rozvoj těchto
kompetencí

České vysoké učení
technické v Praze

Medsol s.r.o., Masarykova
univerzita, Ministerstvo
obrany

TL04000362
Crowdfunding v oblasti zdravotní
a sociální péče pro období
financování náhlých potřeb

Univerzita Hradec
Králové

Technická univerzita v
Liberci

TL04000363 Vědecká komunikace v čase krize
Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

TERTIARY EDUCATION &
RESEARCH INSTITUTE,
z.ú.

TL04000364
Zhodnocení distanční výuky na 1.
stupni ZŠ z pohledu vyučujících,
žáků a rodičů – přínosy pro další
období

Univerzita Karlova

TL04000365 Regionální a lokální monitorovací
systém cestovního ruchu

Masarykova
univerzita

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL04000366
Vývoj služeb v oblasti podpory
integrace cizinců v reflexi dopadů
pandemie covid-19 na realizaci
politiky integrace cizinců

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
V.V.I.
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TL04000367
Vliv krizové epidemiologické
situace na poskytování sociálních
a zdravotních služeb v
domácnostech seniorů

Slezská univerzita v
Opavě

TL04000368 Kolektivní paměť pandemie:
Metamodel Univerzita Karlova

TL04000370
Městská hromadná doprava v
době pandemie a po ní z
perspektivy cestujících a řidičů

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

TL04000372
Design ekonomického modelu
chování agentů hudebního
průmyslu: studie asymetrického
šoku způsobeného pandemií
COVID-19

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL04000373
Nerovnosti v dopadu pandemie
COVID-19 – kvalita života, práce a
vzdělání: regionální a skupinové
disparity

Mendelova
univerzita v Brně

TL04000374
Profesionální umění a COVID-19:
aktuální dopady jako výzva pro
inovace

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

Institut umění-Divadelní
ústav, Akademie
múzických umění v Praze

TL04000375
Naplnění rolí jednotlivých
subjektů veřejné správy v
krizovém řízení při COVID - 19

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

TL04000376 Agregátor inovačních projektů Lean Startup CZ, z.
s. Jan Císař

TL04000379
Dopady státních regulací
souvisejících s pandemií COVID –
19 na sociální služby

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

ARROWS advokátní
kancelář, s.r.o., Asociace
poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z.
s.

TL04000382
Efektivita systému
adiktologických služeb v České
republice v souvislosti s pandemií
COVID-19

Národní ústav
duševního zdraví

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem, CETA -
Centrum ekonomických a
tržních analýz, z.ú.

TL04000383 Pozitivní efekty krize v
mediovaném politickém diskurzu Univerzita Karlova
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TL04000388 Navigátor finanční soběstačnosti Slezská univerzita v
Opavě

TL04000390
Rozvoj vybraných technologií v
podmínkách krize COVID 19 a po
ní

Technologické
centrum Akademie
věd České republiky

Česká zemědělská
univerzita v Praze

TL04000391 Redesign knihovních služeb 2020:
webové knihy

Masarykova
univerzita Městská knihovna v Praze

TL04000392
Komunikace nestátních
neziskových organizací v období
koronaviru

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

TL04000393
Behaviorální ekonomie proti
COVID-19: důvěryhodnost
institucí veřejné správy v době
rizika a nejistoty

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně Behavio Labs s.r.o.

TL04000394
Dopady poskytování přímé péče v
době pandemie COVID-19 na
psychický stav zaměstnanců

Ostravská
univerzita

TL04000395
Zpravodajství v médiích v období
pandemie COVID-19 a jeho dopad
na českou společnost

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000396 Finanční krytí epidemiologických
a podobných katastrofických rizik

Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s.r.o.

TL04000399
Aplikace nových modifikovaných
forem zaměstnání v krizové
situaci

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

TL04000401
Systémově úsporné bydlení
vyhovující krizovým a
pandemickým situacím

Vysoká škola
báňská - Technická
univerzita Ostrava

Slezská univerzita v Opavě

TL04000403

Vývoj malých a středních podniků
v krizové situaci vyvolané
COVID19, účinky přijatých
mimořádných opatření ke
zmírnění dopadů krize a možnosti
zvýšení jejich úspěšnosti pomocí
mimořádných nástrojů v oblasti
preventivních restrukturalizací a
insolvencí

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE
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TL04000404
Analýza chování žáků při online
výuce a vytvoření metodik pro
zvýšení její efektivity

Ostravská
univerzita

TL04000407
Venkovní výuka v době krize:
Reflexe distančního vzdělávání na
1. stupni ZŠ v průběhu pandemie
Covid-19 a doporučení pro
edukační realitu

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

TL04000411 Umění vůdcovství v době
postkovidové

DefSec Innovation
Hub, z.ú.

