Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na
principu LA v základním výzkumu
Grantové agentuře České republiky byly předány Rakouskou agenturou pro vědu - Fonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení
2019.
K financování byly doporučeny následující projekty:
Navrhovatel

Instituce

Název projektu

Doba řešení

RNDr. Jeroen Custers Ph.D.

Univerzita Karlova,
Matematicko-fyzikální
fakulta

Ladění spin-orbitální
vazby do extrému

3 roky

Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Masarykova univerzita,
Filozofická fakulta

Šedé eminence v akci:
neformální personální
struktury na pozdně
středověkých dvorech

3 roky

Radek Honzík

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Kompaktnostní
principy a
kombinatorické
vlastnosti

3 roky

doc. RNDr. Martin Kružík,
Ph.D.

Ústav teorie informace
a automatizace AV ČR,
v.v.i.

Problémy velkých
deformací
v materiálových
vědách

3 roky

prof. RNDr. Eva Matalová,
Ph.D.

Ústav živočišné
fyziologie a genetiky AV
ČR, v.v.i.

FasL v osteogenezi,
zdraví a nemoci
parodontu

2 roky

Ing. Michal Merta, Ph.D.

IT4Innovations, VŠB –
Technická univerzita
Ostrava

Prostoročasové
metody hraničních
prvků pro řešení
rovnice vedení tepla

3 roky

MSc. Paolo Nicolini, Ph.D.

České vysoké učení
technické v Praze,
Fakulta
elektrotechnická

Řízení difůze snižující
tření
nanokompozitních
materiálů

3 roky

doc. Ing. Stanislav Obruča,
Ph.D.

Fakulta chemická VUT v
Brně

Ekologická role
polyhydroxybutyrátu u
cyanobakterií

3 roky

Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.

České vysoké učení
technické v Praze,
Fakulta
elektrotechnická

Game Over Eva:
Zabezpečení
strojového učení teorií
her

3 roky

doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal,
Dr.

Masarykova univerzita,
Středoevropský
technologický institut

Funkce HDAC1 v Tbuněčných lymfomech

3 roky

V případě, že příslušnými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude
na řešení těchto projektů poskytnuta podpora. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že
zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou Grantové agentuře České republiky
přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových
prostředků v nižší výši, si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo, poskytnutí podpory na
některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty
neposkytnout.

