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Témata bakalářských prací pro studijní obor Bezpečnost a kvalita potravin pro akademický rok 2019/20 

 

Kód 

ústavu 
Téma a anotace bakalářské práce * Vedoucí bakalářské práce 

2150 

Bakterie rezistentní ke kolistinu v potravním řetězci člověka 

Kolistin je významné antibiotikum hojně využívané ve veterinární medicíně, představuje však 

také rezervní antibiotikum pro léčbu život ohrožujících infekcí člověka vyvolaných 

multirezistentními bakteriemi. Prevalence bakterií rezistentních ke kolistinu ve světě narůstá. 

Rezistence ke kolistinu byla až donedávna spojována s chromozomálními mechanizmy, 

nedávno byl však popsán zcela nový typ rezistence ke kolistinu kódovaný geny na bakteriálních 

plazmidech. Přítomnost genů rezistence na plazmidech umožňuje jejich snadné šíření mezi 

bakteriemi. Cílem práce bude ze vzorků trusu potravinových zvířat z ČR vykultivovat bakterie 

rezistentní ke kolistinu a detekovat geny spojené s rezistencí k tomuto antibiotiku za využití 

molekulárně-biologických metod. 

E Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. 

    

2210 

Mišpule jako surovina pro výrobu džemu 

Mišpule mají v České republice tradici pěstování bezmála jedno století. Toto ovoce se už moc 

na trhu nevyskytuje a neprodává se ani ve formě výrobků. Cílem práce bude výroba džemu z 

mišpulí a stanovení vlivu výroby na antioxidační profil ovoce. U vzorků džemů a ovoce budou 

provedeny následující analýzy: antioxidační kapacita, obsah fenolů a senzorická analýza. 

Výzkum by měl ukázat antioxidační potenciál produktu, který by mohl být prospěšný pro zdraví 

spotřebitele. Senzorická analýza ukáže přijatelnost tohoto výrobku pro konzumenta a jeho 

předpokládanou atraktivitu na trhu v České republice. 

E M.Sc. Dani Dordevic, Ph.D. 

2210 

Stanovení stupně termostability lykopenu v melounu 

Lykopen má antioxidační schopnosti a má vliv na lidské buňky, tkáně a orgány. Studie již 

ukázaly, že lykopen je schopný vydržet vysoké teploty při zpracování rajčat, především jeho Z-

izomerní formy. Meloun je také potenciálně dobrým zdrojem lykopenu. Cílem práce bude 

zhodnotit potenciál termostability lykopenu, který je přítomný v melounu a semínkách melounu. 

Lykopen bude stanoven spektrofotometrickými a chromatografickými metodami. Výzkum 

ukáže možnost použití melounu a především melounových semínek jako vedlejšího produktu u 

výrobků (např. u kompotů), které se zpracovávají při vysokých teplotách. 

E M.Sc. Dani Dordevic, Ph.D. 

2210 Vliv přídavku různých druhů vlákniny na senzorickou jakost bezlepkového chleba E Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D. 
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Práce bude v teoretické části zaměřena na popis účelu, druhů a vlastností vlákniny použitelné v 

technologii bezlepkových pekárenských výrobků. V praktické části bude vypracován formulář 

pro senzorickou analýzu zaměřený na klíčové deskriptory bezlepkového chleba a následně 

provedeno pokusné pečení a vlastní senzorická analýza. Pozornost bude zaměřena především na 

vliv různého přídavku xanthanu, psyllia a lněné vlákniny na senzorickou jakost bezlepkového 

chleba. 

2210 

Vliv přídavku celozrnné mouky na senzorickou jakost bezlepkového chleba 

Práce bude v teoretické části zaměřena na popis druhů a vlastností celozrnných mouk 

použitelných v technologii bezlepkových pekárenských výrobků. V praktické části bude 

vypracován formulář pro senzorickou analýzu zaměřený na klíčové deskriptory bezlepkového 

chleba a následně provedeno pokusné pečení a vlastní senzorická analýza. Pozornost bude 

zaměřena především na vliv různého přídavku celozrnné mouky na senzorickou jakost 

bezlepkového chleba. 

E Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D. 

2210 

Morfologická charakteristika pylových zrn vybraných medonosných rostlin 

Pro určení geografického původu medu se používá melissopalynologická analýza. Cílem práci 

bude srovnání morfologického profilu pylových zrn medu s morfologickým profilem 

medonosných a pylodárných rostlin související geografické lokality. 

E MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. 

2210 

Hodnocení vlivu zbarvení květů na barvu pylových zrn 

Pylová zrna jednoho druhu rostlin vykazují vysokou morfologickou příbuznost. Odlišení 

kultivarů na základě morfologické charakteristiky je proto obtížné. Cílem práce bude ověření 

možnosti identifikace různobarevných kultivarů rostlin na základě barvy pylových zrn rostlin 

vybraných rostlinných druhů. 

E MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. 

2210 

Porovnaní profilu pylových zrn rousek a medu 

Pyl se do medu dostává činností včel. Část medu je také součástí spadu pylu v úlu, který včely 

využívají zejména pro krmné účely larev. Cílem práce bude porovnání profilu pylových zrn v 

medu s profilem pylových zrn z rousek včel z identického úlu. 

E Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D. 

2210 

Hodnocení viskozity Českých medů 

Med má různé fyzikálně chemické vlastnosti. Pro spotřebitele hraje roli při výběru také 

viskozita medu. Cílem práce bude srovnání viskozity medu z různých geografických oblastí a 

medů různého botanického původu. 

E Ing. Martin Král, PhD. 

2210 
Ověření průkazu sacharidů pylových zrn metodou lektinové histochemie 

Pylová zrna mají specifické složení proteinů a sacharidů, které reprezentuje jejich botanický 
E Mgr. Marie Bartlová 
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původ. Cílem práce je ověřit možnost použití lektinové histochemiie na určení základních 

sacharidů, které jsou obsažené v pylových zrnech. Tyto výsledky budou diskutovány s ohledem 

na možnost botanické identifikace pylových zrn. 

2210 

Srovnání morfologické a barevné charakteristiky pylů jednoho rodu rostliny s různých 

krajin původu 

Pylová zrna některých druhů rostlin vykazují morfologické a barevné odlišnosti v rámci 

jednotlivých druhů. V práci bude hodnocen rod se širokým rozšířením druhů pocházejících z 

rozdílných geografických oblastí (krajin a kontinentů). Cílem práce bude na základě 

morfologické a barevné charakteristiky pylových zrn určit možnosti průkazu geografického 

původu rostlin na základě analýzy pylových zrn. 

E MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. 

    

2220 

Srovnání nutriční hodnoty prsní a stehenní svaloviny brojlerových kuřat  
Cílem práce bude prostřednictvím krmivářského pokusu realizovaného odděleně dle pohlaví 

získat vzorky prsní a stehenní svaloviny brojlerových kuřat ROSS 308, které budou podrobeny 

chemické analýze, která umožní posouzení kvality proteinu (esenciální a neesenciální 

aminokyseliny) dle typu svaloviny a dle pohlaví brojlerových kuřat. Sledování bude realizováno 

na reprezentativním souboru pro možné statistické vyhodnocení dosažených výsledků 

s využitím statistického programu Unistat CZ verze 5.6 for Excel, ve kterém bude provedeno 

vyhodnocení průměrných hodnot a jejich rozdílů mnohonásobným porovnáním pomocí testu 

Tukey – HSD, na hladině významnosti P ≤ 0,01 a P ≤  0,05. Hypotéza: na základě dosažených 

výsledků se předpokládají změny v kvalitě proteinu mezi sledovaným typem svaloviny i mezi 

pohlavím. 

H Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

    

2240 

Vliv struktury na barvu trvanlivých salámů 
Pomocí přístroje Superchroma S-Spex budou stanovovány parametry L*a*b* a následně 

dopočítány parametry C*, h* a ΔE* u tržně zakoupených trvanlivých salámů Poličan a 

Herkules.  Bude sledována změna barevných parametrů v závislosti na struktuře jednotlivých 

druhů a také v závislosti na tloušťce měřené vrstvy. 

E Ing. Jana Doležalová, Ph.D. 

2240 

Stanovení barevných parametrů u vybraných druhů párků 

Pomocí přístroje Superchroma S-Spex budou stanovovány parametry L*a*b* a následně 

dopočítány parametry C*, h* a ΔE* u vybraných druhů párků. Bude sledována změna 

barevných parametrů mezi jednotlivými druhy. 

E Ing. Jana Doležalová, Ph.D. 
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2240 

Sledování koncentrace zinku v různých typech vegetariánských výrobků 

Téma této bakalářské práce se zabývá sledováním obsahu zinku v různých typech 

vegetariánských výrobků. K danému tématu student zpracuje literární rešerši. Student bude 

seznámen s prací v laboratoři, přípravou vzorků a s vlastním stanovením. Jednotlivé vzorky 

budou homogenizovány, následně bude proveden tlakový rozklad v uzavřeném systému směsí 

kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. Obsah zinku bude stanoven metodou plamenové atomové 

absorpční spektrometrie. Ke stanovení zinku bude připravena sada 3-5 kalibračních standardů. 

