TACR/8-74/2020

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – ÉTA
TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků u níže uvedených
návrhů projektů.
V tabulce jsou uvedeny návrhy projektů doporučené k podpoře, ale vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž nebude
s hlavními uchazeči těchto podpořených návrhů projektů uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

34-36

TL04000101

Fungování inovačních týmů v krizi a byznys
modely

Vysoká škola ekonomická v Praze

34-36

TL04000125

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

Univerzita Hradec Králové

34-36

TL04000325

Epidemie a mezinárodní společenství: závazky Vysoká škola regionálního rozvoje
a spolupráce
a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ
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DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Národní galerie v Praze
Univerzita Karlova

Veřejný

POŘADÍ

37-39

37-39
37-39

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Kreativní ateliery - práce s handicapovanými,
TL04000029 společensky vyloučenými osobami v izolaci,
v období nouzového stavu pandemie
Interaktivní agent: pomocník inovátorů na
TL04000232 cestě z nezaměstnanosti k vlastnímu
podnikání
Dopady covid-19 na veřejné kulturní služby
TL04000297
v ČR

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Kunštát PRO FUTURO o.p.s.

Slezská univerzita v Opavě
Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu

40-42

TL04000044 Vysoké školy na cestě k digitálnímu prostředí

Masarykova univerzita

Západočeská univerzita v Plzni

40-42

Možnosti mobilní aplikace v podmínkách
galerijního provozu v době mimořádných
TL04000119 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.
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

40-42

Vyhodnocení zkušeností z krize COVID-19
a doporučení systémových opatření pro
TL04000480
prevenci a řešení dopadů potenciálních
příštích krizí v oblasti zdravotního pojištění

43-45

TL04000100

Fungování kontaktní práce v období SARSCoV-2

MAKAI atelier s.r.o.

Česká asociace streetwork, z.s.

43-45

TL04000160

Nové formy vzdělávání v interdisciplinárních
kontaktních oborech

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem

43-45

Pokročilé on-line nástroje pro distanční výuku
TL04000462 angličtiny a ruštiny na základních a středních Lingea s.r.o.
školách

Západočeská univerzita v Plzni

46-50

COVID-19 jako impulz pro zavedení nových
obchodních modelů malých a středních
TL04000045 podniků a nových nástrojů k překonání
následků krizové situace, se zaměřením na
Jihočeský kraj

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

Kancelář zdravotního pojištění z.s.

Ekoport z.s.
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

46-50

Zvyšování kvality distanční formy vzdělávání
a posilování motivace studentů k učení
nasazením prostředí 3D virtuálního
TL04000134
univerzitního kampusu na bázi
technologií virtuální a rozšířené reality do
výuky

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

PRESENTIGO s.r.o.

46-50

Opatření a úpravy veřejného prostoru dle
zjištění preferencí a rozdílů ve vnímání
TL04000142 veřejného prostoru v době pandemie
v kontextu lidských potřeb seniorů
a souvisejících sociodemografických faktorů.

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
Ostravská univerzita

46-50

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

Ostravská univerzita

46-50

TL04000401

Systémově úsporné bydlení vyhovující
krizovým a pandemickým situacím

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava
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Slezská univerzita v Opavě

Veřejný

POŘADÍ

51

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

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

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

52-53

Optimalizace systému pracovní povinnosti
studentů v oblasti sociálních služeb na území
TL04000219
Ostravská univerzita
Moravskoslezského kraje směřující k eliminaci
negativních dopadů krizových situací

52-53

TL04000250

Integrované makro-mikro modelování
mobilitních vzorců obyvatelstva

Masarykova univerzita

54-56

TL04000065

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

Institut plánování a rozvoje hlavního České vysoké učení technické v Praze;
města Prahy
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

54-56

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

54-56

Inovace výuky matematických disciplín na
základě zkušeností z období pandemie COVIDTL04000350
Univerzita Palackého v Olomouci
19 v rámci pregraduální přípravy budoucích
učitelů

CE-Traffic, a.s.

Technická univerzita v Liberci
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

57

TL04000021

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Paliativní péče v pobytových sociálních
Univerzita Karlova
službách pro seniory za karanténních opatření

58-60

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

Technická univerzita v Liberci

58-60

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

Masarykova univerzita

58-60

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

Národní ústav duševního zdraví

TL04000225 Kvalitní a spolehlivé informace pro seniory

Moravská zemská knihovna v Brně

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

61
62-63

TL04000201

Adaptabilita ekonomiky venkova jako nástroj
efektivního řešení krizových situací

Univerzita Pardubice

62-63

TL04000251

Zvýšením potravinové soběstačnosti
k odolnosti společnosti vůči dopadům krize

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

64-66

TL04000049

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

Vysoká škola PRIGO, z.ú.

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

64-66

TL04000162

Nové způsoby práce jako prevence ztráty
zaměstnání ohrožených skupin obyvatel

Mendelova univerzita v Brně

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

64-66

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

67

TL04000365

HLAVNÍ UCHAZEČ

Regionální a lokální monitorovací systém
cestovního ruchu

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Masarykova univerzita

68-70

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

68-70

Design ekonomického modelu chování agentů
TL04000372 hudebního průmyslu: studie asymetrického
Vysoká škola ekonomická v Praze
šoku způsobeného pandemií COVID-19

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.;
Výzkumný ústav meliorací a ochrany
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
půdy, v.v.i.
a okrasné zahradnictví, v. v. i.
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

68-70

TL04000425

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

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

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Zvýšení resilience komunit podporou Maker
TL04000457
Movementu ve veřejných knihovnách

Masarykova univerzita

72-73

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

Vysoká škola PRIGO, z.ú.