České vysoké učení
technické v Praze

TL04000414 Ekonomie koronavirové pandemie
VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL04000421
Český filmový divák v době
COVID-19: Redukce dopadů krize
a nové příležitosti pro filmovou
distribuci

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL04000422
E-learning - cesta k usnadnění a
zkvalitnění výuky rehabilitační
Vojtovy metodiky 2. generace

SVR - společnost
pro vývojovou
rehabilitaci o.p.s.

TL04000423
Posouzení zátěžových faktorů a
copingových strategií u
zdravotníků v období pandemie
COVID-19

Ústřední vojenská
nemocnice -
Vojenská fakultní
nemocnice Praha

TL04000425
Monitoring a možnosti řešení
dopadů pandemie COVID-19 na
trh práce

Národní vzdělávací
fond, o.p.s.

TL04000426
Vnímání rizika a postoje veřejnosti
k opatřením COVID-19 jako
nástroj pro efektivní řízení a
komunikaci rizika

Ostravská
univerzita

TL04000427
Revize kompetenční vybavenosti
učitelů základních a středních škol
s ohledem na stav spojený s Covid-
19

Ostravská
univerzita

Moravian Training
Institute, s.r.o., CENTRUM
PRO STUDIUM
VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ,
v.v.i.

TL04000429
Kariérové poradenství ve světle
pandemie covid-19 – propojený
systém jako předpoklad kvality a
efektivity

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
V.V.I.
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TL04000431 Šťouchy pro dobro SIMPLY5 s.r.o.

TL04000432
StoryMaps jako efektivní způsob
prezentace a interpretace
kulturního a přírodního dědictví v
kontextu geoturismu a
environmentálního vzdělávání

Ústav geoniky AV
ČR, v.v.i.

TL04000435
Vliv krize spojené s pandemií
COVID-19 na spotřebitele a
podnikatele v Jihočeském kraji

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL04000436 Dilematorium POST BELLUM,
o.p.s. 3dsense s.r.o.

TL04000439
Vstup do světa a principů
klasického materiálového
animovaného filmu (Hermíny
Týrlové) pomocí virtuální a
rozšířené reality

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

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

TL04000440
COVID 19 a výzkum vlivu
specifických dechových technik
snižujících stresové napětí
zdravotníků

Technická
univerzita v Liberci

TL04000442 Přeshraniční spolupráce ve
zdravotnictví v době pandemie Univerzita Karlova

TL04000443
Strategie a nástroje pro posílení
odolnosti a adaptability
strukturálně postižených regionů
v důsledku dopadů Covid-19

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

Ostravská univerzita

TL04000444
Aplikace pro komunikaci,
spolupráci a sdílení poznatků v
odborné lékařské společnosti

DIRECT PEOPLE
s.r.o. Viable One s.r.o.

TL04000447
Příležitosti a limity online výuky
cizích jazyků na vysokých školách
v období nouzového stavu

Vysoká škola
obchodní v Praze,
o.p.s.

TL04000448
COVID 19: Příležitost k posílení
odolnosti, adaptability a efektivity
městských úřadů a organizací

Institut plánování a
rozvoje hlavního
města Prahy

Behavio Labs s.r.o., České
vysoké učení technické v
Praze
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TL04000449
Analýza dopadů pandemie
COVID19 na hospodaření
veřejného a soukromého sektoru
kultury, optimalizace
administrativní zátěže subjektů

Poopeek s.r.o.

TL04000450
Výzkum ekonomických opatření k
prevenci a mírnění dopadů krize
na vybrané sektory ekonomiky ČR
s důrazem na resilienci a územní
dimenzi

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

Slezská univerzita v Opavě

TL04000452
Proměny školského marketingu v
oblasti cestovního ruchu v době
krize způsobené pandémií COVID-
19

Vysoká škola
obchodní v Praze,
o.p.s.

TL04000454

Evropský blockchainový projekt
pro překonání koronavirové krize
- ekonomický model
decentralizované burzy pro
krizové financování malých a
středních podniků.

