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TACR/11-15/2021  

Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – ÉTA 

      

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u níže uvedených návrhů projektů.  

 

POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

1 TL05000177 
Diagnostika dyslexie s využitím eye-
trackingu a umělé inteligence 

Masarykova univerzita   

2 TL05000008 
Výzvy pro hodnocení znalostí: Analytická 
podpora tvorby znalostních testů 

Univerzita Karlova Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 

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

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

4 TL05000162 
Role participativního výzkumu sociálně-
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 

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

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.   

6 TL05000288 

Analýza motivických klastrů z oblasti 
aktuálních kulturně-společenských témat a 
jejich aplikace na materiál uměleckých textů 
19. a počátku 20. století 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
České vysoké učení technické v 
Praze 

7 TL05000328 
Stanovení obvyklé ceny u finančních 
transakcí náhledem principu tržního 
odstupu 

Vysoké učení technické v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

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

Univerzita Karlova Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

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

Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita 

10 TL05000407 
Databáze starých lomů a dobývek na území 
NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce 

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem 

11 TL05000522 

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

Masarykova univerzita LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o. 

12 TL05000011 
Korupce ve vybraných sektorech v České 
republice a možnosti jejího snížení 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.   

13 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 

14 TL05000226 
Domov domovem, aneb jak stavět a 
rekonstruovat domovy pro seniory 

INESAN, s.r.o. DelpSys, s.r.o. 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

15 TL05000516 

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

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

16 TL05000033 

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

Masarykova univerzita   

17 TL05000150 
Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální 
platforma pro výuku fotosyntézy 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. 

18 TL05000330 Podpora analytické práce ve veřejné správě České priority, z. ú.   

19 TL05000681 
Právní ochrana databází dopravních dat v 
systémech autonomního řízení 

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

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

20 TL05000360 

Vývoj a implementace pilotního designu 
školního vysvědčení: Inovace závěrečného 
hodnocení žáků základní školy ve vazbě na 
komplexní rozvíjející hodnocení. 

Masarykova univerzita   

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

AMBIS vysoká škola, a.s. 
České vysoké učení technické v 
Praze; Masarykova univerzita; 
prg.ai, z. s. 

22 TL05000543 
Brain circulation jako pilíř možné 
transformace strukturálně postiženého 
regionu 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

STEM/MARK, a.s. 

23 TL05000207 
SMA-CGI: Zvýšení efektivity výroby animace 
propojením stop motion animace s 3D CGI 
technologií 

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

24 TL05000626 
Odborná komunikace jako nástroj 
posilování společenské odolnosti v 
postfaktické době 

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s 
r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING 
AGENCY; Univerzita Karlova 

25 TL05000664 
Inovace krizového řízení pobytových 
sociálních služeb pro seniory 

Technická univerzita v Liberci   
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

České vysoké učení technické v 
Praze 

27 TL05000184 

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

Vysoká škola PRIGO, z.ú. 
Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

28 TL05000413 

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

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita Hradec Králové 

29 TL05000097 
Význam gradovaných učebních úloh v 
rozvoji a diagnostice znalostí žáků mladšího 
školního věku 

Ostravská univerzita   

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

Masarykova univerzita NaZemi, z. s. 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

31 TL05000508 
Interpretace aspektů krajiny 
prostřednictvím humanitních a uměleckých 
věd 

Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy 

Akademie múzických umění v 
Praze; Vysoká škola ekonomická v 
Praze 

32 TL05000743 
Kontaktní práce - komplexní nástroj pomoci 
v přirozeném prostředí klienta 

MAKAI atelier s.r.o. Česká asociace streetwork, z.s. 

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

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 
Univerzita Karlova; Vysoká škola 
báňská - Technická univerzita 
Ostrava 

34 TL05000157 Česká knižní ilustrace v raném novověku Knihovna AV ČR, v. v. i. 
InQool, a.s.; Národní knihovna 
České republiky 

35 TL05000228 

Nástroj pro zkoumání  vlivu osobnostních 
charakteristik a vnějších faktorů na 
dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v 
ICE environment 

České vysoké učení technické v Praze 
Univerzita Palackého v Olomouci; 
1st Cloud Republic a.s. 

36 TL05000424 
Komplexní systém psychologické 
ponehodové péče v ČR 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.   

37 TL05000114 Zvyšování morální kompetence v medicíně Univerzita Karlova Univerzita Palackého v Olomouci 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

38 TL05000144 
Kvalita a udržitelnost programů dárcovství 
částí těla v ČR 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

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

39 TL05000217 
Aplikovaný výzkum pro inovaci sociální 
práce zapojující koncept spirituální citlivosti 

Univerzita Palackého v Olomouci   

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

Národní informační a poradenské středisko 
pro kulturu 

  

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

Univerzita Karlova 
České vysoké učení technické v 
Praze; ČESKÝ ROZHLAS 

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

GaREP, spol. s r.o.   

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

Národní vzdělávací fond, o.p.s.   
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

44 TL05000450 

Využití metod umělé inteligence a online 
řešení sporů (ODR) pro optimalizaci 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 

45 TL05000527 

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

Masarykova univerzita 
Národní muzeum; Vysoké učení 
technické v Brně 

46 TL05000482 

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

Univerzita Palackého v Olomouci   

47 TL05000718 
Zvýšením potravinové soběstačnosti k 
odolnosti společnosti vůči dopadům krize 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

KOKOZA, o.p.s. 

48 TL05000480 
Zvýšení kvality života v domovech pro 
seniory v období nouzového stavu 

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

49 TL05000298 Virtuální digitální šatník CESNET, zájmové sdružení právnických osob 
České vysoké učení technické v 
Praze; improtech s.r.o.; Muzeum 
hlavního města Prahy 
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POŘADÍ 
ČÍSLO 

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

50 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 

51 TL05000690 

AIDTWIGLOW - Autonomní inteligentní 
digitální dvojče globalizovaného světa: 
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. 

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

Vysoké učení technické v Brně 
České vysoké učení technické v 
Praze; Masarykova univerzita; 
Univerzita Pardubice 

53 TL05000760 Právní aspekty virtuální a rozšířené reality Univerzita Karlova   

54 TL05000348 
Plánování kapacit sociálních služeb a 
související občanské vybavenosti 

Česká zemědělská univerzita v Praze   

55 TL05000546 
Využití multimediálního výkladového 
slovníku pro moderní výuku češtiny 

Lingea s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni 

56 TL05000545 
Rezervy města – Potenciál dopravní 
infrastruktury 

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

PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

57 TL05000459 

Zvyšování kvality vzdělávání a posilování 
motivace studentů k učení nasazením 
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. 

58 TL05000128 

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

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Masarykova univerzita 

59 TL05000418 
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. 

 