72-73

TL04000460

74-76

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

74-76

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

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

74-76

TL04000456 Práce z jiného místa bez rizika

Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí, v. v. i.

71

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Podpora efektivní vzdálené práce na
homeoffice

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

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

77-82

Nové možnosti vzdálené pohybové intervence
u rizikové populace v průběhu karanténních
České vysoké učení technické
TL04000092
opatření využívající telemetrický EEG
v Praze
biofeedback

77-82

TL04000148

77-82

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

Masarykova univerzita

77-82

TL04000213 Učení je IN

Matika.in z. s.

77-82

Model pro řízení pracovní povinnosti a dalších
TL04000238 forem zapojení studentů při řešení krizových Univerzita Pardubice
situací

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

Západočeská univerzita v Plzni
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DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Univerzita Karlova

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

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

77-82

Systém agregování informací při pandemii
TL04000262 COVID 19 a jeho aplikace při dalších krizových Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
komunikací

83-84

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

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

83-84

TL04000312 Expediční škola - model školy budoucnosti

www.scio.cz, s.r.o.

85-87

TL04000221

85-87

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ostravská univerzita
v Ústí nad Labem

85-87

TL04000471 Podpora rozpočtového rozhodování obcí

Univerzita Karlova

Gov Lab s.r.o.

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

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

88-90

TL04000063

Weboo s.r.o.

5. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o.

Posílení odolnosti malých a středních podniků
BIC Brno spol. s r.o.
v segmentu HORECA v dobách krize

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

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

88-90

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

88-90

Psychosociální a vzdělávací aspekty pandemie
Covid-19 a inovativní řešení ve vzdělávání
TL04000217
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
u vybraných nelékařských zdravotnických
studijních programů

91-92

TL04000218

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

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

91-92

TL04000305

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

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

93-94

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

93-94

TL04000396

95-96

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

Mendelova univerzita v Brně

Finanční krytí epidemiologických a podobných Univerzita Jana Amose Komenského
katastrofických rizik
Praha s.r.o.
Reforma rozhodovacích procesů ústavních
TL04000106
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
činitelů v krizovém stavu
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

95-96

TL04000140

Inovace vzdělávání v sociální práci v oblasti
řešení eticky náročných situací

Masarykova univerzita

97-98

TL04000455

Monitoring chování české populace za
krizových situací

MEDIAN, s.r.o.

97-98

TL04000461

Institut předčasných důchodů jako úniková
cesta z trhu práce v době pandemie Covid-19

Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí, v. v. i.

99

TL04000370

Městská hromadná doprava v době pandemie
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
a po ní z perspektivy cestujících a řidičů

100-103 TL04000126

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

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

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Univerzita Hradec Králové

Inovativní přístupy k managementu distanční
Centrum pro studium vysokého
100-103 TL04000185 výuky a řízení dopadů na psychiku vyučujících
školství, v. v. i.
a studentů
Ekonomicko environmentální obchodní
100-103 TL04000280 modely akcentující rizika v kontextu
epidemiologických ohrožení

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Posouzení zátěžových faktorů a copingových
100-103 TL04000423 strategií u zdravotníků v období pandemie
COVID-19

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha

Průvodce učitele (nejen) přírodních věd
104-106 TL04000181 distanční online i offline výukou v době krizí
i v běžném režimu

Univerzita Karlova

104-106 TL04000259

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

Univerzita Karlova

Platforma malých nakladatelů a nezávislých
knihkupců
Sociálně komunikační kampaň posilující self107-111 TL04000091 efficacy a wellbeing u generace Alfa oslabené
v době coronavirové krize
104-106 TL04000290

107-111 TL04000291

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Knihex, z. s.

verzone s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dopady epidemie COVID-19 na zaměstnanost Vysoká škola obchodní v Praze,
ve službách a dopravě
o.p.s.

107-111 TL04000329 Kultura zdraví v českých organizacích

INESAN, s.r.o.

Dopady poskytování přímé péče v době
107-111 TL04000394 pandemie COVID-19 na psychický stav
zaměstnanců

Ostravská univerzita
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Vnímání rizika a postoje veřejnosti
107-111 TL04000426 k opatřením COVID-19 jako nástroj pro
efektivní řízení a komunikaci rizika

Ostravská univerzita

112-113 TL04000086 COVID-19: budeme mu rozumět.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Krizový marketing management u živnostníků
112-113 TL04000211 a malých poskytovatelů služeb v době
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
pandemie i její prevence
114

TL04000048 Ochrana seniorů v období nouzového stavu

115

TL04000319

116

TL04000363 Vědecká komunikace v čase krize

Možnosti zlepšení podmínek pro výuku VŠ
studentů nejen pro dobu krize

České vysoké učení technické
v Praze

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

Univerzita Karlova
Technologické centrum Akademie
věd České republiky

Pracovněprávní legislativa v době
117-118 TL04000298 mimořádných událostí se zaměřením na
koronavirus COVID-19

Univerzita Palackého v Olomouci

Inovační chování malých a středních podniků
117-118 TL04000346 ve zpracovatelském průmyslu v pokrizovém
období

Vysoké učení technické v Brně
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TERTIARY EDUCATION & RESEARCH
INSTITUTE, z.ú.

Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

119

TL04000180

Inteligentní systém krizového řízení provozu
pobytových sociálních služeb

INESAN, s.r.o.

120

TL04000442

Přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví
v době pandemie

Univerzita Karlova

121

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