Výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné
soutěže — 5. veřejná soutěž programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ÉTA
Seznam návrhů projektů, u kterých byly splněny podmínky veřejné soutěže (ná vrhy projektů jsou
seř azeny dle ID čísel návrhů projektů)

Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Konfliktní druhy zvláště chráněných
TL05000002 velkých savců očima veřejnosti a
zainteresovaných skupin
TL05000003

Nástroj pro reálný odhad úlovků ryb a
chování rybářů ve sportovním rybaření

Možnosti a způsoby zprostředkování
TL05000007 tématu smrti a umírání pro děti
předškolního věku

Název organizace hlavního
uchazeče
INESAN, s.r.o.

INESAN, s.r.o.

INESAN, s.r.o.

TL05000008

Výzvy pro hodnocení znalostí: Analytická
podpora tvorby znalostních testů

Univerzita Karlova

TL05000011

Korupce ve vybraných sektorech v České
republice a možnosti jejího snížení

Sociologický ústav AV ČR,
v. v. i.

Návrh a ověření business modelů
TL05000012 identifikující celospolečenské přínosy
konceptu sociálního podnikání

Názvy organizací dalších
účastníků

Mendelova univerzita v Brně

Ústav informatiky AV ČR,
v. v. i.

KAPSI s.r.o.; MYJÓMI
družstvo invalidů
INSTITUT Bazální stimulace
podle Prof. Dr. FRÖHLICHA,
s.r.o.
Finškola, z.s.;
Poradna při finanční tísni,
o.p.s.;
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

TL05000013

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

Univerzita Palackého
v Olomouci

TL05000015

Inovativní aplikace pro finanční
gramotnost aneb jak rozumět penězům

Moravskoslezský pakt
zaměstnanosti, z.s.

TL05000016

Inovativní šetření kvality sociálních služeb
s využitím IT

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

Návrh modelu celoživotního učení a
TL05000017 rozvoje kompetencí obyvatel zohledňující
podmínky pro místní udržitelný rozvoj

Univerzita Karlova

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

Systematické vyhodnocení Cílů
udržitelného rozvoje v kontextu
TL05000020
společenské transformace v České
republice

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

Univerzita Karlova
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Nástroje efektivní podpory přenosu
výsledků biomedicínského výzkumu do
TL05000022
klinické praxe založené na principech
znalostního managementu

Univerzita Hradec Králové

TL05000025 Tmání: Světlá chvilka

Frame Films s.r.o.

Standardy výkonu znalecké činnosti při
TL05000028 posuzování průběhů a příčin dopravních
nehod

Vysoké učení technické
v Brně

TL05000030

Hodnocení rizikovosti korporátních
dluhopisů malých a středních podniků

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

TL05000031

Zrychlení dodávky IT řešení ve Škoda Auto
a.s.

Vysoká škola ekonomická
v Praze

Vývoj on-line platformy pro podporu
profesního růstu studentů učitelství a
TL05000033
učitelů geografie: diagnostický nástroj pro
identifikaci pojetí výuky

Masarykova univerzita

Institucionální nastavení města jako
TL05000036 podmínka jeho hospodářského vývoje význam produkčních ploch ve městě

Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy

TL05000039

Komunikace vědeckých poznatků o
životním prostředí formou nových médií

Názvy organizací dalších
účastníků

Brainz VR s. r. o.;
Národní ústav duševního
zdraví
České vysoké učení technické
v Praze;
Masarykova univerzita;
Univerzita Pardubice
CRIF - Czech Credit Bureau,
a.s.
ŠKODA AUTO a.s.

Hospodářská komora
hlavního města Prahy

Univerzita Karlova

Knihovna jako prostor pro rozvoj občanské
společnosti – definování nových služeb
České vysoké učení technické
TL05000040
Masarykova univerzita
knihoven s pomocí prostorové změny,
v Praze
participace občanů a evaluace
TL05000041 Kreativní ateliéry

Kunštát PRO FUTURO o.p.s.

TL05000044

Vizuální gramotnost a kreativita pro
konkurenceschopnost a Společnost 4.0

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

TL05000049

Psychobehaviorální aspekty udržitelnosti
dopravy

České vysoké učení technické
v Praze

Vysoké učení technické
v Brně
České vysoké učení technické
v Praze

Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní
TL05000054 analýzy dat ve společenských vědách
prostřednictvím softwarové opory

Univerzita Karlova

Neúspěšnost studentů v terciárním
vzdělávání – identifikace rizikových
TL05000055
studijních trajektorií na základě
prediktivních modelů

Unicorn Vysoká škola s.r.o.;
Ústav informatiky AV ČR,
České vysoké učení technické
v. v. i.;
v Praze
Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 TL05000057 komparativní perspektiva novinářských
žánrů automatizovaných obsahů

Univerzita Karlova

Implementace opatření vedoucí k
TL05000058 zamezení znevýhodňování agenturních
zaměstnanců

Technická univerzita v Liberci

Historie do vlaku: proměny železniční sítě
v českých zemích prostřednictvím
TL05000060
edukativní mobilní aplikace s
gamifikačními mechanismy

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

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

České vysoké učení technické
v Praze;
ČESKÝ ROZHLAS

F-286 verze 2
Veřejný
Stránka 2 / 33

Číslo návrhu
projektu
TL05000061

Název projektu
Překážky efektivního využívání nástrojů
strategického plánování obcí

Název organizace hlavního
uchazeče
Krajské sdružení MAS
Karlovarského kraje, z.s.

Názvy organizací dalších
účastníků
ABRI, s.r.o.;
Západočeská univerzita v
Plzni

Strategie a metodika řízení vlivu změny
TL05000064 spojené s digitální transformací na
pracovníky 50+ ve výrobních firmách

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

greiner packaging slušovice
s.r.o.

mHealth 'just-in-time' intervence
TL05000065 zaměřená na omezení sedavého chování
seniorů

Univerzita Karlova

Ostravská univerzita;
Univerzita Hradec Králové

Diagnostika matematické připravenosti
Univerzita Jana Evangelisty
TL05000066 žáků pro přechod na druhý stupeň ZŠ
Purkyně v Ústí nad Labem
a návrhy na vyrovnání potenciálních bariér
TL05000067

aSPIRE: Systém kariérní podpory
začínajících vědců a vědkyň

Psychologický ústav AV ČR,
v. v. i.

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

Kreativita do kraje: Etnografický výzkum
TL05000071 jako základ pro rozvoj kreativní ekonomiky Univerzita Karlova
v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj

Odvození kapitalizační míry specifických
TL05000072 nemovitostí dle analogické investice
z kapitálových trhů

Masarykova univerzita

TL05000073

Inovace ve výuce na střední škole:
filosofické workshopy

Využití digitálních technologií ve výuce
výchovy k občanství a občanského a
TL05000074
společenskovědního základu pro zvýšení
participace a zájmu žáků o veřejné dění

Vysoké učení technické v
Brně
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

TL05000075

Edupříběhy: Interaktivní portál příběhů
o žákovské kázni

Masarykova univerzita

Dactyl Group s.r.o.

TL05000077

"Živá a zdravá zahrada" jako odpověď na
psychosociální stav člověka 21. století.

Česká zemědělská univerzita
v Praze

Wienerberger s.r.o.

Inovace vícejazyčné databáze právních
TL05000079 termínů LegTerm: propojení s korpusy
a CAT nástroji

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

Inovace didaktiky sexuální výchovy pro
znevýhodněné sociální skupiny

Masarykova univerzita

Interprofesní spolupráce ve škole jako
TL05000081 východisko pro tvorbu interprofesního
kurikula

Masarykova univerzita

TL05000084 Angličtina pro akademiky

Vysoká škola obchodní
v Praze, o.p.s.

Posílení komunikačních dovedností české
ekonomické diplomacie a zefektivnění
TL05000085 šíření informací o příležitostech na
zahraničních trzích směrem k české
podnikatelské veřejnosti

Západočeská univerzita
v Plzni

TL05000080

TL05000086

Bezpečné používání telefonů pro zdravé
dětství: aplikace pro děti a jejich rodiče

TL05000088 Historické krovy města Litoměřic

NESEHNUTÍ;
Vysoké učení technické
v Brně

Consulting Company
Novasoft, a.s.

Masarykova univerzita
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Společenskovědní výzkum využití
analytických nástrojů a technologií pro
odhalování „černých staveb“ a
TL05000089 zefektivnění výběru daní z nemovitostí pro
revitalizaci rozpočtů měst a obcí v České
Republice v době koronakrize a po ní –
Pilotní projekt
Udržitelná výroba audiovizuálního díla
TL05000092
v České republice

Název organizace hlavního
uchazeče

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

Názvy organizací dalších
účastníků

Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s.; Vysoká škola
podnikání a práva, a.s.

Akademie múzických umění v
Státní fond kinematografie
Praze

Revize a digitalizace Etymologického
slovníku jazyka staroslověnského a jeho
TL05000094
propojení se Slovníkem jazyka
staroslověnského

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav pro jazyk český AV ČR,
v. v. i.

Udržitelnost systému sociálního podnikání
TL05000095 z pohledu věkové diverzity lidských zdrojů
a zabezpečení kontinuity znalostí

Vysoká škola ekonomie a
managementu, a.s.

Pražský inovační institut, z. ú.

Mapování a analýza současného stavu
vnitřního kontrolního systému, návrh
funkčního modelu vnitřní kontroly a
Vysoká škola báňská TL05000096
vytvoření metodické příručky pro rychle
Technická univerzita Ostrava
rostoucí obchodní korporaci včetně reakce
na mimořádné situace typu COVID-19.
Význam gradovaných učebních úloh v
TL05000097 rozvoji a diagnostice znalostí žáků
mladšího školního věku

Ostravská univerzita

TL05000098

Využití technologických simulací stáří jako
profylaxe před demografickými změnami

Západočeská univerzita v
Plzni

TL05000100

Znalostní základna pro operativní predikci
inovačních trendů

INOSFERA s.r.o.

TL05000102

Audiovizuální tvorba jako nástroj v boji
proti (kyber)šikaně a sociálnímu vyloučení

Univerzita Hradec Králové

Identifikace hlavních faktorů pozitivně
TL05000103 ovlivňujících zdraví dětských pacientů
během speleoterapie

Ústav analytické chemie
AV ČR v. v. i.

Optimalizace městského mobiliáře ve
TL05000106 statutárním městě Liberec v rámci
implementace strategie SMART CITY

Technická univerzita v Liberci

TL05000107

TL05000110

PROFITAPE s.r.o.

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.; Jihomoravské
dětské léčebny, příspěvková
organizace; Masarykova
univerzita; Mendelova
univerzita v Brně; Ústav
chemických procesů AV ČR,
v. v. i.

Vzdělávání pedagogů v ochraně zdraví
před hlukem

Zdravotní ústav se sídlem v
Ostravě

Dějepis pro distanční výuku: digitální
podpora historické gramotnosti

České vysoké učení technické
v Praze; Filosofický ústav AV
Ústav pro studium totalitních
ČR, v. v. i.; Nakladatelství
režimů
Fraus, s.r.o.; Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Technická univerzita v Liberci
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Podpora začínajících učitelů jako klíčový
předpoklad pro přijímání efektivních
TL05000112
opatření přispívajících ke zvyšování kvality
vzdělávání

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

TL05000114 Zvyšování morální kompetence v medicíně Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL05000115 Lázeňství - součást lokální ekonomiky

Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s.

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

Stimulace regionálního rozvoje v
TL05000116 příhraniční oblasti CZ-AT s využitím
faktorové analýzy realitního trhu

Vysoké učení technické v
Brně

Obce v datech, s.r.o.

