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Osobní informace: 
 
Jméno, p říjmení: Ing. Hana BRINKEOVÁ, Ph.D.  
 
Datum narození: 29. 6. 1983 
 
Trvalé bydlišt ě: Tovární 431, Nové Strašecí, 270 01 
 
Rodné p říjmení:  Uhlíková 
 
Telefon:   +420 734 170 810 
 
E-mail:   brinkeova@fld.czu.cz 
 
 
Vzdělání: 

2009–2010 University of Eastern Finland, Joensuu , Finland, International Study Programme 
in Environmental Science and Forestry 

2007–2012 Česká zem ědělská univerzita v Praze,  Fakulta lesnická a dřevařská, 
obor Ochrana lesů a myslivost, doktorské studium, titul: Ph.D. 

2005–2007 Česká zem ědělská univerzita v Praze , Fakulta lesnická a environmentální, 
obor Aplikovaná ekologie, magisterské studium, titul: Ing.  

2002–2005 Česká zem ědělská univerzita v Praze , Fakulta lesnická a environmentální, 
obor Aplikovaná ekologie, bakalářské studium, titul: Bc. 

 

Vědecká hodnost:   

2012  Ph.D. (Ochrana lesů a myslivost, ČZU v Praze) 
 

Zaměstnání:   

2013 – nyní asistent – pedagog , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 
katedra ochrany lesa a entomologie 

2010 – nyní odborný pracovník – technik VŠ , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a 
dřevařská, oddělení vědy a výzkumu 

2011–2012 projektový manažer , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 
katedra ochrany lesa a myslivosti 

 

Výzkumné aktivity:   

2012 – nyní projektový manažer výzkumného projektu 7. rámcového programu EU - FORMIT „FORest 
management strategies to enhance the MITigation potential of European forests“ 

2011–2012 projektový manažer výzkumného projektu NAZV – QH81136 „Studium a optimalizace 
skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému v různých gradačních 
fázích“ 

2010 hlavní řešitel výzkumného projektu IGA FLD „Vliv mniškového žíru na proměnlivost stavby 
dřeva v primárních gradačních oblastech České republiky“ 

2009–2010 hlavní řešitel výzkumného projektu „Influence of Tomicus minor (Hart.) on the radial 
increment of Scots pine in context different distances from gaps“, University of Eastern 
Finland, Joensuu (FIN) 

2008 hlavní řešitel výzkumného projektu IGA FLD „Využití historických dat o prostorové distribuce 
bekyně mnišky (Lymantria monacha) v oblasti Brd pro zhodnocení rizika gradací“ 

2007–2011 člen řešitelského týmu výzkumného projektu NAZV – QH71094 "Využití dendrochronologie 
na rekonstrukci fluktuačních cyklů bekyně mnišky a bekyně velkohlavé ve střední Evropě" 

 
 



Publika ční činnost:   
 
 
 
1. Článek v časopise s IF (J imp ) 

NAKLÁDAL, O. – ŠENFELD, P. – FRANJEVIĆ, M. – UHLÍKOVÁ, H.  Comparison of all season and standard 

typ of ECOLURE® dispenser efficacy in trap catches of Europaean spruce bark beetle (Ips 

typographus (L.)). Šumarski list, 2013, roč. 137, č. 7-8, s. 395-401. ISSN: 0373-1332. 

UHLÍKOVÁ, H.  – NAKLÁDAL, O. – JAKUBCOVÁ, P. – TURČÁNI, M. Outbreaks of the  nun moth (Lymantria 

monacha) and historical risk regions in the Czech Republic. Gradacije smrekovog prelca (Lymantria 

monacha) i područja njegove učestale pojave u českoj. Šumarski list, 2011, roč. 135, č. 9-10, s. 477-

486. ISSN: 0373-1332. 

 

 
2. Článek v časopise vedený v databázi SCOPUS (J sc) 

UHLÍKOVÁ, H.  – NAKLÁDAL, O. Historické gradace bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) na území 

vojenského újezdu Brdy. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 1, s. 54-58. ISSN: 0322-

9688. 

UHLÍKOVÁ, H.  An interesting record of Aptinus bombarda (Coleoptera: Carabidae) from southwestern 

Moravia. Zajímavý nález střevlíka Aptinus bombarda (Coleoptera: Carabidae) z  jihozápadní Moravy. 

Klapalekiana, 2009, roč. 45, č. 0, s. 77-79. ISSN: 1210-6100. 

 

 
2. Článek v recenzovaném časopise (J rec) 

UHLÍKOVÁ, H.  Inventory survey of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in selected peatlands in the 

Javořická vrchovina Highlands Natural Park (southern Bohemia). Scientia Agriculturae Bohemica, 

2011, roč. 42, č. 2, s. 61-68. ISSN: 1211-3174. 

 

 
3. Článek ve sborníku z akce (publikovaná p řednáška – proceeding)  

UHLÍKOVÁ, H.  – NAKLÁDAL, O. – MARUŠÁK, R. Impact of nun moth (Lymantria monacha (L.) outbreaks 

on radial growth of larch (Larix decidua Miller).  In UCOLIS 2010 - University Conference in Life 

Sciences-Proceedings 25.11.2010, Praha. ČZU v Praze, Praha: ČZU v Praze, 2010. s. 160-166. 

 

 
4. Certifikované metodiky, lé čebné postupy, památkové postupy, specializované map y s odborným 

obsahem  

UHLÍKOVÁ, H.  je prvním autorem u 79 a spoluautorem u 83 certifikovaných specializovaných map 

s odborným obsahem. 

 

 

 

 

V Praze, dne 30. září 2014 


