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Přehled výsledků aplikovaného výzkumu za hodnocené období 2014 až 2018 s jiným než ekonomickým 
dopadem na společnost 

Druh výsledku Název Předpokládaný dopad 

NmetS  
metodika 
schválená 
oprávněným 
orgánem  

RIV/44555601:13410/15:43886707 
- Metodika typizovaného postupu 
pro výstavní prezentaci 
projektových výstupů. 
Typizovaného postupu pro 
přípravu doprovodného 
lektorského programu (2015) 

Metodika má dopad na přípravu výstavních 
projektů a vzdělávacích aktivit, je pomůckou 
pro učitele, muzejní pracovníky, popř. další 
organizátory výstav či vzdělávacích 
programů.    
 

Ekrit 
uspořádání 
výstavy 
s kritickým 
katalogem   

RIV/44555601:13410/15:43887419 
- Bez hranic. Umění v Krušnohoří 
mezi gotikou a renesancí (2015)/ 
Without borders. Art in the Ore 
Mountains between the Gothic an 
the Renaissance 
)  

Výstava jako výsledek dlouhodobého 
výzkumu předcházející výzkum se stala se 
jedním z podpůrných podkladů nominace 
montánní krajiny Krušnohoří na seznam 
světového dědictví UNESCO, její úspěch má 
pro daný region zásadní dopad na rozvoj 
turismu a dalších návazných efektů v celém 
regionu.  
 

Nmap 
specializovaná 
mapa 
s odborným 
obsahem  

RIV/44555601:13410/15:43887309 
- Ohrožené kulturní dědictví v 
příhraniční oblasti SZ Čech (2015) / 
Endangered cultural heritage in 
the borderland of the 
Northwestern Bohemia 

Specializovaná mapa vytvořila efektivní 
nástroj pro samosprávné orgány, zájmová 
uskupení i soukromníky, který identifikoval 
nejohroženější památky na území regionu, 
které byly následně dokumentovány. 
Podklady jsou k dispozici vlastníkům pro další 
kroky k jejich obnově.  
 

Nmap 
specializovaná 
mapa 
s odborným 
obsahem 

RIV/44555601:13410/15:43887313 
Časoprostorová změna krajiny pod 
Milešovkou a její kulturní dědictví 
(2015 

Specializovaná mapa vytvořila efektivní 
nástroj pro samosprávné orgány, zájmová 
uskupení i soukromníky v mikroregionu 
Milešovska (část Českého středohoří). 
Detailně byl zdokumentován památkový fond 
a veškeré podklady připraveny pro následnou 
revitalizaci. Podklady jsou k dispozici 
vlastníkům pro další kroky k jejich obnově. 

W  
uspořádání 
workshopu  

RIV/44555601:13410/18:43894310 
- Efektivní terénní průzkum a 
dokumentace historických staveb 
sloužících pro zpracování chmele 
(2018) / Effective Field Research 
and Documentation of Historical 
Buildings Serving for Processing of 
Hop 

Workshop byl uspořádán v rámci 
probíhajícího projektu zaměřeného na 
objekty spojené s pěstováním chmele na 
Žatecku. Jedná se o unikátní chmelařskou 
oblast, která je za podpory Ústeckého kraje a 
města Žatce nominována na seznam památek 
UNESCO. Efektivní průzkum a dokumentace 
v této fázi pomáhá připravit potřebné 
podklady. Dopad úspěšné nominace by měl 
na celý region zásadní pozitivní dopad 
(turismus, rozvoj drobného podnikání etc.) 
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