Analýza efektivity výuky dovedností
dospělých porovnáním výuky
TL05000117
prostřednictvím virtuální reality ve
srovnání se standardním přístupem

Ostravská univerzita

VIRTUAL REAL LIFE s.r.o.

Inovativní přístup k hodnocení a řešení
disparit ve využití potenciálu pro rozvoj
TL05000118
cestovního ruchu ve venkovských
oblastech
Využití recyklátu PET v architektuře a
TL05000119
designu

Technická univerzita v Liberci
České vysoké učení technické Mattoni 1873 a.s.; OSE Czech
v Praze
Republic z.s.

Gender dekodér - komplexní nástroj pro
TL05000120 překonávání kulturních bariér v
náborových procesech

BPS - Byznys pro společnost,
z. s.

Analýza potřeb dynamicky se rozvíjející
společnosti v 1. pol. 21. stol. a jejich
TL05000123
zajištění v oblasti bytové a občanské
výstavby

České vysoké učení technické BOLID M s.r.o.; Univerzita
v Praze
Karlova

TL05000125

Drobné památky jako nástroj edukace
společnosti

Univerzita Karlova

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Využití uměleckých činností pro podporu
funkce pohybového a dechového aparátu
TL05000126
Masarykova univerzita
s návrhem preventivních a kompenzačních
cvičení
TL05000127 Samořízení v českých organizacích

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy; Mise
HERo, s.r.o.

Divadelní umění, postupy a techniky jako
trenažér komunikačních dovedností a
TL05000128
občanských, sociálních a personálních
kompetencí (JAMUNI)

Janáčkova akademie
múzických umění v Brně

Masarykova univerzita

TL05000129

Cirkulární veřejné zadávání jako klíčová
cesta k udržitelnému rozvoji

TL05000130

Místa paměti v ostravsko-karvinské uhelné
Slezské zemské muzeum
pánvi – databáze a typologie

Knihovna pro 21. století - možnosti
TL05000131 transformací a rekonstrukcí veřejných
knihoven v ČR

BIC Brno spol. s r.o.

Vysoké učení technické v
Brně

Ostravská univerzita
Moravská zemská knihovna v
Brně
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Náhrada autentických materiálů
restaurátorskými postupy
Vliv osobních ochranných prvků
jednotlivce na chování lidského těla při
TL05000133
vzniku dopravní nehody s aplikací pro
obranné složky ČR
Strategicko-ekonomická bezpečnost České
TL05000134
republiky v oblasti zahraničních investic
TL05000132

Efektivní zapojení neformálních pečujících
TL05000135 po skončení péče do činnosti v sociální
oblasti
Nástroj pro strategické řízení a měření
TL05000136 výkonnosti malých a středních podniků:
klíčové ukazatele výkonnosti
TL05000139

Posuzování vstřícnosti městských lokalit k
chodcům

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Rest ART M. Müllerová s.r.o.

Ministerstvo obrany

Masarykova univerzita;
Vysoké učení technické v
Brně

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

NEXTERA tech s.r.o.

INESAN, s.r.o.

Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.

FORTEX - AGS, a.s.; Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně; Vysoká
škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

Univerzita Palackého v
Olomouci
Fakultní nemocnice Plzeň;
Fakultní nemocnice v Motole;
Nemocnice České Budějovice,
a.s.; Ostravská univerzita

Kvalita a udržitelnost programů dárcovství
TL05000144
částí těla v ČR

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Zpracování, digitalizace a katalogizace
TL05000145 výrobních magnetických nosičů zvuku
české kinematografie

Národní filmový archiv

Optimalizace financování prevence a
TL05000147 řešení následků mimořádných událostí na
příkladu Jihočeského kraje

Vysoká škola evropských a
regionálních studií, z. ú.

Biomasa v trvale udržitelné krajině:
digitální platforma pro výuku fotosyntézy
TL05000150
ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin
v krajině

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

České vysoké učení technické
v Praze; ENKI, o.p.s.

Výzkum, vývoj a implementace
rozhodovacích algoritmů ke zefektivnění
péče o pacienta v rámci stávajících,
zdravotními pojišťovnami hrazených
TL05000152
ambulantních výkonů využívajících
strukturovanou i nestrukturovanou
dokumentaci pacienta z ambulantních
softwarů

TME solutions s.r.o.

ACREA CR, spol. s r.o.

TL05000153 ExLab | exhibition, exposition, exploration

Muzeum umění Olomouc

Řešení nedostatku vody v aridních
oblastech: vývoj, modelování a testování
TL05000155 ekologicky přínosných struktur na základě
archeologických, historických a
environmentálních zjištění

Masarykova univerzita

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

TL05000157 Česká knižní ilustrace v raném novověku

Knihovna AV ČR, v. v. i.

InQool, a.s.; Národní
knihovna České republiky

Ekonomicko-uživatelský potenciál
TL05000160 distančních forem sociálně zdravotní péče
neurologických a duševních onemocnění

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
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Číslo návrhu
projektu
TL05000161

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Obnova fasád z tvrdých omítek 1. poloviny
Národní památkový ústav
20. století

Názvy organizací dalších
účastníků
Vysoké učení technické v
Brně

Role participativního výzkumu sociálněTL05000162 ekologických vazeb ve zvyšování efektivity
mezinárodní rozvojové spolupráce

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

Člověk v tísni, o.p.s.;
Univerzita Palackého v
Olomouci

Výzkum a rozvoj forem komunikace,
zprostředkování a edukace současného
TL05000163
umění na příkladu publika a programu
Domu umění města Brna

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace

Masarykova univerzita

Přeshraniční veřejné služby jako nástroj
TL05000165 územního rozvoje česko-polského
pohraničí

Technická univerzita v Liberci

Stowarzyszenie Rozwoju i
Współpracy Regionalnej Olza

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Univerzita Karlova; Vysoká
škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

Národní ústav duševního
zdraví

Státní zdravotní ústav

Česká zemědělská univerzita
v Praze

Družstevní Asociace České
republiky

Biosolární střechy: Cílená podpora
synergie zelených střech a fotovoltaických
TL05000171
panelů na základě socioekonomických
preferencí veřejnosti

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

České vysoké učení technické
v Praze

TL05000172 Virtualizace vzdělávacího procesu

Slezská univerzita v Opavě

LinuxBox.cz, s.r.o.

TL05000166

Inovační potenciál měst v České republice
- propojení teorie a praxe

Vývoj a ověření účinnosti modulárního
TL05000167 programu na odvykání kouření v
podmínkách podnikového prostředí
TL05000170

Udržitelnost kolektivních forem podnikání
pro regionální rozvoj ČR

Komparace a harmonizace statistických
Vysoká škola technická a
TL05000173 dat příhraničních regionů a jejich následné ekonomická v Českých
využití pro rozvoj měst a obcí
Budějovicích

RERA a.s.

Zkvalitnění služeb Ústavu znalectví a
oceňování: Tvorba objektivní metodiky a
TL05000174 software pro výpočet růstové konstanty
jako základní proměnné při stanovení
hodnoty podniku

Vysoké učení technické v
Brně

TL05000177

Diagnostika dyslexie s využitím eyetrackingu a umělé inteligence

Webová aplikace pro online organizaci
výukové a laboratorní práce studentů
TL05000178 prezenční a kombinované formy studia,
studentů se specifickými potřebami a
vyučujících

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích

Masarykova univerzita

Technická univerzita v Liberci

Změny spotřebitelsko-dodavatelské
struktury v kontextu dekarbonizace
Ústav mezinárodních vztahů,
TL05000179 energetiky ČR a jejich implikace a řešení se
v. v. i.
zaměřením na budoucí roli obnovitelných
a dekarbonizovaných plynů
TL05000180

Systém podpory a tréninku kognitivních
funkcí mozku

Vědecko-umělecké metody jako
TL05000182 prostředek rozvoje klíčových kompetencí
žáků základních škol

IMP net s.r.o.

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Masarykova univerzita

Univerzita Palackého v
Olomouci
F-286 verze 2
Veřejný
Stránka 7 / 33

Číslo návrhu
projektu
TL05000183

Název projektu
Umělá inteligence pro podporu analýzy
právních dat

Název organizace hlavního
uchazeče
Frank Bold Society, z.s.

Názvy organizací dalších
účastníků
Masarykova univerzita;
Vysoké učení technické v
Brně

Vytvoření modelu pro hodnocení dopadů
změn parametrů daňově-dávkového
TL05000184
systému na socioekonomickou situaci
rodin s dětmi v České republice

Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Analýza vybraných faktorů přispívajících k
TL05000185 právnímu vědomí české veřejnosti,
založená na strojovém učení

Univerzita Karlova

České vysoké učení technické
v Praze

Univerzita Palackého v
Olomouci

Masarykova univerzita;
Univerzita Karlova

TL05000186

PRAXIS - reforma vzdělávání v sociální
práci založená na inovaci praxí

Hodnocení vybraných efektů pro
TL05000188 socioekonomické posouzení dopravních
technologií a staveb

Univerzita Palackého v
České vysoké učení technické
Olomouci; Vysoká škola
v Praze
ekonomická v Praze

TL05000189

Bezpečně na silnicích - trénink virtuální
reality pro seniory

Masarykova univerzita

TL05000190

Virtuální scény jako nástroj výuky cizích
jazyků u seniorů

Univerzita Hradec Králové

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

TL05000191

Účinnost on-line tréninku kognitivních
funkcí u seniorů

ILA, s.r.o.

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady; Národní ústav
duševního zdraví

Vývoj výukového programu pro podporu
TL05000192 rozvoje kompetencí kritického myšlení na
SŠ

Univerzita Hradec Králové

EEG Biofeedback v procesu vzdělávání
TL05000193 žáků se specifickými poruchami učení a
chování

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

TL05000196

Výzkumný ústav Silva
Význam starých zahrad a parků pro kvalitní
Masarykova univerzita;
Taroucy pro krajinu a okrasné
život a biokulturní rozmanitost
Mendelova univerzita v Brně
zahradnictví, v. v. i.

TL05000197

Interaktivní jazyková mapa: brána k
zážitkovému vzdělávání

Univerzita Karlova

Národní muzeum

Lokální identity rezidentů malých
venkovských obcí jako determinátor
TL05000198
meziobecní spolupráce a akceptace
správních reforem.

Univerzita Palackého v
Olomouci

Odborná platforma pro zhodnocení řízení
TL05000199 z pohledu managementu založeného na
důkazech

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Omezování etických a reputačních rizik ve
TL05000200 strategickém řízení vysokých škol v České
republice

Národohospodářský ústav AV Vysoká škola ekonomie a
ČR, v. v. i.
managementu, a.s.

Udržitelný rozvoj a integrita v
TL05000201 podnikatelském sektoru: strategie,
nástroje, implementace

Národohospodářský ústav AV Vysoká škola ekonomie a
ČR, v. v. i.
managementu, a.s.

Inovace srovnávacích služeb - problém
TL05000203 stochastické spotřeby při cenové
diskriminaci

Univerzita Hradec Králové

Digitaiment s.r.o.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

TL05000204

Personální informační systém pro rozvoj
etiky

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích

Technická univerzita v Liberci

TL05000205

Proměny forem práce a specifika
stavitelství a stavebnictví v Průmyslu 4.0

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích

Národní stavební klastr z.s.

TL05000206 Sociální izolace seniorů

Univerzita Karlova

SMA-CGI: Zvýšení efektivity výroby
TL05000207 animace propojením stop motion animace animation people s.r.o.
s 3D CGI technologií

Akademie múzických umění v
Praze; incognito studio s.r.o.;
Kouzelná animace, s.r.o.; PFX
s.r.o.

