
Výsledky soutěže o účelovou podporu IGA VFU Brno 2020 - FaF

číslo název

301/2020/FaF
Příprava a hodnocení pevných mikročástic s obsahem lipozomů pro plicní 

aplikaci.

302/2020/FaF
Příprava chuť maskujících orodispergovatelných filmů metodou 3D tisku a vývoj 

disoluční metodiky pro jejich hodnocení

303/2020/FaF Vývoj asymetrické organokatalytické syntézy trihalogenmethylkarbinolů

304/2020/FaF

Design, dokovací studie, syntéza a screening antimikrobiální a cytotoxické aktivity 

nových derivátů 1,3,4-thiadiazolu jako potenciálních inhibitorů enoyl-ACP 

reduktasy

305/2020/FaF
Izolace a strukturní analýza geranylovaných flavonoidů z plodů Paulownia 

tomentosa

306/2020/FaF
Testování nepřímého antioxidačního potenciálu rostlinných látek aktivací 

systému Nrf2/ARE a vlivu na signální kaskádu NF-κB v buněčných kulturách.

307/2020/FaF
Izolace obsahových látek z plodů Sorbus domestica a stanovení jejich 

antidiabetické aktivity

309/2020/FaF
Optimalizácia prípravy peliet s obsahom glukózy a kofeínu s predĺženým 

uvoľňovaním na nutričnú substitúciu a stimuláciu pri dlhodobej záťaži.

310/2020/FaF Syntéza derivátů pyrrolu jako potenciálních inhibitorů metaloenzymů

311/2020/FaF
Příprava a úprava povrchu iodových nanočástic na bazí MAOETIB pro optimalizaci 

jejich dispergace ve vodní fázi

312/2020/FaF Ekologické aspekty reziduí vybraných léčiv v rostlinách

313/2020/FaF Studium vlivu ligandů cílících na G-kvadruplexy v biologii p53.

314/2020/FaF
Fytochemická analýza metanolového extraktu druhov Plectranthus montanus 

Benth. a Plectranthus neochilus Schltr.

315/2020/FaF
Vliv kov vázající skupiny na protinádorovou aktivitu u skupiny inhibitorů histon 

deacetylas

316/2020/FaF
Syntéza a studium biologicky aktivních hydroxynaftalenkarboxamidů s 

karbamátovým fragmentem

317/2020/FaF Stanovení PPARγ agonistické aktivity u vybraných derivátů stilbenů in vitro

Nefinancované projekty



318/2020/FaF
Testování antiarytmogenního účinku nově syntetizovaných antagonistů beta 

adrenergních receptorů na modelu zavěšeného srdce.

319/2020/FaF

Srovnání vlivu různých dávek lidského rekombinantního tkáňového aktivátoru 

plazminogenu (rtPA) na rychlost fibrinolýzy u potkana (příloha k přihlášce 

projektu IGA VFU 2020)

320/2020/FaF

Rychlá metoda stanovení cukerných alkoholů vedle běžných monosacharidů a 

disacharidů pomocí hydrofilní interakční kapalinové chromatografie (HILIC) s 

detektorem ELSD

321/2020/FaF Účinky nových syntetizovaný látek na střevních sulfát redukujících bakterií

322/2020/FaF
Studium antiproliferačních a proapoptotických vlastností nových potenciálních 

inhibitorů histondeacetyláz u nádorové buněčné linie THP-1

323/2020/FaF
Studium vlivu nových hydroxynaftalenkarboxamidů na STAT3 signální kaskádu a 

navození oxidačního stresu u nádorových buněčných linií

308/2020/FaF
Látky fenolickej povahy izolované z kôry koreňov Morus alba a plodov Paulownia 

tomentosa ako potenciálne antibiotiká.

V Brně dne 11. 2. 2020
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Vyřazený projekt


