
Výsledky soutěže o účelovou podporu IGA VFU Brno 2020 - FVHE

číslo název

202/2020/FVHE Stanovení kortizolu ve slinách koz při vybraných stresových situacích v chovu

215/2020/FVHE
Fitness štúdie a komparatívna genomika klinicky významných pandemicky 

rozšírených kmeňov Escherichia coli

228/2020/FVHE Použití přepáleného rostlinného oleje jako vedlejšího produktu pro výrobu mýdel

226/2020/FVHE
Distribuce, prevalence, hostitelské druhy a hematologie Snake Fungal Disease v 

České republice

206/2020/FVHE
Metody stanovení kortizolu ve slinách prasat a jejich využití při posuzování welfare 

prasat

204/2020/FVHE Komparativní genomika rizikové linie Escherichia coli ST1250 z koní

217/2020/FVHE
Srovnání účinků oxidu titaničitého a Magnéliho fáze suboxidu titanu na pstruha 

duhového (Oncorhynchus mykiss )

209/2020/FVHE Reprodukční strategie a hormony hmyzožravých netopýrů střední Evropy

212/2020/FVHE
Studium vlivu orální aplikace mikroplastů na organismus pstruha duhového s 

důrazem na střevní mikroflóru

218/2020/FVHE
Prevalence a druhové složení zoonotických bakterií rodu Rickettsia v pijáku lužním 

(Dermacentor reticulatus).

214/2020/FVHE
Plazmidy s geny antibiotické rezistence a jejich šíření stimulované prebiotiky 

doplňovanými do výživy zvířat i lidí

208/2020/FVHE Efekt farmakologicky účinných látek na embryonální a juvenilní stádia ryb

224/2020/FVHE
Optimalizace metod pro detekci Helicobacter pylori a zjištění jeho výskytu v 

syrovém mléce

205/2020/FVHE
Biomarkery stresu a oxidativního stresu ve slinách koní jako ukazatel narušení 

dobrého welfare

221/2020/FVHE Výskyt zoonotických agens u hibernujících savců v přírodních a městských cyklech

229/2020/FVHE
Inteligentní a aktivní vlastnosti jedlých karagenanových a chitosanových obalů s 

přídavkem rostlinných extraktů

Financované projekty



216/2020/FVHE Haemoprotozoa sladkovodných korytnačiek z Vietnamu

207/2020/FVHE Stopové prvky u psů v závislosti na výživě

225/2020/FVHE Efekt patogenů na hybridní populace obojživelníků

203/2020/FVHE
Escherichia coli ST457: první srovnání a hodnocení rizikovosti oportunně patogenní 

linie.

222/2020/FVHE
Účinky akutní expozice paracetamolu a jeho nanoformy na přežívání a reprodukci 

Daphnia magna

227/2020/FVHE
Zhodnocení nutričních, senzorických a chemických aspektů ovocných výrobků 

obohacených o zdroje lykopenu

211/2020/FVHE
Využití dvou druhů pelyňku v dietách pro zakrslé králíky ve vztahu k 

zoohygienickým podmínkám chovu a prevenci kokcidiózy u mláďat

213/2020/FVHE Potravní chování luňáka červeného Milvus milvus

220/2020/FVHE Pohnízdní disperze luňáka hnědého (Milvus migrans migrans)

219/2020/FVHE
Přežití a začlenění se v populaci u vypuštěných ptáků ze záchranných stanic a 

juvenilních ptáků po opuštění hnízda.

201/2020/FVHE
Perspektiva využití masa bobra evropského (Castor fiber) a kormorána velkého 

(Phalacrocorax carbo).

223/2020/FVHE Makrorabdóza v chovech ptáků v České republice

210/2020/FVHE

Stanovení inhibičního vlivu odstupňovaných hladin minoritních mykotoxinů 

enniatinu B a beauvericinu na bachorovou mikroflóru prostřednictvím sledování 

změn ve stravitelnosti NDF a organické hmoty s využitím in vitro metod

V Brně dne 11. 2. 2020
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