Otevírání knihovních dat na bázi
TL05000208
sémantického webu

Univerzita Karlova

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje, příspěvková
organizace; Wikimedia Česká
republika

Identifikace uživatelů účetnictví státu a
jejich informačních potřeb za účelem
TL05000209
zvyšování efektivnosti veřejné správy v
oblasti využití akruálního účetnictví

Vysoká škola ekonomická v
Praze

TL05000210

Hodnocení připravenosti podniků pro
aplikaci principů cirkulární ekonomiky

Západočeská univerzita v
Plzni

GRAMMER CZ, s.r.o.

Vnímání posměchu a škádlení jako šikany v
Univerzita Palackého v
TL05000211 komunikaci leaderů u (budoucích)
Olomouci
všeobecných sester: role gelotofobie
TL05000212 Jen pro život

Ekoport z.s.

TL05000213

Inovační strategie na bázi společenské
odpovědnosti firmy

ECO trend Research centre
s.r.o.

TL05000214

Jak na to hybridně? Možnosti a limity
hybridní výuky na 1. stupni ZŠ

Univerzita Hradec Králové

TL05000216

Diversita, přeměna a adaptace městských
brownfields

INESAN, s.r.o.

Aplikovaný výzkum pro inovaci sociální
TL05000217 práce zapojující koncept spirituální
citlivosti
Ekonomicko-environmentální optimalizace
TL05000218
chovu masného skotu
Komplexní systém pro podporu
rozhodování v problematice spjaté s
TL05000219
ekonomickými a environmentálními
aspekty udržitelného chovu dojnic v ČR
TL05000220

Podpora profesionalizace sociální práce:
certifikace stážových pracovišť

Zvyšování úspěšnosti žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) při
TL05000221 přijímacích testech na střední školy
(Modifikace testových úloh a nácvik
výukových strategií při jejich řešení)

KV2 Audio International spol.
s r.o.

Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy

Univerzita Palackého v
Olomouci
Česká zemědělská univerzita
v Praze
Česká zemědělská univerzita
v Praze
Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí, v. v. i.

Charita Česká republika

Ostravská univerzita
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

TL05000222 Jazyk T. G. Masaryka

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

TL05000223 Mapa seniorů

INESAN, s.r.o.

Názvy organizací dalších
účastníků
Univerzita Karlova

TL05000225

Nástroj na hodnocení udržitelného bydlení
Univerzita Karlova
v České republice

Centrum Kvality Bydlení

TL05000226

Domov domovem, aneb jak stavět a
rekonstruovat domovy pro seniory

INESAN, s.r.o.

DelpSys, s.r.o.

TL05000227

THOM jako metoda pro začleňování dětí
do školního kolektivu

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních
Univerzita Palackého v
charakteristik a vnějších faktorů na
České vysoké učení technické
TL05000228
Olomouci; 1st Cloud Republic
dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v v Praze
a.s.
ICE environment
Návrh optimálního řešení na snížení
teplotního stresu obyvatel v centru města
TL05000229
prostřednictvím intervencí ve veřejném
prostoru

INESAN, s.r.o.

České vysoké učení technické
v Praze; Statutární město
Kladno

TL05000231 Móda na rozcestí

OFFORM3D, s.r.o.

Univerzita Karlova

Podpora implementace inovací ve
společenských, ekonomických a
TL05000232
environmentálních aspektech
elektromobility

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Tvorba sofistikovaných algoritmů analýzy
TL05000233 dat k potírání závažné daňové a finanční
kriminality

Česká zemědělská univerzita
v Praze

Hudební činnosti jako součást
TL05000234 aktivizačních programů v domovech pro
seniory

Univerzita Hradec Králové

ACREA CR, spol. s r.o.; Vysoká
škola finanční a správní, a.s.

TL05000236 AI asistent pro žáky a učitele

Asociace za lepší ICT řešení,
o.p.s.

Národní pedagogický institut
České republiky (zařízení pro
další vzdělávání
pedagogických pracovníků);
Univerzita Karlova

Rizikové chování českých dětí ve
TL05000237 výzkumných datech a jejich aplikace při
tvorbě účinné komunikační strategie

Národní ústav duševního
zdraví

Univerzita Palackého v
Olomouci

Město – mobilita a udržitelnost: Kdo
využívá sdílená kola v Ostravě a dalších
TL05000239 městech v Moravskoslezském kraji?
Analýza vývoje a potenciálu služeb
sdílených kol v regionu.

Ostravská univerzita

nextbike Czech Republic
s.r.o.; Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava;
Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Analýza efektivity, nákladovosti a újmy
TL05000240 hospitalizovaných pacientů při kanylaci
periferních žil

Fakultní nemocnice Královské
PrimeCell Bioscience, a.s.
Vinohrady

TL05000241

Odhad fiskálních multiplikátorů pro českou
Masarykova univerzita
ekonomiku

Aplikace systemizace agregování informací
Univerzita Tomáše Bati ve
TL05000242 při pandemii COVID-19 a její využití při
Zlíně
dalších krizových komunikacích

Weboo s.r.o.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Oddlužení fyzické osoby a jeho
TL05000244 optimalizace pomocí kvalitativních
nástrojů

Vysoké učení technické v
Brně

Chronobezitologie s prvky KBT:
TL05000245 personalizovaná asistenční platforma pro
komplexní přístup v léčbě obezity

Národní ústav duševního
zdraví

OB klinika a.s.; XT Park z.ú.

Darkmay s.r.o.

Univerzita Pardubice

Rozvoj a uplatnění lidského potenciálu v
oblasti cestovního ruchu
Model klasifikace úrovně služeb cyklistické
TL05000248 dopravy pro posuzování nové
infrastruktury
Využití HeartMath technologie k rozvoji
TL05000249
seberegulace žáků základní školy
TL05000247

Design ekonomického modelu chování
TL05000251 agentů hudebního průmyslu v digitální
ekonomice
Environmentální stopa velké veřejné
organizace
Využití home office coby nástroje pro
zpružnění pracovního trhu ovlivněného
TL05000254 koronavirovou pandemií a pro sladění
pracovního a rodinného života
zaměstnanců
Drobná sakrální architektura v krajině 21.
TL05000255
století - Broumovsko a Policko
TL05000253

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.
Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně
Vysoká škola ekonomická v
Praze
Univerzita Karlova

České vysoké učení technické
v Praze

Znalecký ústav bezpečnosti a
ochrany zdraví, z.ú.

České vysoké učení technické
v Praze

Univerzita Hradec Králové

Zaniklé umělé vodní nádrže jako zdroj
TL05000258 informací o vodním režimu kulturní krajiny Masarykova univerzita
v minulosti
TL05000260

Virtuální mateřská škola pro děti generace Univerzita Tomáše Bati ve
Alfa
Zlíně

TL05000265 GameDev.EDU Framework
TL05000266

Nová slova v češtině (nástroj pro
automatické vyhledávání neologismů)

Vysoká škola
Akademie múzických umění v
uměleckoprůmyslová v Praze Praze; Univerzita Karlova
Ústav pro jazyk český AV ČR,
v. v. i.

TL05000267 Do práce i po padesátce

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Pedagogická podpora inkluzívního
TL05000268 vzdělávání v mateřské škole (MŠ) na
základě výzkumu

Ostravská univerzita

VÝZKUM VLIVU SPECIFICKÝCH DECHOVÝCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNIK SNIŽUJÍCÍCH Krajská nemocnice Liberec,
TL05000270
STRESOVOVOU ZÁTĚŽ AKUTNÍCH SITUACÍ a.s.
ZDRAVOTNÍKŮ
TL05000272

ARCHAIA Brno z. ú.;
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Životní dráhy osob s poruchou příjmu
potravy (PPP)

Univerzita Karlova

Vysoká škola zdravotnická,
o.p.s.

INESAN, s.r.o.

Interdisciplinární aplikovaný ekonomický
výzkum ochrany společnosti využitím
Univerzita Tomáše Bati ve
TL05000273 technologie studené binární plazmy při
Zlíně
ochraně veřejného zdraví před COVID-19 v
letecké dopravě

Ray Service, a.s.; Vysoká škola
obchodní v Praze, o.p.s.;
Vysoká škola podnikání a
práva, a.s.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Subjektivní vnímání užívaných a
TL05000274 neužívaných dopravních alternativ
v kontextu udržitelné městské mobility

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.

TL05000276

Nemocniční kaplan - nezdravotník mezi
zdravotníky

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

TL05000277

Vysoké školy na cestě k digitálnímu
prostředí

Masarykova univerzita

Odvrácená strana tabákových daní TL05000278 socioekonomické dopady růstu míry
zdanění spotřeby cigaret

Mendelova univerzita v Brně

Aplikovaný výzkum reprezentací
mezikulturních kontaktů v českých
TL05000279
cestopisných textech do r. 1918 s využitím
nástrojů digital humanities

Univerzita Palackého v
Olomouci

Vysoká škola polytechnická
Jihlava; Západočeská
univerzita v Plzni

Moravská zemská knihovna v
Brně

Problematické aspekty implementace
Směrnice o autorském právu na
TL05000280
Univerzita Karlova
jednotném digitálním trhu a jejich aplikace
v praxi
Multimediální didaktická pomůcka
podporující didaktické kompetence učitelů Vysoká škola báňská TL05000281
školní Tělesné výchovy a trenérů
Technická univerzita Ostrava
pracujících s mládeží
Úpravy veřejného prostoru v době
TL05000282 pandemie v kontextu potřeb seniorů a
souvisejících sociodemografických faktorů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích;
Ostravská univerzita

Akcelerující degradace životního prostředí
a přírodních zdrojů jakožto příčina migrace
TL05000284
Mendelova univerzita v Brně
a bezpečnostních rizik (se zaměřením na
oblast MENA)
TL05000286

Vizualizace mikrotafonomie ostatků
pozdně pleistocenní fauny

Pracovně-právní reflexe zadávacích
TL05000287 dokumentací společenskovědních
dotačních programů v ČR

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

České vysoké učení technické
v Praze

Univerzita Palackého v
Olomouci

Analýza motivických klastrů z oblasti
aktuálních kulturně-společenských témat a Ústav pro českou literaturu
TL05000288
jejich aplikace na materiál uměleckých
AV ČR, v. v. i.
textů 19. a počátku 20. století

České vysoké učení technické
v Praze

Budoucnost práce v nízkouhlíkové
TL05000289 ekonomice: Perspektivy spravedlivé
transformace české energetiky

Masarykova univerzita

NaZemi, z. s.

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

Univerzita Palackého v
Olomouci

Vysoká škola evropských a
regionálních studií, z. ú.

RERA a.s.

TL05000290

Databáze svědectví českých a slovenských
Romů o holokaustu

Aplikovaný výzkum faktorů ovlivňujících
spolupráci obcí a jejich vliv na vybrané
TL05000293 sociálně-geografické a ekonomické jevy a
procesy na příkladu modelového území
Jihočeského kraje
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Aplikovaný výzkum ekonomické migrace a
TL05000294 jejích sociálních důsledků na příkladu
modelového území Jihočeského kraje

Vysoká škola evropských a
regionálních studií, z. ú.

