
Pořadí návrhů projektů SGA 2018 
na základě hodnocení oponentů a Rady SGA 

A Projekty jednoznačně doporučené Radou SGA k udělení 

B Projekty doporučené Radou SGA k udělení 

C Projekty nedoporučené Radou SGA k udělení (nejsou níže uvedeny) 
Financování podléhá schválení rozpočtu PřF Akademickým senátem PřF (definitivní rozhodnutí bude 

oznámeno řešitelům později) 
Všichni žadatelé mohou požádat referentku pro vědu (D. Černá, veda@prf.jcu.cz) o zaslání posudků. 

 

Pořadí 
Hodn
ocení 

Projekt 

1. A 
Bendová Edita  
Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku 

2. A 
Bodláková Karolina 
Genetická diverzita bércounů rodu Elephantulus se zaměřením na východní Afriku 

3. A 
Demková Miriam 
Analýza chromosomu W u skvrnopásníka lískového, Lomaspilis marginata (Geometridae) 

4. A 
Hain Lisa 
Studying the dynamics of acquisition and transmission of Borrelia duttonii by the soft tick 
Ornithodoros moubata in mice 

5. A 
Kadlec Jan 
Vliv změn krajinného krytu v NP Podyjí na výskyt tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) 

6. A 
Wolfová Stanislava 
Biogeografie a populační diverzita v systému parazit-hostitel: ektoparazité galapážských 
hrdliček 

7. A 
Böttinger Katharina 
Proteomic profiling of Ixodes ricinus tick cell line IRE19 and its response to TBEV infection 

8. A 
Hagleitner Nora 
Identification of transposon mutants in the European Lyme disease pathogen Borrelia afzelii 
and determination of their plasmid profiles and infectivity in mice 

9. A 
Lhotská Zuzana 
Studium střevních prvoků rodu Blastocystis v mikrobiomu člověka 

10. A 
Stanzl Helmut 
RNA metabolism of bacterial endosymbionts in the mealybug Planococcus citri 

11. A 
Jandová Linda 
Možná asociace polymorfismu TaqIA v genu pro dopaminový receptor D2 (DRD2) s lidským 
chováním 

12. B 
Trehubenko Marharyta 
Mapování výskytu bakterie Wolbachia pipientis u motýlů 

13. B 
Řežábková Lucie 
Sledování mechanismu účinku extraktů z helminta na in vitro střevní epiteliální buňky 

14. B 
Bešta Lukáš 
Historie vybraných druhů nočních motýlů v Evropě vázaných na jehličnany  

15. B 
Řihánková Jana 
Nelineární fenomény ve vokalizaci rypoše lysého (Heterocephalus glaber) 

Celkem bylo podáno 19 žádostí, 3 hodnoceny „C“ a jedna vyřazena z formálního důvodu – překročení 
délky textu. 


