
 

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na 

principu LA v základním výzkumu 

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou - Fonds zur 

Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 

2020. 

K financování byly doporučeny následující projekty: 

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba 
řešení 

20-11164L 
 

CIBULKA Radek  Západočeská 
univerzita v Plzni, 
Fakulta 
aplikovaných věd 
 

Regularita zobrazení 
a aplikace 
 

3 roky 

20-05789L 
 

HRITZ Jozef Masarykova 
univerzita, 
Středoevropský 
technologický 
institut 
 

Charakterizace 
přirozeně 
neuspořádaných 
proteinů 
 

3 roky 

20-20326L 
 

KEMPA Martin Fyzikální ústav AV 
ČR, v.v.i. 
 

Oblasti dekorelované 
polarizace v 
perovskitových 
relaxačních 
feroelektrikách 
 

3 roky 

20-22230L 
 

KUBIS Wieslaw  Matematický ústav 
AV ČR, v.v.i. 
 

Banachovy prostory 
spojitých a 
lipschitzovských 
funkcí 
 

3 roky 

20-21030L 
 

LÁNSKY Petr Fyziologický ústav 
AV ČR, v.v.i. 
 

Stochastické modely 
a postupy pro 
studium olfakce 
 

3 roky 

20-18033L 
 

MIKULA Stepan Masarykova 
univerzita, 
Ekonomicko-
správní fakulta 

Efekty (dez)integrací 
na rakousko-české 
hranici 

3 roky 

20-09869L 
 

PASEKA Jan Masarykova 
univerzita, 
Přírodovědecká 
fakulta 
 

Ortomodularita z 
různých pohledů 
 

3 roky 

20-23532L 
 

PÁTEK Miroslav Mikrobiologický 
ústav AV ČR, v.v.i. 
 

Nový 
chemoenzymatický 
způsob přípravy 
nitrilů z 

3 roky 



 

 

karboxylových kyselin 
 

20-24210L 
 

RACEK Martin Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká 
fakulta 
 

Metasomatóza ve 
spodní kůře 
(moldanubikum) 
 

3 roky 

20-00892L STUCHLÍK Evžen Biologické centrum 
AV ČR, v.v.i. 
 

Život na okraji: Limity 
výskytu larev hmyzu 

3 roky 

20-06802L 
 

TAUBENSCHUSS Ulrich Ústav fyziky 
atmosféry AV ČR, 
v. v. i. 
 

Analýza jemné 
struktury aurorálních 
rádiových emisí 
 

3 roky 

20-30494L 
 

VRÁBEL Milan Ústav organické 
chemie a 
biochemie AV ČR, 
v.v.i. 
 

Bioortogonální 
časově řízená 
intramitochondriální 
eliminace 
 

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 2020 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. 

 

 