Sociální a ekonomická dimenze kvality
TL05000295 života rodin chronicky nemocných
dětských pacientů

Mendelova univerzita v Brně

TL05000296

Online nástroje pro screening čtenářské
gramotnosti

TL05000297

Výzkumná data o aktivní dopravě do škol a Vysoké učení technické v
jejich využití při tvorbě městských strategií Brně

TL05000298 Virtuální digitální šatník

TL05000299

Rozvoj čtenářství skrze zájmovou činnost,
aneb Čtení pro radost, čtení pro život

Názvy organizací dalších
účastníků

Masarykova univerzita

Národní knihovna České
republiky

CESNET, zájmové sdružení
právnických osob

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

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Virtuální realita jako společensky
odpovědné technické řešení zlepšující
TL05000301
kvalitu života mladistvých
znevýhodněných postižením

Masarykova univerzita

Vysoké učení technické v
Brně

Hodnocení sociální a ekonomické
udržitelnosti regionálních a obecních
TL05000302
systémů nakládání s odpady – role
meziobecní spolupráce

Vysoké učení technické v
Brně

TERMIZO a.s.; Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem; Univerzita
Karlova

TL05000304

Znásobená příjmení v počátcích
matričního období

Vysoké učení technické v
Brně

Masarykova univerzita

TL05000305

Vytvoření nového lingvistického obsahu
pro českou řečovou audiometrii

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

Univerzita Karlova

Nové možnosti vzdálené pohybové
intervence využívající telemetrický
TL05000307
neurobiofeedback s podporou nástrojů
počítačového vidění

České vysoké učení technické
Univerzita Karlova
v Praze

Frázová banka akademické češtiny a její
TL05000309 využití ve výzkumu a výuce akademického
psaní

Ústav pro jazyk český AV ČR,
v. v. i.

Univerzita Karlova; Vysoká
škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

Implementace integračního sociálního
TL05000310 podnikání na chráněném trhu práce České
republiky

Univerzita Pardubice

ERGOTEP, družstvo invalidů

TL05000313 Robotický tandemový učitel

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

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

TL05000314

Budoucnost sídlišť v ČR: analýza a návrhy
řešení

Intergenerační rozdíly ohledně
mezikulturního povědomí a interkulturní
komunikační kompetence pracovníků z
TL05000315
třetích zemí na českém trhu práce se
zaměřením na ukrajinské pracovníky a
pracovnice

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

Univerzita Hradec Králové

Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí, v. v. i.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Chytrá řešení pro regionální marketing
TL05000317 „uhelných krajů“ se zaměřením na
cestovní ruch

Název organizace hlavního
uchazeče
Slezská univerzita v Opavě

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
Vysoké učení technické v
Brně

TL05000318

Chování účastníků silničního provozu v
potenciálně kritických situacích

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.

TL05000319

Efektivní aplikace pracovněprávní
legislativy v době mimořádných situací

Univerzita Palackého v
Olomouci

Končím na střední a co dál?: Interaktivní
TL05000321 poradenství pro přechod ze střední na
vysokou školu

Názvy organizací dalších
účastníků

Centrum pro studium
vysokého školství, v. v. i.

TU Dresden

TL05000323

Propojené slovníky klíčových pojmů české
legislativy

České vysoké učení technické AION CS, s.r.o.; Masarykova
v Praze
univerzita

TL05000324

Efektivní transformace na nový model
elektronického obchodování D2C

Technická univerzita v Liberci

TL05000325

Implementace Platformy transparentnosti
ve městech nad 100 000 obyvatel

Technická univerzita v Liberci

Posílení konkurenceschopnosti výsledků
TL05000326 výzkumu identifikací a komunikací jejich
užitných vlastností skrze systém CUIP

Charles University
Innovations Prague s.r.o.

Stanovení obvyklé ceny u finančních
TL05000328 transakcí náhledem principu tržního
odstupu

Vysoké učení technické v
Brně

Strategie konkurenceschopnosti a
diverzifikované jazykové přípravy jako
TL05000329
předpoklad pro naplňování poptávky na
trhu práce v Pardubickém kraji

Univerzita Pardubice

Podpora analytické práce ve veřejné
správě
Metody práce se signálními zvířaty pro
TL05000333
onkologickou diagnostiku
TL05000330

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

České priority, z. ú.
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Ekhi - Systém využití virtuální reality a
TL05000334 webových technologií pro účely
psychoterapie

Vysoké učení technické v
Brně

Člověk a společnost: Inteligentní rozhraní
TL05000335 pro interaktivní přenos intelektuálního
dědictví na mladou generaci

Český komitét pro vědecké
řízení z.s.; Krajská
České vysoké učení technické hospodářská komora
v Praze
Královéhradeckého kraje;
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

TL05000337

Aplikace počítačových 3D technik jako
nástroj historického poznání

Národní památkový ústav

Komunikační výzvy s ohledem na sociálněZápadočeská univerzita v
TL05000338 psychologické aspekty dárců v době
Plzni
odběru krvetvorných buněk
Vytvoření nabídky produktů pro MSP v
oblasti cestovního ruchu pro cílovou
TL05000340
skupinu 50+ s ohledem na pandemická
omezení

Masarykova univerzita

Historický ústav AV ČR, v. v. i.;
Ústav teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice Plzeň

Slezská univerzita v Opavě
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Prezentace a interpretace kulturního
dědictví spojeného s národní kulturní
TL05000341
památkou tábora nucených prací na
Jáchymovsku

Název organizace hlavního
uchazeče

Ústav pro studium totalitních Vysoká škola ekonomická v
režimů
Praze

Létající fyzika: vývoj a ověření digitálních
vzdělávacích materiálů s prvky virtuální a
TL05000342
Moravský letecký klastr, z.s.
augmentované reality ve výuce fyziky na 2.
stupni ZŠ
TL05000343

VR MARKET - mezinárodní databáze pro
správu a distribuci virtuálních aplikací

Expodesign s.r.o.

TL05000345

Optimalizace reakcí na epidemiologická
ohrožení Brna

Masarykova univerzita

TL05000347

Posilování stability rodin zvyšováním
rodičovských kompetencí

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

TL05000348

Plánování kapacit sociálních služeb a
související občanské vybavenosti

Česká zemědělská univerzita
v Praze

TL05000349

Udržitelnost venkovské obchodní
vybavenosti v České republice

Vysoká škola ekonomická v
Praze

TL05000350

Výzkum celospolečenského dopadu
spolujízdy

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.

Zefektivnění sociální práce s klienty
TL05000351 azylových domů jako nástroj prevence
sociálního vyloučení

Názvy organizací dalších
účastníků

adastra.one a.s.; Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně
Veletrhy Brno, a.s.; Vysoké
učení technické v Brně

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

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České
republiky, z. s.

TL05000352

Principy spravedlivého využití vesmírných
zdrojů

Filosofický ústav AV ČR,
v. v. i.

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích; Ústav
informatiky AV ČR, v. v. i.;
Vysoká škola ekonomická v
Praze

TL05000353

Aktualizace Školního atlasu světa na
základě eye-tracking hodnocení

Univerzita Palackého v
Olomouci

Kartografie PRAHA, a.s.

Aplikace nástrojů moderní finanční
ekonomie a psychologie pro stanovení
metodiky odhadu agregovaných vstupních
TL05000355
Univerzita Karlova
indikátorů pro ocenění aktiv v České
republice (Agregované Vstupní Indikátory
pro Valuaci Aktiv, AVIVA).
Sociomapping jako nástroj efektivní
TL05000356 prevence patologických jevů na českých
školách
Formování energetických komunit měst a
TL05000357 obcí jako nástroj pro udržitelnou
energetiku
Optimalizace mentální kondice operátorů
TL05000359
na základě psychofyzických indikátorů

ASA Europe, z. s.; European
Valuation Institute, z.ú.

QED GROUP a.s.
Sociologický ústav AV ČR,
v. v. i.

Sdružení energetických
manažerů měst a obcí, z.s.

České vysoké učení technické Ministerstvo obrany; Tritium
v Praze
Systems, s.r.o.

Vývoj a implementace pilotního designu
školního vysvědčení: Inovace závěrečného
TL05000360
Masarykova univerzita
hodnocení žáků základní školy ve vazbě na
komplexní rozvíjející hodnocení.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Řeholníci minulosti v digitálním prostředí
TL05000361 současnosti. Shromažďování, propojování
a využívání biografických dat.

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Knihovna AV ČR, v. v. i.;
Masarykův ústav a Archiv AV
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
ČR, v. v. i.; Národní archiv;
Univerzita Karlova

TL05000362

Občanské poroty: od místní participaci ke
klimatické transformaci

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

TL05000363

Změny v mobilitě obyvatel 21. století pro
podporu udržitelné dopravy v regionu

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL05000364

Tanec jako forma komunikace ve
virtuálním prostoru

Západočeská univerzita v
Plzni

TL05000365

Praktická aplikace fenomenologických
modelů krajiny

Technická univerzita v Liberci Geopark Ralsko o.p.s.

České vysoké učení technické
v Praze; Partnerství pro
městskou mobilitu, z.s.

Posílení odolnosti pedagogických
TL05000366 pracovníků MŠ v kontextu krize – nové
příležitosti pro zvládání zátěže

Ostravská univerzita

Interaktivní agent: pomocník inovátorů na
TL05000368 cestě z nezaměstnanosti k vlastnímu
podnikání

Slezská univerzita v Opavě

Zefektivnění výukového procesu pomocí
TL05000369 monitoringu vnitřního prostředí a stavu
subjektů

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

Posílení odolnosti malých a středních
TL05000370 podniků ze segmentu HORECA v dobách
globální krize

BIC Brno spol. s r.o.

O-ROUSKY- Společenské dopady aplikace
ochranných textilních roušek z hlediska
užitných vlastností zejména komfortu
TL05000372
nošení a filtračních schopností v závislosti
na době použití, opotřebení, případně
údržby.

Technická univerzita v Liberci H & D, a.s.; Univerzita Karlova

Dostupnost sociálních služeb pro seniory v
Jihočeská univerzita v
TL05000374 Jihočeském kraji v kontextu
Českých Budějovicích
demografického stárnutí
TL05000376

Rozvoj kompetencí jednotlivců v
podmínkách Industry 4.0

Moravskoslezské inovační
centrum Ostrava, a.s.

CEVRO Institut, z.ú.

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích

Vývoj bibliometrických nástrojů informační
Národohospodářský ústav AV
TL05000377 opory hodnocení výzkumných organizací a
Knihovna AV ČR, v. v. i.
ČR, v. v. i.
jejich součástí v České republice
Aukce pro elektřinu z obnovitelných
TL05000378 zdrojů: dobrým designem k lepším
výsledkům

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

TL05000379 Webová aplikace na prokazování autorství

Mendelova univerzita v Brně

Nástroje pro aktivizaci a zlepšování
TL05000381 kognitivních a psychologických funkcí
pacientů v telerehabilitaci

Univerzita Karlova

TL05000382

Imerze virtuální reality učitelů technicky
zaměřených předmětů

Lázně Bělohrad a.s.

Univerzita Palackého v
Olomouci
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Číslo návrhu
projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Výzkum informačního modelování ve
TL05000384 veřejném prostoru se zaměřením na
infrastrukturu

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

České vysoké učení technické
v Praze; smart urbido s.r.o.

TL05000385 Autenticita v rozvoji dovednosti psaní

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL05000386

Název projektu

Bezpečné digitální prostředí mateřské
školy

Slezská univerzita v Opavě

Virtuální učitel a jiné nástroje distančního
Univerzita Jana Evangelisty
TL05000389 vzdělávání interdisciplinárních kontaktních Technická univerzita v Liberci
Purkyně v Ústí nad Labem
oborů
Šedá zóna didaktiky anglického jazyka –
TL05000390 didaktika anglického jazyka pro první
stupeň základních škol

Technická univerzita v Liberci Univerzita Hradec Králové

TL05000391

Systém kurzové prevence - komplexní
aplikace

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

TL05000392

Ochrana duševního vlastnictví ve
výzkumné sféře ČR

Vysoké učení technické v
Brně

Role studentů učitelství v modelu distanční
výuky zaměřené na rozvoj komunikace
Sdílení rodinné paměti potomků čs.
TL05000396 legionářů prostřednictvím Aplikace
Legionář
Virtuální realita jako efektivní nástroj pro
TL05000397
odborné vzdělávání pracovníků
TL05000393

Dopady kognitivních zkreslení na chování
spotřebitele v online prostředí
Cestovní ruch pro všechny jako
TL05000401 společenská výzva pro českou společnost
ve 21. století
Rozhodování za rizika a nejistoty a
TL05000403
důvěryhodnost institucí veřejné správy
TL05000399

Transformace politických režimů na
TL05000404 Blízkém východě a v severní Africe:
Scénáře budoucího vývoje
Vývoj emisí a stavu vozového parku České
republiky: hrozba a příležitost
Databáze starých lomů a dobývek na
TL05000407 území NP České Švýcarsko a CHKO Labské
pískovce
TL05000406

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

Československá obec
legionářská, z. s.

