
Výsledky soutěže o účelovou podporu IGA VFU Brno 2021 - FVHE

213/2021/FVHE

Porovnání úrovně dobrých životních podmínek v chovech a při přepravě 

na jatky u druhů a kategorií zvířat chovaných v ČR na základě výskytu 

úhynů a traumatických poškození zjišťovaných při veterinární prohlídce 

na jatkách

209/2021/FVHE
Odpadné vody ako rezervoár baktérií rezistentných k antibiotikám 

poslednej voľby

203/2021/FVHE
Potravní chování luňáků červených jako přirozených predátorů hrabošů 

polních - významných škůdců a přenašečů infekčních onemocnění

216/2021/FVHE Spermie a párovací systémy evropských druhů netopýrů

218/2021/FVHE
Plazmidy přenášená rezistence ke kolistinu u humánních, animálních a 

environmentálních izolátů Escherichia coli: genomická surveillance

205/2021/FVHE Vliv perorální aplikace nesteroidních antiflogistik na ryby

217/2021/FVHE
Bakteriální kolonizace kůže netopýrů ve vztahu k původci syndromu 

bílého nosu Psedogymnoascus destructans

204/2021/FVHE Hypoglycin A v rostlinných vzorcích rodu Acer a atypická myopatie koní

214/2021/FVHE
Detekce vybraných patogenních mikroorganismů v ready-to-eat 

potravinách

208/2021/FVHE

Dynamika, komparatívna genomika a riziko šírenia multirezistentných 

patogénnych línií Escherichia coli u rackov bielohlavých na vodnom 

diele Nové Mlýny

215/2021/FVHE
Přímá identifikace felinního koronaviru u koček chovaných v útulku a 

jeho vliv na welfare

220/2021/FVHE
Detekce a kvantifikace včelích virů ve vybraných materiálech z úlů včely 

medonosné (Apis mellifera).

224/2021/FVHE
Antioxidační a protizánětlivé účinky jedlého hmyzu v závislosti na 

krmení

223/2021/FVHE
Posouzení efektu pesticidů a organických mikropolutantů na 

embryonální a embryolarvání stádia vodních živočichů

Financované projekty



201/2021/FVHE
Stanovení železa, mědi a zinku v séru psů a posouzení jejich vztahu k 

výživě

219/2021/FVHE Riziko vybraných nanokovů a jejich oxidů na akvatický ekosystém

221/2021/FVHE
Hodnocení senzorických, fyzikálních a chemických vlastností vybraných 

analogů masa a analogů masných výrobků

211/2021/FVHE
Aplikace trehalózy v kombinaci s esenciálním olejem na vlastnosti 

jedlých karagenanových obalů během různých podmínek skladování

206/2021/FVHE Real-time PCR identifikace faktorů virulence Clostridium perfringens

210/2021/FVHE
Mezidruhová mikrosatelitní amplifikace mezi dvěma evropskými druhy 

Dermacentor

212/2021/FVHE
Nanojíl, rostlinné a živočišné vedlejší produkty jako vhodný materiál pro 

výrobu mýdla

222/2021/FVHE Patogenní mikroorganismy v BARF dietě pro psy

202/2021/FVHE
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo): zdroj kvalitního masa nebo 

rezervoár parazitů?

207/2021/FVHE
Genetická struktura luňáků hnědých, luňáků červených a rozsah jejich 

hybridizace

V Brně dne 18. února 2021

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

předseda Komise IGA VFU Brno
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