České vysoké učení
technické v Praze

Blockchain Republic
Institute, z.ú.

TL04000455 Monitoring chování české
populace za krizových situací MEDIAN, s.r.o. Fyziologický ústav AV ČR,

v.v.i.

TL04000456 Práce z jiného místa bez rizika
VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
V.V.I.

TL04000457
Zvýšení resilience komunit
podporou Maker Movementu ve
veřejných knihovnách

Masarykova
univerzita

Make more s.r.o., JIC,
zájmové sdružení
právnických osob, České
vysoké učení technické v
Praze

TL04000459
DIGITÁLNÍ GAMIFIKACE EXPOZIC
A POPULARIZACE MUZEJNÍCH
AKTIVIT PRO INDIVIDUÁLNÍ A
VEŘEJNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

MORAVSKÉ
ZEMSKÉ MUZEUM

TL04000460 Podpora efektivní vzdálené práce
na homeoffice

Vysoká škola
chemicko-
technologická v
Praze
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TL04000461
Institut předčasných důchodů jako
úniková cesta z trhu práce v době
pandemie Covid-19

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

TL04000462
Pokročilé on-line nástroje pro
distanční výuku angličtiny a
ruštiny na základních a středních
školách

Lingea s.r.o. Západočeská univerzita v
Plzni

TL04000463
Carsharing jako prvek sdílené
ekonomiky a jeho možnosti v
podmínkách COVID19 - obchodní
model orientovaný na řešení
hrozeb a příležitostí

Česká zemědělská
univerzita v Praze

České vysoké učení
technické v Praze,
VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

TL04000464 COVID-19 a humor: Recepce v
českém mediálním prostředí

Masarykova
univerzita

TL04000466 Virtuální denní stacionář pro
seniory Chytrá Péče s.r.o. České vysoké učení

technické v Praze
TL04000468 COVID-19: lekce, kterou musíme

využít
Media Content
Experts s.r.o.

TL04000469
Krízové stavy v ústavnom práve
krajín V4 a reakcie ústavných
orgánov počas pandémie Covid-19

Ústav státu a práva
AV ČR, v.v.i.

TL04000471 Podpora rozpočtového
rozhodování obcí Univerzita Karlova Gov Lab s.r.o.

TL04000472 Online sebekoučovací nástroj TCC online s.r.o.

TL04000473
Výzkum potenciálu imersivních
technologií pro aplikace v muzeích
a galeriích ČR

Krajská galerie
výtvarného umění
ve Zlíně,
příspěvková
organizace

Little Greta s.r.o.

TL04000475
Genderové rozdíly v dopadu
pandemie COVID-19 na
podnikatele v České republice

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V
PRAZE

TL04000476
Vliv dezinfekčních prostředků na
historické povrchy v návštěvních
provozech paměťových institucí v
době mimořádných
epidemiologických opatření

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Akademie výtvarných
umění v Praze, Národní
památkový ústav
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TL04000478
Rozvoj kreativity a inovačního
potenciálu tvorby v rámci inovace
technického vzdělávání mládeže

Západočeská
univerzita v Plzni

TL04000480

Vyhodnocení zkušeností z krize
COVID-19 a doporučení
systémových opatření pro
prevenci a řešení dopadů
potenciálních příštích krizí v
oblasti zdravotního pojištění

Kancelář
zdravotního
pojištění z.s.

TL04000482 Emoční inteligence a práce s
emocemi v zátěžových situacích TCC online s.r.o.

TL04000483
Demokracie a rozhodování
samosprávných orgánů v době
mimořádných a krizových situací

Univerzita
Palackého v
Olomouci

TL04000488
Vzdělávací platforma zaměřená na
rozvoj učební autonomie -
EduMap

1. ScioŠkola Praha -
základní škola, s.r.o. www.scio.cz, s.r.o.

TL04000489
Přístupy obcí s nízkou a vysokou
intenzitou cestovního ruchu na
svém území k zmírnění
negativních dopadů pandemie
COVID-19

Město Čelákovice

TL04000492 Decentralizace a digitalizace v
umění Vaizard, z.ú.

TL04000497 IMPLEMENTACE VIRTUÁLNÍCH
NÁSTROJŮ V MUZEJNÍCTVÍ

MORAVSKÉ
ZEMSKÉ MUZEUM
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