Západočeská univerzita v
Plzni

Zentiva, k.s.

Slezská univerzita v Opavě

Shopsys s.r.o.

Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s.
Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

Behavio Labs s.r.o.

Ústav mezinárodních vztahů,
v. v. i.

Univerzita Karlova

Mendelova univerzita v Brně

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.

Muzeum města Ústí nad
Labem, příspěvková
organizace

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Aspekty resilience ekonomických subjektů
TL05000409 v kontextu systémových krizí v regionální
dimenzi

Technická univerzita v Liberci

Kulturní dědictví ve virtuální realitě v
TL05000410 návaznosti na emoce návštěvníků
historických památek

Západočeská univerzita v
Plzni

TL05000411

On-line edukační program zaměřený na
zvyšování well-beingu u generace Alfa

Změny ve vybraných sociálních službách
zaměřených na osoby s postižením v době
TL05000413
krizového stavu v důsledku virového
onemocnění

České vysoké učení technické
v Praze

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

FILMFEST, s.r.o.

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Univerzita Hradec Králové
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Číslo návrhu
projektu
TL05000414

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Vývoj nových přístupů k didaktice geologie
Vodní zdroje Chrudim, spol.
Technická univerzita v Liberci
a jejich evaluace
s r.o.

Výzkum dopadů výukového programu na
bázi virtuální reality na podporu efektivní
TL05000415
prevence šíření virových nákaz na žáky 2.
stupně základních škol

Calliditas s.r.o.

Právní a technické možnosti zabezpečení a
Vysoké učení technické v
TL05000416 zachování důvěrnosti datových toků ve
Brně
sdílených dopravních prostředcích
TL05000417 Inteligentní nástroje studijní autonomie

Institut mikroelektronických
aplikací s.r.o.; Masarykova
univerzita

Univerzita Hradec Králové

TL05000418

Přizpůsobit se!!! Výzva pro sektor služeb v
Moravskoslezském kraji

Vysoká škola PRIGO, z.ú.

TL05000419

Metodická doporučení vedoucí ke zvýšení
odolnosti nemocnic coby měkkých cílů

Mendelova univerzita v Brně

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

Rozvoj a stabilizace zdravotně orientované
tělesné zdatnosti žáků 2. stupně ZŠ
Univerzita Jana Evangelisty
prostřednictvím digitálních vzdělávacích
TL05000421
zdrojů využitelných nejen při vzdálené
Purkyně v Ústí nad Labem
výuce

TL05000422

Zajištění činnosti domovů pro seniory v
době epidemie

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

TL05000424

Komplexní systém psychologické
ponehodové péče v ČR

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.

Moderní metody policejního vzdělávání
TL05000425 jako nástroj efektivní reakce na aktuální
bezpečnostní hrozby a trendy
TL05000426

Metodika a aplikace e-health pro
psychologickou přípravu ve sportu

Mezi občanskou angažovaností a profesní
povinností – podpora zapojení sociálních
TL05000427
pracovníků do advokační činnosti (policy
advocacy) v tvorbě veřejných politik.
TL05000428

Podpora rozvoje kultury zdraví v
organizacích

Vývoj specifického aplikačního modelu
exportní podpory ohroženého COVID-19
TL05000429
odvětví českých minipivovarů na italském
trhu
TL05000431

Zaměstnanost ve službách v kontextu
současné ekonomické krize

České vysoké učení technické
v Praze
Univerzita Palackého v
Olomouci

Český olympijský výbor;
Yarmill, s.r.o.

Univerzita Palackého v
Olomouci

INESAN, s.r.o.

Vysoká škola podnikání a
práva, a.s.

Università degli Studi di
Salerno; Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s.

Potenciál využití dronů ve městech z
Centrum dopravního
TL05000434 hlediska veřejnosti, státních a soukromých
výzkumu, v. v. i.
subjektů
TL05000435

Elektrická mikromobilita: role v dopravě a
mediální obraz

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Možnosti automatizované analýzy inzerce
TL05000436 volných pracovních míst ve výzkumu trhu
práce

Národní vzdělávací fond,
o.p.s.

StoryMaps jako efektivní způsob
prezentace a interpretace kulturního a
TL05000437
přírodního dědictví v kontextu geoturismu
a environmentálního vzdělávání

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

TL05000438

Perspektivy živé práce ve službách
cestovního ruchu

Názvy organizací dalších
účastníků

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Efektivita edukace pomocí audiovizuálních
Krajská nemocnice Liberec,
TL05000440 technologií v prevenci a udržení duševního
a.s.
zdraví

Mgr. Václav Holub; Technická
univerzita v Liberci;
Univerzita Palackého v
Olomouci

TL05000442

Interkulturní komunikace s cizinci v
nepříznivých situacích

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

TL05000443

Komplexní systém podporující bazální
stimulaci, studie proveditelnosti

Technická univerzita v Liberci EMBITRON s.r.o.

Vliv konceptu podnikatelské univerzity na
TL05000444 vznik a rozvoj startupů/spin-offů a
potenciál regionu
TL05000445

Nástroj automatického generování
seznamu zkratek z textu

KOMUNIKACE MALÝCH OBCÍ 4.0: CHYTRÁ
TL05000446 ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI OBCÍ
DO 5 TISÍC OBYVATEL
TL05000448

Faktory ovlivňující cenu a produkci
vybraných potravin v ČR

Západočeská univerzita v
Plzni

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Masarykova univerzita

Univerzita Hradec Králové
Vysoká škola ekonomická v
Praze

Lokalizace turistického potenciálu ve
vnitřních a vnějších periferních oblastech
ČR pro podporu podnikání v domácím
TL05000449
cestovním ruchu a motivaci místních
samospráv k rozvoji turistické
infrastruktury

Mendelova univerzita v Brně

Využití metod umělé inteligence a online
řešení sporů (ODR) pro optimalizaci
TL05000450
výkonu agendy v oblasti řešení dopravních
přestupků

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

Univerzita Karlova

Digitální platforma zprostředkovávající
inovativními metodami a postupy díla ze
TL05000453
sbírek NGP s ohledem na potřeby učitelů
výtvarné výchovy

Univerzita Hradec Králové

Národní galerie v Praze

Diagnostický nástroj pro posouzení vývoje
TL05000458 komunikace u českých dětí od 8 do 30
měsíců

Psychologický ústav AV ČR,
v. v. i.

Zvyšování kvality vzdělávání a posilování
motivace studentů k učení nasazením
TL05000459 prostředí 3D virtuálního univerzitního
kampusu na bázi technologií virtuální a
rozšířené reality do výukového procesu

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Ostravská univerzita;
PRESENTIGO s.r.o.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Metodika strategické komunikace
TL05000463 nouzových opatření za využití umělé
inteligence

Název organizace hlavního
uchazeče
Západočeská univerzita v
Plzni

Snížení informační asymetrie v oblasti rizik
materiálů určených pro dekorativní změny
TL05000465
Univerzita Pardubice
lidského těla na základě analýzy chování
zákazníků a toxikologické analýzy
TL05000467

Sociálně dostupné bydlení vhodné pro
krizové a pandemické situace

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Řešení následků dopadů krize spojené s
negativní externalitou COVID-19 a
předcházení případných budoucích
TL05000468
dopadů v podobných krizích v
profesionálních symfonických orchestrech
a sborových tělesech ČR.

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Compliance ve veřejné správě: nastavení
řídících a kontrolních mechanismů
TL05000472
územních samosprávných celků z pohledu
odpovědnosti úředních osob

Univerzita Karlova

Vyváženost veřejnoprávní on-line
Univerzita Karlova
produkce
Výzkum mediálních praxí českých dětí a
mladistvých v kontextu sexuální tematiky a
TL05000477 výchovy a vývoj audiovizuálního produktu Cinebonbon s.r.o.
s edukativně - popularizačním
charakterem
Literární kánon na středních školách TL05000478
Masarykova univerzita
výzva pro 21. století?
TL05000476

Problematika contract cheatingu v českém
TL05000479 vysokoškolském prostředí s důrazem na
Univerzita Karlova
mediální kazuistiku.
TL05000480

Zvýšení kvality života v domovech pro
seniory v období nouzového stavu

Názvy organizací dalších
účastníků

Univerzita Karlova

TERAMED, s.r.o.

Slezská univerzita v Opavě

ČESKÝ ROZHLAS

Masarykova univerzita

Ústav nezávislé žurnalistiky,
z.ú.

Vysoká škola regionálního
České vysoké učení technické
rozvoje a Bankovní institut v Praze
AMBIS, a.s.

Individualizace výuky na základní škole s
využitím mobilních dotykových zařízení u
TL05000481
žáků intaktních a u žáků se zrakovým
postižením

Ostravská univerzita

Aplikace pro rozvoj sociálních kompetencí
osob se závislostí v kontextu indikace
TL05000482
speciálně pedagogické a terapeutické
intervence

Univerzita Palackého v
Olomouci

Umělá inteligence a lidská práva: rizika,
TL05000484
příležitosti a regulace

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

České vysoké učení technické
v Praze; Masarykova
univerzita; prg.ai, z. s.

Inovativní zpřístupnění rukopisného
TL05000485 dědictví prostřednictvím digitalizace a
umělé inteligence (HITEX)

Slezská univerzita v Opavě

Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě,
příspěvková organizace

WESTech solutions s.r.o.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Maker Movement ve veřejných
TL05000486 knihovnách - strategický nástroj podpory
inovací a zvyšování resilience komunit
TL05000488

Účinnost motivačních metod zapojení
veřejnosti do péče o zeleň

Tvorba hudebního produktu pro online
prostředí s využitím přístupů behaviorální
TL05000489
ekonomie v kontextu výkonného umění a
klasické hudby

Název organizace hlavního
uchazeče

Masarykova univerzita

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

Mendelova univerzita v Brně

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Sportovní rybaření – nalezení kompromisu
mezi rybáři, správci rybářských revírů,
TL05000492
INESAN, s.r.o.
ochranou přírody a hospodářskými
subjekty
Spánkový deficit a zdraví dětí - výzkumná
Univerzita Palackého v
TL05000493
data o spánku pro praktické využití
Olomouci
Digitální aplikace pro učení se gramatiky
češtiny jako cizího jazyka
BRAMBORY 3.0 | Zkvalitnění systému a
procesu volby pěstebních technologií
TL05000495 polních plodin na základě historické,
environmentální a socioekonomické
analýzy
TL05000494

Monitoring zatížení pohybově aktivních
TL05000497 dětí a mládeže jako prostředek podpory
zdraví a prevence zranění

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

Masarykova univerzita

OPEVE 2.0| Podzemní voda v obcích, její
ochrana a efektivní vsakování srážek TL05000498 demonstrační nástroj pro další vzdělávání TERAMED, s.r.o.
představitelů obecních samospráv,
studentů sekundárního stupně a veřejnosti
Hodnocení dopadů sociálního složení
obyvatel na kvalitu života a cenu realit v
TL05000500
lokalitě. Synergické působení prostředí na
sociální patologii a kriminalitu v místě.
TL05000502

Cirkulární laboratoř pro české regiony a
mikroregiony

Národní zemědělské
muzeum, s.p.o.; TERAMED,
s.r.o.; Univerzita Pardubice;
Výzkumný ústav pivovarský a
sladařský, a.s.

