
 

 

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

principu LA v základním výzkumu 

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou švýcarskou agenturou - Swiss National 

Science Foundation (SNSF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2021. 

K financování byly doporučeny následující projekty: 

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba 
řešení 

21-01706L Ivan Foletti Masarykova 
univerzita, 
Filozofická fakulta 
 

Kulturní dialogy v 
Jihokavkazském 
regionu ve 
středověku: 
historiografická a 
historicko-umělecká 
perspektiva 
 

3 roky 

21-07748L 
 

prof. Mgr. Martin Lysák, 
Ph.D., DSc. 
 

Masarykova 
univerzita, 
Středoevropský 
technologický 
institut 
 

Genomické substráty 
chromosomových 
přestaveb a 
dysploidie během 
evoluční diversifikace 
rostlin 
 

3 roky 

21-15958L 
 

Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. 
 

Vysoké učení 
technické v Brně, 
Fakulta chemická 
 

Biologická funkce a 
dynamika PHA cyklu 
u bakterie 
Rhodospirillum 
rubrum a jeho 
biotechnologické 
konsekvence 
 

3 roky 

21-08021L 
 

RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. 
 

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

Pokročilá buněčná 
biologie polarity 
rostlinných buněk 
 

3 roky 

21-13462L 
 

Prof. MUDr. Irena Rektorová, 
Ph.D. 
 

Masarykova 
univerzita, 
Středoevropský 
technologický 
institut 
 

Nové 
individualizované 
přístupy mozkové 
stimulace založené 
na synchronizaci v 
mozkových sítích pro 
zlepšení kognice 
zdravých seniorů a 
pacientů s MCI 
 

3 roky 



 

 

21-14216L 
 

Ing. Jan Rusz, Ph.D. 
 

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta 
elektrotechnická 
 

Snížení negativních 
vedlejších efektů 
hluboké mozkové 
stimulace na kvalitu 
řeči u Parkinsonovy 
nemoci s využitím 
automatizované 
akustické analýzy 
 

3 roky 

21-05445L 
 

doc. RNDr. Daniel Růžek, 
Ph.D. 
 

Biologické centrum 
AV ČR, v.v.i. 
 

Lidské protilátky proti 
klíšťaty-přenášeným 
flavivirům 
 

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 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny 

účelové prostředky ve výši dle střednědobého výhledu. 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. 

 

 


