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1. Informace o vědecké a výzkumné činnosti na FVHE 
 

 

FVHE v roce 2013 realizovala celkem 37 projektů, kde akademičtí pracovníci fakulty 

byli hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli. Celkový objem finančních prostředků, které byly 

získány na řešení projektů v roce 2013 byl 12 915 tis. Kč, z toho 2 727 tis. Kč investičních 

prostředků.   
 

VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY NA FAKULTĚ 

 

nejsou 

 

PROJEKTY ZE ZAHRANIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 

žádné 

 

PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE PODPOROVANÉ Z ÚČELOVÝCH 

PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

V roce 2013 byly na FVHE řešeny z účelových prostředků projekty GAČR,  NAZV a 

AVČR.  

 

 NAZV - Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní 

nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz – Prof. Vorlová - přiděleno 1033 tis. Kč, 

končí v roce 2016 

 NAZV - Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů 

dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče 

– doc. Palíková – přiděleno 340 tis. Kč, končí v roce 2016 

 IGA MZ ČR  (NT14392-3/2013)  – Analýza zdrojů kampylobakterových infekcí 

člověka, antibiotická rezistence termotolerantních kampylobakterů a epidemiologie 

kampylobakterios – doc. Karpíšková (spoluřešitelka) – přiděleno 623 tis. Kč, končí 

v roce 2015 

 GAAVČR - Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhu 

Hemolivia mauritanica – doc. Široký (spoluřešitel) – přiděleno 788 tis. Kč, končí 

v roce 2014 

 GAČR - Hodnocení míry oxidativního stresu a zdravotního stavu u necílových vodních 

organismů po expozici vybraným pesticidem – Ing. Blahová – přiděleno 701 tis. Kč, 

končí v roce 2014 

 GAAVČR - Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu – prof. Pikula 

(spoluřešitel) – přiděleno 335 tis. Kč 

 IGA MZdr. – prof. Literák (spoluřešitel) – přiděleno 720 tis. Kč, končí v roce 2015 
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Agentura Řešitel Inv. tis.  Kč Neinv. tis. Kč 

NAZV prof. Vorlová  1033 

IGA MZ ČR  doc. Karpíšková  623 

NAZV doc. Palíková  340 

GAČR Blahová  701 

GAAVČR doc. Široký  788 

GAAVČR Prof. Pikula  335 

IGA MZdr. Prof. Literák  720 

Celkem  0 4540 

 

 

 

 

PROJEKTY SMLUVNÍHO VÝZKUMU A VÝZKUMU Z JINÝCH ZDROJŮ   

 

Do uvedené kategorie můžeme zahrnout projekty: 

 

 Hodnocení účinku atrazinu na biochemické parametry kapra obecného (SOČ)– řešitel 

Ing. Blahová (15 tis. Kč) 

 Ryby jako indikátorové organismy pro hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na 

kvalitu vybraných vodních toků (SOČ) - Ing. Blahová (15 tis. Kč) 

 Voltametrické stanovení rtuti II (SOČ) – prof Sucman (25 tis. Kč) 

 Vliv vlhkosti na strukturu hygroskopických potravin (SOČ) – Mgr.Vlášek – (25 tis. 

Kč) 

 Porovnání obsahu vitaminu A a E u kravského, ovčího a kozího mléka a mléčných 

výrobků (SOČ) – dr. Hodulová - (25 tis. Kč) 

 Aktivita vody v medu (SOČ) – Mgr. Vlkovič – (25 tis. Kč) 

 Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích 

(SOD Povodí řeky Moravy) – prof.. Navrátil – (82 tis. Kč) 

 

 

Název,  zadavatel Řešitel 
Inv. tis. 

Kč 

Neinv. 

tis. Kč 

SOD Povodí Moravy Navrátil  82 

SOČ Blahová  15 

SOČ Blahová  15 

SOČ Šucman  25 

SOČ Vlášek  25 

SOČ Hodulová   25 

SOČ Vlkovič  25 

Celkem  0 212 
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DALŠÍ PROJEKTY 

 

 Mimo výše uvedené projekty byly v roce 2013 řešeny 4 projekty FRVŠ a 19 

fakultních projektů IGA VFU Brno. 