SEKURKON s.r.o.; Univerzita
Pardubice

Vysoké učení technické v
Brně

BIC Brno spol. s r.o.

Nástroj pro stanovení zdravotních potřeb Univerzita Palackého v
občanů ČR žijících v sociálním vyloučení
Olomouci
Zvýšení odolnosti nelékařských
zdravotnických pracovníků
TL05000506 prostřednictvím psycho-socio-spirituálních Univerzita Pardubice
a etických salutorů v průběhu pandemie
Covid-19
TL05000505

Interpretace aspektů krajiny
TL05000508 prostřednictvím humanitních a
uměleckých věd

Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy

Akademie múzických umění v
Praze; Vysoká škola
ekonomická v Praze

MODELOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ PŘÍNOSŮ
INVESTIC DO DESIGNU S VYUŽITÍM
TL05000513
BUSINESS CANVAS PRO MANAGEMENT
MSP

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

Zlínský kreativní klastr, z.s.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Palackého v
Olomouci; Ústav výzkumu
globální změny AV ČR, v. v. i.

Inovativní cesty definice, měření
prevalence a řešení seniorského abusu v
TL05000516
ČR (včetně přenosu mezinárodních
postupů dobré praxe)

Masarykova univerzita

Gerontologický institut,
o.p.s.; Institut pro restorativní
justici, z.s.

Optimalizace lokálních distribučních
TL05000518 soustav jako nástroje úspory nákladů na
energie v bytových domech

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

TL05000515

TL05000519
TL05000520

TL05000521

TL05000522

TL05000523

Multidisciplinární přístupy k adaptaci
kulturní krajiny na hydrologické extrémy.

Vývoj nástroje pro monitorování, analýzu a
komparaci tělesné zdatnosti
Udržitelný rozvoj a správa Prahy a
Středočeského kraje: analýza a návrh
řešení
Aplikace inovačního potenciálu
společenských věd v technickém
vzdělávání
Korpus autentických textů české zdravotní
dokumentace a systém pro sémantické
fulltextové vyhledávání informací v
textové části zdravotního záznamu
pacienta
Sexuální chování a postoje obyvatel ČR:
aktualizace poznatkové databáze a její
využití pro zlepšení sexuálního a
reprodukčního zdraví a při sexuální
výchově

Masarykova univerzita
Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Masarykova univerzita

LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o.

Masarykova univerzita

Národní ústav duševního
zdraví; SC & C spol. s r.o.

Potřeby organizací poskytujících sociální
TL05000524 služby v České republice z pohledu
interdisciplinárního týmu

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Paměť zvuku: evoluční principy
interpretační tradice české hudby na
TL05000527
příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha
Smetany

Masarykova univerzita

Národní muzeum; Vysoké
učení technické v Brně

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

Weboo s.r.o.

TL05000529

Online diagnostika firem jako nástroj k
inovacím managementu

Prevence sexuálního a genderově
TL05000530 motivovaného obtěžování na vysokých
školách

Univerzita Karlova

Integrovaný přístup k provozní
TL05000535 bezpečnosti a ochraně vůči protiprávním
činům na mezinárodních letištích

České vysoké učení technické
Letiště Praha, a. s.
v Praze

Metodika implementace reforem
TL05000536 zajišťujících finanční stabilitu systému
penzijního a zdravotního pojištění

Vysoká škola finanční a
správní, a.s.

Univerzita Jana Amose
Komenského Praha s.r.o.

Analýza rozhodnutí Úřadu pro ochranu
TL05000538
hospodářské soutěže

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

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

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Masarykova univerzita

TL05000539

Vzdělavatelé jako nositelé pojetí sociální
práce v České republice
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

TL05000540

Diagnostika potřeb neformálních
pečujících

INESAN, s.r.o.

TL05000541

Krizové scénáře socioekonomického
vývoje lázeňství

Západočeská univerzita v
Plzni

Hodnocení hrozeb jako podklad pro
TL05000542 rozhodování místních vlád v otázkách
bezpečnosti

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

Brain circulation jako pilíř možné
TL05000543 transformace strukturálně postiženého
regionu

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Názvy organizací dalších
účastníků

Institut lázeňství a
balneologie, v. v. i.; Vysoká
škola ekonomická v Praze

STEM/MARK, a.s.

TL05000545

Rezervy města – Potenciál dopravní
infrastruktury

„Centre for Central European
Holubová advokáti s.r.o.
Architecture”

TL05000546

Využití multimediálního výkladového
slovníku pro moderní výuku češtiny

Lingea s.r.o.

Výzkum delikvence a viktimizace mládeže
TL05000548 jako základ cílené prevence v kontextu
technologických změn

Západočeská univerzita v
Plzni

Univerzita Karlova

TL05000549

Podpora rozhodování pilotů paraglidingu a
Masarykova univerzita
jejich edukace pomocí rozšířené reality

El Speedo s.r.o.

TL05000550

Legislativní překážky při zpracování
velkých dat ve službách umělé inteligence

Ústav státu a práva AV ČR,
v. v. i.

prg.ai, z. s.; Univerzita Karlova

TL05000551

Nové formy práce jako prevence rostoucí
nezaměstnanosti

Mendelova univerzita v Brně

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

Specifikace inovativních manažerských
TL05000552 přístupů jako reakce na období
(ekonomické či jiné) krize

Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.

TL05000553 Projekce disability

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Udržitelný cestovní ruch v exponovaných
TL05000554 turistických lokalitách s důrazem na NPR
Praděd

Slezská univerzita v Opavě

Integrovaný systém řízení rizik v muzeích a Univerzita Tomáše Bati ve
galeriích v České republice
Zlíně

Slezská univerzita v Opavě

TL05000556

Digitalizace místní samosprávy: Zapojení
občanů do designu algoritmů

Západočeská univerzita v
Plzni

Behavio Labs s.r.o.; SPRÁVA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ,
příspěvková organizace;
TechHeaven z.ú.

TL05000557

Extenzivní výsadby květin do měst bez
nutnosti založení záhonů

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

TL05000555

Využití faktorů lokalizace obchodů na
TL05000558 venkově při optimalizaci a udržení
základního zásobování venkova

GaREP, spol. s r.o.

Generování aktivit cestovního ruchu ve
venkovském prostoru s využitím analýzy
TL05000559
jeho podnikatelského potenciálu a
marketingových nástrojů

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích

Jihočeská centrála cestovního
ruchu
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Optimalizace digitalizovaných služeb
„Portálu občana" pohledem uživatelů a
TL05000560
podpora adaptibility společnosti pro jeho
využívání.
TL05000561

Aplikace výzkumných metod při vývoji
systému balančních dechových technik

EFEKTIVITA HUMANITNÍHO ROZMĚRU
TL05000565 PLÁNŮ UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ A
REGIONÁLNÍ MOBILITY
TL05000566

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.

Národní ústav duševního
zdraví

Bohemian Alchemy Institute,
z.s.; DAP Services a.s.;
Ministerstvo obrany

Partnerství pro městskou
České vysoké učení technické mobilitu, z.s.; Univerzita
v Praze
Pardubice; Vysoká škola
ekonomická v Praze

Optimalizace připravy výběrových řízení ve
Urkla Tech s.r.o.
stavebnictví

Podpora digitálních technologií v oblasti
TL05000567 protidrogové prevence na středních a
vysokých školách

Česká zemědělská univerzita
v Praze

Alternativní metody sanace a konsolidace
artefaktů ze dřeva obecně se zvláštním
TL05000571
důrazem na jejich vliv na zvukové
vlastnosti varhanních píšťal

A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.

Zpracování textu a výukových materiálů u
TL05000572 studentů se ztrátou sluchu: Eyetrackingová studie

Masarykova univerzita

TL05000573

Změny vzorců chování a jejich aplikace na
městské plánování a architekturu

TL05000574

Podpora komunitního života jako hybatele
ECHOpix s.r.o.
rozvoje vesnic a malých měst

Divadlo Archa o.p.s.

Univerzita Hradec Králové

ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ; Univerzita
Karlova
Obec Křtěnov; Obec
Palkovice; Slezská univerzita v
Opavě

Mapování a nástroje na snížení dopadu
TL05000575 pandemie na vzdělávání a duševní zdraví
dětí

Kalibro Projekt s.r.o.

Výzkum optimálního mixu využívání
tradičních a inovativních digitálních
TL05000577
komunikačních kanálů za účelem efektivní
komunikace samospráv s občany

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

TL05000578

Barometr: Inovativní institucionální
kultura městského rozvoje

3P pro města: Podpora přijetí a využívání
TL05000579 modelu PPP klíčovými aktéry městkého
rozvoje

Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy

Behavio Labs s.r.o.; České
vysoké učení technické v
Praze; Gov Lab s.r.o.

Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy

Agentura pro podporu
podnikání a investic
CzechInvest; České vysoké
učení technické v Praze

Postcovidová digitální budoucnost: eVysoká škola technická a
TL05000580 working z hlediska posílení interakcí firem, ekonomická v Českých
lidského kapitálu a technologie
Budějovicích
Urbánní a suburbánní kultura v ČR na
základě zahraničních vzorů a jejich reflexe
TL05000581
v humanitních, společenských vědách a
umění

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

Jihočeská hospodářská
komora

Univerzita Palackého v
Olomouci
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Architektura a stavební řemesla v
rozšířené realitě/Pokrokové metody
TL05000584 architektonického navrhování a stavebně
řemeslné výroby pomocí nástrojů
rozšířené reality

Technická univerzita v Liberci

Podpora strategického a taktického řízení
TL05000589 inovativních firem na trhu zdravotních
prostředků

Univerzita Hradec Králové

YAKNA s.r.o.

Skryté bohatství periodik - aplikace
TL05000593 strojového učení do procesu segmentace
článků z digitalizovaných periodik

Vysoké učení technické v
Brně

Cosmotron Bohemia, s.r.o.;
Moravská zemská knihovna v
Brně

TL05000594

Dějepis 4.0 – pilotní inovace výuky
soudobých dějin pro střední školství v ČR

Nový přístup v řízení hodnototvorných
TL05000595 toků v podniku respektující změnu
ekonomického cyklu
TL05000596

Kreativní destrukce a ekonomické chování
inovativních podniků

Ústav pro soudobé dějiny AV
ČR, v. v. i.
Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích
Vysoká škola polytechnická
Jihlava

Sjednocující řešení crowdfundingových
TL05000597 aktivit pro podporu zakládání a rozšiřování Univerzita Hradec Králové
ekonomických aktivit
TL05000598

Společenská sounáležitost a výzkum
SetupFly s.r.o.
integrace generací v regionálním území NJ.

Aplikace nových forem duševní hygieny s
artefakty živé přírody jako socioTL05000599
společenského nástroje pro udržitelnost
přírodního dědictví

Česká zemědělská univerzita
v Praze

Meziklastrová spolupráce v rámci hledání
TL05000600 nových dodavatelsko-odběratelských
řetězců a zdrojů hodnoty

Technologické centrum
Akademie věd České
republiky

Motivace, strategie a praxe českých
TL05000601 technologických firem v ochraně a
využívání průmyslového vlastnictví

Technologické centrum
Akademie věd České
republiky

TL05000602

Analýza vybraných překážek rovnému
odměňování žen a mužů v ČR

Odpovědné zemědělství – postojové a
strukturální bariéry pro zvýšení
TL05000603
environmentální mimoprodukční funkce
zemědělství a návrh doporučení

Západočeská univerzita v
Plzni
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích;
Jihočeský vědeckotechnický
park, a.s.

