
Výsledky soutěže o účelovou podporu IGA VFU Brno 2020 - FVL

číslo název

102/2020/FVL Stanovení aktivity proteinu C u psů s dilatací a torzí žaludku

106/2020/FVL Srovnání tracheální, jícnové a rektální teploty při spontánní a umělé ventilaci u psů

119/2020/FVL Mapování B buněčných epitopů proteinu CD2v viru Afrického moru prasat

107/2020/FVL
Identifikace a komparativní analýza vybraných genů přirozené imunity u čeledi 

Felidae

110/2020/FVL
Prevence a terapie karence zinku u telat pomocí různých forem Zn (ZnO, Bioplex 

Zn, nano sloučeniny Zn)

117/2020/FVL
Výskyt preklinické DCM u výmarských ohařů a prognostický význam srdečních 

markerů.

108/2020/FVL Využití imunokontracepce v regulaci pohlavní aktivity kozlů

121/2020/FVL
Vývoj a úvodní vyhodnocení první multiplex real-time PCR k indentifikaci patogenů 

v krvi a synovii septických hříbat.

113/2020/FVL
Dynamika trombocytárních indexů v roli prediktora trombotických komplikací u 

psů se syndromem systémové zánětové odpovědi.

115/2020/FVL
Vliv koncentrace spermií a glycerolu na parametry motility epididymálních spermií 

po rozmrazení inseminační dávky

101/2020/FVL
Prevalence dysplazie kyčelních kloubů a luxace patel u různých plemen koček v 

České republice

104/2020/FVL "Role rekolonizujících volně žijících masožravců v sylvatických cyklech parazitů“

105/2020/FVL
Vliv stresových faktorů na pandy červené (Ailurus fulgens) žijící v zajetí: neinvazivní 

monitoring

109/2020/FVL
Účinnost a bezpečnost vyšších perorálních dávek azaperonu pro dosažení sedace u 

prasat

111/2020/FVL

Vliv zkrmování probiotik a parenterální aplikace beta- karotenu na imunitní a 

zdravotný stav telat, mikrobiom a kvantitativní zastoupení clostridií perfingens ve 

faeces

118/2020/FVL
Dynamika intrauterinního tlaku klisen v průběhu estru, po aplikaci oxytocinu a po 

umělé inseminaci

112/2020/FVL
Název projektu v českém jazyce: Stimulace ovariální aktivity před transvaginální 

aspirací oocytů u peripubertálních jalovic.

116/2020/FVL Sledování buněčných markerů v tumorech mléčné žlázy u fen

Financované projekty

Nefinancované projekty



103/2020/FVL
Molekulární identifikace původců ptačí malárie a epidemiologie infekcí u tučňáků v 

lidské péči

114/2020/FVL
Využití qPCR diagnostiky v prevenci intranukleární kokcidiózy (TINC) v chovech 

suchozemských želv.

120/2020/FVL
Cílená léčba akutních a subklinických mastitid jako prostředek ke snížení spotřeby 

antimikrobik v chovech mléčného skotu.

122/2020/FVL
Stanovení mikrobiomu a mykobiomu v dolních cestách dýchacích u koní s 

equinním astmatem.
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