 

FRVŠ - 4 projekty 

 

Aa -  Doc. Bártová - Inovace mikroskopické laboratoře pro praktickou výuku studentů v 

předmětu biologie a genetiky- čerpáno 994 tis. Kč (investiční prostředky) 

A a – Prof. Beklová - Rozvoj výukové analytické laboratoře Ústavu veterinární ekologie 

a ochrany životního prostředí - čerpáno 1733 tis. Kč (investiční prostředky) 
G4 – Mgr. Němcová - Metoda stanovení toxických účinků environmentálních polutantů na 

chvostoskoky (Folsomia candida)- čerpáno 120 tis. Kč 

G4 – Mgr. Mikulášková - Metoda stanovení toxicity účinků environmentálních polutantů na 

rostlinu salát setý (Lactuca sativa)- čerpáno 110 tis. Kč 

 
 

řešitel název 

částka v tis. 

Kč 

(investice) 

částka v tis. 

Kč 

(neinv.pr.) 

Doc. Bártová Inovace mikroskopické laboratoře pro 

praktickou výuku studentů v předmětu 

biologie a genetiky 

994 - 

Prof. Beklová Rozvoj výukové analytické laboratoře 

Ústavu veterinární ekologie a ochrany 

životního prostředí 

1733 - 

Mgr. Němcová Metoda stanovení toxických účinků 

environmentálních polutantů na 

chvostoskoky (Folsomia candida) 

- 120 

Mgr. 

Mikulášková 

Metoda stanovení toxicity účinků 

environmentálních polutantů na rostlinu 

salát setý (Lactuca sativa) 

- 110 

Celkem  2727 230 

 

 

IGA  VFU Brno 2013 – 19 projektů 

 

číslo projektu název řešitel 

částka 

v tis. 

Kč 

4/2013/FVHE 
Studium interakce estradiolu jako 

endokrinního disruptoru s DNA 

Mgr. Zbyněk 

Heger 
334 

7/2013/FVHE 

Aplikace mikrobiologických a molekulárně 

genetických metod pro detekci, izolaci a 

typizaci Helicobacter pullorum 

Ing. Gabriela 

Bořilová, Ph.D. 
248 

8/2013/FVHE 
Druhová identifikace masa volně žijící zvěře 

pomocí molekulárně genetických metod 

Ing. Michaela 

Nesvadbová, 

Ph.D. 
252 

13/2013/FVHE 
Využití biogenních aminů pro určení 

hygienické kvality zvěřiny zaječí zvěře 

MVDr. Zdeňka 

Hutařová 
94 
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15/2013/FVHE 

Výskyt baktérií z čeledi Enterobacteriaceae s 

produkcí ESBL v syrovém mléce a 

mechanismy jejich rezistence 

Mgr. Alena 

Skočková 
277 

16/2013/FVHE 

Sledování dynamiky růstu vybraných 

mikroorganismů v potravinách určených k 

přímé spotřebě při použití různých 

konzervačních prostředků a způsobů balení 

Mgr. Ing. 

Bohdana 

Janštová 
333 

17/2013/FVHE 

Kapr obecný (Cyprinus carpio) jako modelový 

organismus pro hodnocení vlivu moderních 

pesticidů na vznik oxidativního stresu 

Mgr. Daniel 

Bednář 
297 

18/2013/FVHE 

Stanovení tetracyklinových, sulfonamidových 

a fluorochinolonových antibiotik v 

biologických matricích s využitím online 

extrakce na pevné fázi přímo spojené s 

kapalinovou chromatografií a tandemovou 

hmotnostní spektrometrií. 

Mgr. Lenka 

Divišová 
253 

19/2013/FVHE 

Využití metody RT-PCR v diagnostice genové 

exprese u dania pruhovaného (Danio rerio) 

vystaveného účinku norfloxacinu. 