Technická univerzita v Liberci;
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Hradec Králové z. ú.
Vysoké učení technické v
Brně
Podhůří Železných hor o.p.s.;
TEKIS s.r.o.; Vodní zdroje
Chrudim, spol. s r.o.

Univerzita Karlova

Odpovědná společnost, z. s.

Česká zemědělská univerzita
v Praze; Juniperia, z.s.

Automatizovaný monitoring chování osob
České vysoké učení technické
TL05000605 za účelem hodnocení atraktivity veřejného
v Praze
prostranství

TL05000606

Příležitosti a bariéry přeshraniční digitální
distribuce české hudební produkce

Vysoká škola finanční a
správní, a.s.

TL05000607

Rozvoj kompetencí sociálního a emočního
učení u učitelů v prostředí virtuální reality

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Institut umění - Divadelní
ústav; Janáčkova akademie
múzických umění v Brně;
Univerzita Palackého v
Olomouci
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

TL05000608 Smart Learning Management System
TL05000612 Výtvarná kultura v Ostravě (1989–2020)

TCC s.r.o.
Ostravská univerzita

Podpora efektivity tělesné výchovy ve
TL05000613 školách s využitím programu na bázi
virtuální reality

Calliditas s.r.o.

TL05000617 Domácí násilí za krize a mimo ni

Sociologický ústav AV ČR,
v. v. i.

TL05000620

DigiLab: Digitalizace a popularizace
laboratorní výuky

Univerzita Karlova

TL05000621

Věda a společnost v 21. století: Podpora
vědecké gramotnosti

Filosofický ústav AV ČR,
v. v. i.

Názvy organizací dalších
účastníků
Quadro Net, s.r.o.

ACORUS, z. ú.; proFem centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.;
ROSA - centrum pro ženy,z.s.;
Univerzita Karlova
Česká zemědělská univerzita
v Praze

TL05000623 Krizové řízení pobytových sociálních služeb INESAN, s.r.o.

České vysoké učení technické
v Praze; DelpSys, s.r.o.

Odborná komunikace jako nástroj
TL05000626 posilování společenské odolnosti v
postfaktické době

McCANN-ERICKSON PRAGUE
spol. s r.o., INTERNATIONAL
ADVERTISING AGENCY;
Univerzita Karlova

Ústav mezinárodních vztahů,
v. v. i.

Fungování inovačních týmů a produktový Vysoká škola ekonomická v
vývoj v krizi
Praze
Komplexní hierarchický fuzzy kompetenční
model pro optimalizaci výběru kandidátů
TL05000629 na pracovní pozice a jeho softwarová
Ostravská univerzita
podpora na bázi technologií umělé
inteligence
TL05000628

Czechitas z.s.
D3Soft s.r.o.; Vysoká škola
báňská - Technická univerzita
Ostrava

Právní a ekonomické aspekty obchodní
TL05000630 spolupráce mezi vědecko-výzkumnými
institucemi a průmyslem

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vodohospodářské stavby pro zadržování
TL05000631 vody v krajině: podpora efektivní přípravy
a participativních procesů

České vysoké učení technické Masarykova univerzita; qdq
v Praze
services, s.r.o.

Rozvoj a implementace nových
kompetencí VŠ vzdělaných sester a
TL05000633 zdravotních záchranářů v měnících se
podmínkách praxe - práce s chybou a
nežádoucími událostmi

Vysoká škola zdravotnická,
o.p.s.

TL05000634

Signální hodnota programů aktivní politiky Výzkumný ústav práce a
zaměstnanosti - Vinětový experiment
sociálních věcí, v. v. i.

TL05000635

Vývoj algoritmu pro podporu osob se
sníženou rozhodovací schopností

Euroforum Group,a.s.

Centrum pro studium
vysokého školství, v. v. i.;
Sdružení profesního
terciárního vzdělávání, z. s.;
Technická univerzita v Liberci

SEVEN WHITE
TECHNOLOGIES, s.r.o.

Prekoncepty využití krajiny: možnosti pro
TL05000637 udržitelný cestovní ruch a regionální rozvoj Mendelova univerzita v Brně
v modelovém území Moravského krasu

Vysoká škola polytechnická
Jihlava

Využití open dat v kreativních průmyslech
TL05000638 a jejich začleňování do výuky kreativních
oborů

České vysoké učení technické
v Praze; Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

REMMARK, a.s.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Dlouhodobý vývoj šumavské vegetace
založený na percepci regionální literatury – Česká zemědělská univerzita
TL05000640
je beletrie vhodným podkladem pro
v Praze
výzkum vegetace?
Naplňování sexuality a snižování rizika
TL05000641 sexuálního násilí u lidí s fyzickým
postižením.

Freya, z. s.

Veřejné kulturní služby na lokální a
TL05000642 regionální úrovni v době coronavirové
krize; analýza a návrhy dalších postupů

Národní informační a
poradenské středisko pro
kulturu

Centrum Paraple, o.p.s.;
Národní ústav duševního
zdraví; Pixelfield, s.r.o.

TL05000644

Sociální metaverza: Metodologie
České vysoké učení technické
Holistic management, s.r.o.
kooperativní virtuální reality a její aplikace v Praze

TL05000645

Model pro řízení pracovní povinnosti
studentů v krizových situacích

Univerzita Pardubice

Nemocnice Pardubického
kraje, a.s.; Vysoká škola
ekonomická v Praze

Arnika - Centrum pro
podporu občanů; České
vysoké učení technické v
Praze; Sociologický ústav AV
ČR, v. v. i.
Masarykova univerzita;
Gymnázium P. Křížkovského s
Vysoké učení technické v
uměleckou profilací, s.r.o.
Brně
Univerzita Palackého v
Pražská vysoká škola
Olomouci
psychosociálních studií, s.r.o.

Metodika environmentálně udržitelného a
TL05000646 sociálně dostupného participativního
Masarykova univerzita
bydlení v ČR

TL05000647 Inovativní výuková platforma - voda
TL05000648

Integrativní online portál pro osoby s
diagnózou ADHD a jejich blízké

TL05000649 Rizika, zájmy a mobility v Antropocénu

Anglo-americká vysoká škola,
z.ú.

Management inovační kultury na vysoké
TL05000650
škole

Západočeská univerzita v
Plzni

Učící (se) město: Podpora organizačního a
TL05000651 sociálního učení v městských pilotních
projektech

CENIA, česká informační
České vysoké učení technické
agentura životního prostředí;
v Praze
Gov Lab s.r.o.

Optimalizace ochranných pomůcek
TL05000653 dýchacích cest na základě zkušeností z
pandemie COVID-19

Masarykova univerzita

Centrum pro studium
vysokého školství, v. v. i.;
Sdružení profesního
terciárního vzdělávání, z. s.

Specifika a standardy participace u
architektonických soutěží a dalších
České vysoké učení technické
TL05000654
způsobů zadávání zakázek v architektuře a v Praze
urbanismu
TL05000655

Homeworking a Coworking v současnosti a Výzkumný ústav bezpečnosti
pro vyšší efektivitu v budoucnosti
práce, v. v. i.

TL05000656

Tvoříme atraktivní město pro rodiny s
dětmi

TL05000657 Optimalizace krizového řízení státu
TL05000658

Komunitní plánování sociálních služeb v
rurálních regionech České republiky

Univerzita Karlova; Vysoká
škola ekonomická v Praze

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Vysoká škola ekonomie a
managementu, a.s.
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Místní akční skupina Pomalší
o.p.s.
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Číslo návrhu
projektu
TL05000660

Název projektu
Evaluační nástroj pro hodnocení rozvoje
počátečních gramotností

Název organizace hlavního
uchazeče
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

TL05000661 Kompetence pro PRŮMYSL 4.0

VISC s.r.o.

Společenskovědní výzkum dopadů a
přínosů dekarbonizace ekonomiky a
TL05000662 hospodářství při využití nových zdrojů
energie jako konkurenceschopné náhrady
uhlí v průmyslové výrobě

Krajská hospodářská komora
Ústeckého kraje, z.s.

TL05000663

Perspektivy rozvoje lokálního zemědělství
na Jesenicku

Univerzita Pardubice

TL05000664

Inovace krizového řízení pobytových
sociálních služeb pro seniory

Technická univerzita v Liberci

TL05000665 Software pro analýzu mediálních textů
TL05000667

Krizové plány na základě simulovaných
scénářů vývoje pro oblast HOREKA

Názvy organizací dalších
účastníků

Masarykova univerzita

České vysoké učení technické
v Praze; Výzkumný ústav pro
podnikání a inovace, z.ú.

Lingea s.r.o.

Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s.

Udržitelný rozvoj – výchova k
TL05000668 odpovědnosti: ze sibiřské tajgy do základní Univerzita Pardubice
školy
Nástroj hodnocení klíčových technologií ve
Vysoké učení technické v
TL05000669 vztahu k udržitelnosti malých a středních
Brně
podniků
TL05000670 Hemofilie a život s ní
TL05000671

Inovace vzdělávání v sociální práci v
oblasti řešení eticky náročných situací

Univerzita Palackého v
Olomouci

Český svaz hemofiliků, z.s.

Masarykova univerzita

Inovace metody hiporehabilitace pro
TL05000672 zmírnění komunikačních deficitů dětí a
mládeže způsobených sociální izolací

Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

Rozvoj digitální gramotnosti u žáků
TL05000673 základních škol ve výuce dalšího cizího
jazyka

Univerzita Karlova

Obce mluví o vodě: Komunikace
TL05000674 implementace opatření na hospodaření s
dešťovou vodou ve městech

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

České vysoké učení technické
v Praze

Problematika vyhodnocování sociálních sítí
Metropolitní univerzita
TL05000675 a influencer marketingu v cestovním
Praha, o.p.s.
ruchu, ROI

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Systém pro automatizované vytěžování
dat z účetních dokladů s využitím umělé
TL05000676
inteligence a následnou analýzou pro
tvorbu a aktualizaci obchodní strategie

Railsformers s.r.o.

TL05000678

Vizualizace kulturních aspektů sociální
práce

Ostravská univerzita

Univerzita Pardubice

Kompetence pro rozhodování a vedení lidí
TL05000679 a metody pro identifikaci a rozvoj těchto
kompetencí

Masarykova univerzita;
České vysoké učení technické
Medsol s.r.o.; Ministerstvo
v Praze
obrany

Implementace simulační výuky do
vzdělávání v profesních nelékařských
TL05000680
studijních programech se zaměřením na
efektivní zpětnou vazbu

Technická univerzita v Liberci
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

TL05000681

Právní ochrana databází dopravních dat v
systémech autonomního řízení

České vysoké učení technické White & Case, s.r.o.,
v Praze
advokátní kancelář

TL05000682

Dějiny britské prózy od roku 1980 do
současnosti

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

ARGO spol. s r.o.

Státní zdravotní ústav

Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, v. v. i.

Intervenční techniky v prevenci výskytu
psychosociálních rizik na pracovišti
MOOC kurzy jako nástroj rozvoje
digitálních kompetencí učitelů
TL05000684
společenskovědních předmětů na
středních odborných školách
TL05000683

Vývoj metodik a prototypu
technologického postupu výroby a užití
TL05000685 silikonových forem jako mezioborové
didaktické pomůcky s využitím průmyslu
4.0

České vysoké učení technické
v Praze

TEKIS s.r.o.

