Příl.č.1
Seznam řešených výzkumných projektů pro potřeby MPSV
(poskytovatelem účelové podpory Technologická agentura ČR)
1. výzva programu BETA
•

TB01MPSV032 Vliv socioekonomických faktorů na míru úmrtnosti – dokončeno 2013,
nesplněno (ukončeno řešení)

2. výzva programu BETA
•
•


•
•
•

TB02MPSV013 Adaptace ve stáří ve vztahu ke zdravotnímu stavu a stupni závislosti a etické
hodnoty při posuzování stupně závislosti
TB02MPSV014 Vliv moderních nefarmakologických metod léčby kardiovaskulárních
onemocnění na délku pracovní neschopnosti
TB02MPSV015 Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních
potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční
náročnost
TB02MPSV016 Řešení negativních efektů intervencí ze strukturálních fondů (s důrazem na
Evropský sociálních fond - ESF) 1,2mil.Kč (2013) (ukončeno řešení)
TB02MPSV017 Analýza ekonomických důsledků rozvodu pro oba manžele (nyní se
zpracovává závěrečná zpráva) (ukončeno řešení)
TB02MPSV019 Zvyšování efektivnosti Národního programu přípravy na stárnutí na období let
2013 až 2017

3. výzva programu BETA











TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevence
rizik.
TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP.
TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR.
TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na
staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a
stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost.
TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi
prostřednictvím OOPP.
TB03MPSV013 Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a
pracovního tempa.
TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s
využitím holistického přístupu.
TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci agenturních zaměstnanců.



TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových
technických zařízení.

4. výzva programu BETA




TB04MPSV001 Využití kapacit zařízení poskytovatelů pobytových sociálních služeb z hlediska
řešení potřeb jejich uživatelů
TB04MPSV004 Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení
v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací
TB04MPSV006 Inovace prevence rizik k předcházení a efektivnímu řešení negativních
důsledků pracovní úrazovosti a nemocí z povolání