MVDr. Ondřej 

Pána 
375 

20/2013/FVHE 

Prioritní organické polutanty na bázi 

organohalogenovaných sloučenin a jejich 

distribuce ve vodním ekosystému 

Mgr. Alice 

Jírová 
239 

21/2013/FVHE 
Syntetické vonné látky a jejich distribuce do 

složek životního prostředí 

Mgr. Zuzana 

Králová 
132 

22/2013/FVHE 
Vliv oxichloridu měďnatého na vývojová 

stádia vodních organizmů 

MVDr. Marie 

Ševčíková 
285 

24/2013/FVHE 

Fenotypizace leukocytů u sivenů amerických 

(Salvelinus fontinalis) s využitím průtokové 

cytometrie 

Mgr. Zdeňka 

Cutáková 
194 

27/2013/FVHE 

Identifikace parciální sekvence genu 

kódujícího alergenní protein parvalbumin 

tresky aljašské (Theragra chalcogramma) 

metodou real-time PCR 

Mgr. Darina 

Kostelníková 
192 

28/2013/FVHE 

Sledování dopadu působení stresu na imunitní 

systém brojlerových kuřat na základě 

stanovení pterinů v krevní plazmě. 

MVDr. Gabriela 

Želinská 
233 

29/2013/FVHE 

Využití kyseliny ethylendiaminotetraoctové 

(EDTA) při terapii intoxikace olovem u 

ptačích embryí 

Mgr. Hana 

Škochová 
272 

31/2013/FVHE 

Srovnání profilu mastných kyselin ve 

svalovině bažantů (Phasianus colchicus) a 

orebic (Alectoris chukar) 

Mgr. Petra 

Humpolcová 
357 

32/2013/FVHE 
Transkriptomická analýza reakce netopýrů na 

infekci Geomyces destructans 

Mgr. Veronika 

Kováčová 
497 

34/2013/FVHE 
Hodnocení vlivu deoxynivalenolu na vybrané 

ukazatele imunitního systému ryb. 

MVDr. Iveta 

Matejová 
342 

celkem 5206 
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ZAPOJENÍ FVHE DO STŘEDOEVROPSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO 

INSTITUTU CEITEC  

 

FVHE je zapojena do výzkumu CEITEC, který je centrem vědecké excelence 

v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním 

je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti. Jedná se o projekt, který 

patří mezi 7 nejprestižnějších projektů v Evropě. Jeho celková dotace je 5 245 000 000 Kč z 

OP VaVpI. Je realizován v období 2011 – 2015 s pětiletým obdobím udržitelnosti. Podíl VFU 

Brno na projektu je 61 841 873 Kč. 

 

Partneři: 

 6 partnerů: MU, VUT v Brně, VFU, MENDELU, Ústav fyziky materiálů AV ČR, 

VÚVeL (Partnerská smlouva) 

 7 výzkumných programů (VFU: Molekulární veterinární medicína), 63 výzkumných 

skupin 

Koordinátorem výzkumného programu na VFU Brno je Prof. Hořín. Na půdě univerzity je 

vytvořeno 6 výzkumných skupin, z nichž na dvou se podílí pracovníci FVHE: 

 RG-7-2 Molekulární bakteriologie (Prof. Ivan Literák) 

 RG-7-4 Bezpečnost potravin (Prof. Iva Steinhauserová) 

 

Zapojení FVHE do projektu přináší univerzitě špičkové přístroje a podstatnou část vědeckého 

kreditu univerzity. 

 

 

 

ODBORNÉ AKCE POŘÁDANÉ FVHE V ROCE 2013 

 

Odborné konference v roce 2013 Termín Místo konání 

Konference IGA VFU Brno (fakultní) 11.12.2013 VFU Brno 

VI. konference studentské vědecké a odborné činnosti 22.11.2013 VFU Brno 

Hygiena a technologie potravin, XLIII. Lenfeldovy a Höklovy 

dny 
2.-3.10.2013 VFU Brno 

20. mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2013  25.9.2013 VFU Brno 

XV. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní 

účastí 
30.5.2013 VFU Brno 

X. Kábrtovy dietetické dny 25.04.2013 VFU Brno 

 