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

Výzkum metod psychologického ověřování
INOSFERA s.r.o.
kompetencí členů start-upových týmů

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Potenciál využití IoT ve veřejných
organizacích

Czechlnno

České Radiokomunikace a.s.;
DataFriends s.r.o.; Klastr
Chytrý Plzeňský kraj, z.s.;
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ,
příspěvková organizace;
Univerzita Hradec Králové

AIDTWIGLOW - Autonomní inteligentní
digitální dvojče globalizovaného světa:
TL05000690
digitální ontologie pro chytré analýzy,
simulace, projekce a rozhodování

Global Arena Research
Institute, z. ú.

České vysoké učení technické
v Praze; TRIX Connections,
s.r.o.

Sledování souvislostí výkonnosti firem s
TL05000691 kvalitou života pracovníků a
psychosociálními riziky.

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

Lean Solution & Simulation,
s.r.o.

Stanovení metodiky pro efektivnější
TL05000692 uspokojení informačních potřeb subjektů
působících v oblasti elektromobility

Platforma VIZE 0, z.ú.

Global Expert, s.r.o.;
Univerzita Pardubice

TL05000686

TL05000689

TL05000694

Lesy a zdraví: Příležitosti a dopady změny
zalesněné krajiny v České republice

Česká zemědělská univerzita
v Praze

TL05000695

Psychosociální jevy a manipulace v
kyberprostoru

Slezská univerzita v Opavě

TL05000698 Oceňování v transferu technologií
TL05000699

Práce se spirituálními tématy v
pomáhajících profesích

Univerzita Palackého v
Olomouci; VIAVIS a.s.

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze
Univerzita Palackého v
Olomouci
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Názvy organizací dalších
účastníků

Demokratické principy, transparentnost
rozhodovacích procesů a odpovědnost
TL05000700
orgánů veřejné moci v mimořádných
situacích

Metropolitní univerzita
Praha, o.p.s.

Univerzita Palackého v
Olomouci

Aplikace inovativního designu v
TL05000701 nábytkářském průmyslu za podpory
nekonvenčních technologií

Mendelova univerzita v Brně

Klastr českých nábytkářů,
družstvo

Využití informačních a komunikačních
technologií pro tvorbu nového modelu
TL05000702
spolupráce ve VŠ výuce, studentském
výzkumu a přenosu poznatků do praxe

Univerzita Karlova

Nadměrný turismus (overturismus) versus
TL05000706 trvale udržitelný rozvoj měst a obcí:
Problémy, výzvy a možnosti řešení

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Koncept přenositelných pracovních
TL05000707 kompetencí (PPK) pro trh práce s možností Ostravská univerzita
jejich testování

TL05000708

Systém vzdělávání pro oblast
inteligentního řízení TZB

Smart BIT s.r.o.

Západočeská univerzita v
Plzni
Centrum pro studium
vysokého školství, v. v. i.;
Virtubio s.r.o.
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Hradec Králové z. ú.;
Univerzita Hradec Králové;
Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Jazyková
škola s právem státní
jazykové zkoušky, Kutná
Hora, Masarykova 197

Udržitelná česká sídliště: Metodika
integrované transformace sídlišť k
TL05000710
udržitelnosti, transdisciplinární případová
studie sídliště Homolka

Česká zemědělská univerzita
České vysoké učení technické
v Praze; Vysoká škola
v Praze
ekonomická v Praze

TL05000711 Podpora talentu v uměleckých oborech

Univerzita Karlova

Integrovaná přírodověda v profesní
TL05000712 přípravě učitelů přírodních věd na
středních školách
Nástroj pro analýzu efektivnosti klíčových
TL05000716
služeb veřejných knihoven
TL05000718

Zvýšením potravinové soběstačnosti k
odolnosti společnosti vůči dopadům krize

Česká centra; Svaz měst a
obcí České republiky; W&ART
z.s.

Univerzita Hradec Králové
Univerzita Pardubice

Městská knihovna v Praze

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

KOKOZA, o.p.s.

TL05000722 Smart Climate Migration

Mendelova univerzita v Brně

Knihovny jako pilíře občanské společnosti
a přirozená centra komunit - nástroje pro
TL05000723
rozvoj knihoven jako komunitních
vzdělávacích center

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL05000725 Rozvoj hodnot podniku

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Rozvoj multilaterální zahraniční politiky
TL05000727 skrze podporu iniciativy mírového užití
laserů ve vesmíru

Ústav mezinárodních vztahů,
v. v. i.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

TL05000728 Re-use System Management

Open Content, z. s.

Žurnalistika v krizových situacích jako
příležitost k inovacím: metodický portál
TL05000729
pro zkvalitňování žurnalistiky a vzdělávání
novinářů

Univerzita Palackého v
Olomouci

TL05000731

Česko v Evropské unii. Scénáře a dopady
na české firmy.

Univerzita Karlova

Společenská odpovědnost firem a
Metropolitní univerzita
TL05000732 transformace cestovního ruchu v důsledku
Praha, o.p.s.
pandemie COVID

Názvy organizací dalších
účastníků
Krajská hospodářská komora
jižní Moravy, spolek;
Otevřená města, z. s.;
SMARTOLOGIA, z. s.; Svaz
měst a obcí České republiky

STEM Ústav empirických
výzkumů, z.ú.
Česká zemědělská univerzita
v Praze

TL05000734

Interpretace chování lidí v urbánním
prostředí pomocí ontologie

České vysoké učení technické Institut plánování a rozvoje
v Praze
hlavního města Prahy

TL05000735

Dlouhodobá udržitelnost malých a
středních podniků

SERENDIPITY AGENCY, s.r.o.

Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.

Strategie a nástroje pro posílení odolnosti
a adaptability na nové ekonomické a
Univerzita Jana Evangelisty
TL05000736
sociální trendy ve strukturálně postižených Purkyně v Ústí nad Labem
regionech

Ostravská univerzita

Textilní 3D objekty pro příznivé akustické
prostředí v interiérech budov
Lokální komunikace a politika: Strategie a
nástroje pro podporu občanské
TL05000738
participace a mediální gramotnosti na
místní úrovni
Víceoborový tým v edukaci dítěte, žáka a
TL05000739
podpora jeho optimálního vývoje

CEVRO Institut, z.ú.; Oživení,
o. s.

TL05000737

České vysoké učení technické MaTexLine s.r.o.; Petra
v Praze
Ptáčková
Masarykova univerzita

Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Nové metody pro překlad středověké
TL05000741 latinské terminologie s využitím
počítačových technologií

Univerzita Karlova

TL05000742 Smart online studium

Technická univerzita v Liberci

TL05000743

Kontaktní práce - komplexní nástroj
pomoci v přirozeném prostředí klienta

MAKAI atelier s.r.o.

Česká asociace streetwork,
z.s.

TL05000744

Mladí lidé jako aktéři budoucího rozvoje
malých měst

Západočeská univerzita v
Plzni

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Vytváření a sdílení finančních rezerv pro
případy těžko pojistitelných rizik jako
TL05000745
významný prostředek udržení
zaměstnanosti

Univerzita Jana Amose
Komenského Praha s.r.o.

Pokročilé on-line nástroje pro distanční
TL05000746 výuku angličtiny, němčiny a ruštiny na
základních a středních školách

Lingea s.r.o.

Západočeská univerzita v
Plzni

TL05000747

Vitruvius pro XXI. století: harmonie,
městská krajina a veřejné zdraví

Masarykova univerzita

Grada Publishing, a.s.

TL05000748

Automatizovaný výběr terapeuta na
základě interaktivního dotazníku

Univerzita Palackého v
Olomouci

MyMind s.r.o.
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Číslo návrhu
projektu
TL05000750

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

Podpora soběstačnosti seniorů v domácím
Fakultní nemocnice Olomouc Slezská univerzita v Opavě
prostředí s využitím ICT nástrojů

Nástroje pro podporu bioekonomiky pro
TL05000751
veřejnou správu

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

TL05000754

Kompetence pro budoucnost: potenciál
krize pro zvyšování společenské odolnosti

Sociologický ústav AV ČR,
v. v. i.

TL05000756

Využití moderních způsobů dopravy a
motivace uživatelů k jejich využívání

Vysoká škola ekonomická v
Praze

TL05000757 SMART EDUCATION PRO SMART CITY

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

Tvorba strategie prevence kriminality
TL05000758 statutárního města Ostravy na období
2023-2026

SocioFactor s.r.o.

TL05000760 Právní aspekty virtuální a rozšířené reality

Univerzita Karlova

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost dětí
TL05000763 školního věku jako nástroj pro strategická
opatření podporující zdraví

Masarykova univerzita

TL05000764

Názvy organizací dalších
účastníků

Mapování využití AI v praxi malých a
středních firem a malých organizací

Czechlnno

České vysoké učení technické
v Praze; Karlovarská agentura
rozvoje podnikání,
příspěvková organizace

Česká zemědělská univerzita
v Praze; České vysoké učení
technické v Praze

Elektrotechnická asociace
České republiky; Masarykova
univerzita; Svaz průmyslu a
dopravy České republiky;
Technologické centrum
Akademie věd České
republiky; Vysoká škola
báňská - Technická univerzita
Ostrava; Západočeská
univerzita v Plzni
DataFriends s.r.o.; ELA
Blockchain Services a.s.;
Elektrotechnická asociace
České republiky; Univerzita
Hradec Králové

Výzkum potenciálu využití
TL05000765 blockchainových řešení v malých a
středních firmách

Czechlnno

Komplexní periodické sezónní vlivy,
duševní rovnováha a well-being. Vývoj
digitální platformy pro detekci ohrožené
TL05000766
populace s vysokým rizikem periodických
změn afektivity za pomocí metod sociální
robotiky.

Národní ústav duševního
zdraví

České vysoké učení technické
v Praze

Podnikat ekologicky - potenciál, přístupy a
TL05000767 překážky pro uplatnění ekologicky
šetrných přístupů ze strany podnikatelů

Odpovědná společnost, z. s.

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích; Vysoká
škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

Zdravý životní styl v ČR a jeho podpora
TL05000769 prostřednictvím edukace sportovního
prostředí

Vysoká škola tělesné výchovy
a sportu PALESTRA, spol.
Economic impacT v.o.s.
s r.o.
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Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Využití synergie imerzivních technologií a
umělé inteligence pro tvorbu virtuálního
TL05000772
prostředí na posilování psychologických
protektivních faktorů

Název organizace hlavního
uchazeče
Národní ústav duševního
zdraví

TL05000773

Průmyslový výzkum v oblasti Tlakového lití
Rudolf Kämpf s.r.o.
– Porcelán

TL05000774

IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu
a podnikatelství

Mendelova univerzita v Brně

Metodika evaluace modelových
sebeobranných situací a stresové
TL05000780
rezilience příslušníků Policie České
republiky

Masarykova univerzita

Výzkum historických funkčních zón jako
TL05000784 nástroj udržitelného rozvoje měst v
severozápadních Čechách

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Technicko-ekonomické hodnocení vlivu
TL05000787 vybraných mimoprodukčních funkcí lesů v
České republice

Česká zemědělská univerzita
v Praze

TL05000788 Jaké obchody zbyly na venkově?

Univerzita Karlova

Městské sítě pro 21. století – Udržitelná
technická infrastruktura města

Alpha Industries s.r.o.; XLAB
s.r.o.
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Vysoké učení technické v
Brně

Aplikovaný výzkum zpracování osobních a
TL05000776 neosobních údajů v univerzitním prostředí
při online výuce během období pandemií

TL05000789

Názvy organizací dalších
účastníků

Svaz českých a moravských
spotřebních družstev

„Centre for Central European
Svaz moderní energetiky, z.s.
Architecture”
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