Obsah zinku v jednotlivých vzorcích bude stanoven v mg/kg a statisticky vyhodnocen. 

E 
Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D. 

 

2240 

Sledování koncentrace zinku v různých typech masa  

Téma této bakalářské práce se zabývá sledováním obsahu zinku v různých typech masa. K 

danému tématu student zpracuje literární rešerši. Student bude seznámen s prací v laboratoři, 

přípravou vzorků a s vlastním stanovením. Vzorky masa (vepřové, hovězí, kuřecí, krůtí) budou 

homogenizovány, následně bude proveden tlakový rozklad v uzavřeném systému směsí kyseliny 

dusičné a peroxidu vodíku. Obsah zinku bude stanoven metodou plamenové atomové absorpční 

spektrometrie. Ke stanovení zinku bude připravena sada 3-5 kalibračních standardů. Obsah 

zinku v jednotlivých vzorcích bude stanoven v mg/kg a statisticky vyhodnocen.  

E 
Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D. 

 

    

2340 

Změny obsahu oxidu siřičitého v průběhu skladování džemů a marmelád 

Student bude po dobu jednoho roku v daných časových intervalech stanovovat obsah SO2, 

včetně kvantifikace podílu vázané a volné formy. Předpokladem je postupný pokles obsahu 

volné (aktivní) formy SO2 ve prospěch vázané formy. Závěrem práce bude posouzení rychlosti 

konverze aktivní formy SO2 pro danou matrici a srovnání získaných koncentrací SO2 s platnou 

legislativou. 

E Mgr. Jan Pospíšil 

2340 

Obsah oxidu siřičitého v citronové a limetové šťávě a v ochucovacích přípravcích na jejich 

bázi 

Student bude stanovovat obsah SO2, včetně podílu vázané a volné formy, ve vzorcích citronové 

a limetové šťávy, či výrobcích z nich odvozených. Kromě vzorků pocházejících z tržní sítě 

budou analyzovány i laboratorně připravené vzorky citronové a limetové šťávy pro zjištění 

hodnot přirozeného pozadí ve výchozí matrici. Závěrem práce bude zjištění přirozené 

koncentrace SO2 ve sledované matrici a u vzorků z tržní sítě srovnání získaných koncentrací 

SO2 s platnou legislativou. 

E Mgr. Jan Pospíšil 

2340 Hodnocení zastoupení a kvality domácí a zahraniční produkce mléčných výrobků v tržní E Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, 
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síti České republiky 

Obsahem práce bude průzkum domácí a zahraniční produkce mléčných výrobků v tržní síti 

České republiky a jeho zhodnocení. Dále budou vybrané výrobky hodnoceny senzoricky a 

budou u nich stanoveny mikrobiologické parametry dle příslušného Nařízení ES.  

Ph.D. 

2340 

Aktivita invertázy u autentických medů  

Invertáza je jeden z hlavních enzymů v medu, zodpovídajících za vznik medu. Aktivita 

invertázy není na rozdíl od aktivity diastázy legislativní parametr kvality medu. Přesto státní 

dozorové orgány potravinami využívají aktivitu invertázy jako doplňkové kritérium k 

nepřímému průkazu falšování medu. Aktivita invertázy je ovlivněná botanickým původem 

medu, čerstvostí medu, záhřevem medu, nevhodným skladováním medu, či nepovoleným 

přídavkem cukerných sirupů. U odebraných vzorků medů přímo od včelařů bude stanovena 

aktivita invertázy a bude korelována s botanickým původem medu. 

E Mgr. Matej Tkáč 

2340 

Aktivita diastázy u autentických medů 

Diastáza je jeden z hlavních a přirozených enzymů medu. Aktivita diastázy je ovlivněná 

botanickým původem medu, čerstvostí medu, záhřevem medu, nevhodným skladováním medu, 

či nepovoleným přídavkem cukerných sirupů. Dle vyhlášky č. 76/2003 Sb. je aktivita diastázy 

legislativní kritérium kvality medu. Výsledky kontrol státních dozorových orgánu nad 

potravinami prezentují aktivitu diastázy jako jeden z nejčastěji nedodržených legislativních 

parametrů medu. U odebraných vzorků medů přímo od včelařů bude stanovena aktivita diastázy 

a bude korelována s botanickým původem medu. 

E Mgr. Matej Tkáč 

2340 

Vliv mikrovlnného záhřevu na koncentraci prolinu v medu  

Krystalizace je jednou z přirozených vlastností medu. Vlivem krystalizace med nabývá pevné 

krystalické struktury a z důvodu plnění a balení medu je prováděno tepelné ošetření medu. 

Záhřev medu mikrovlnným zářením je na jednu stranu rychlý způsob jak ztekutit med, ale na 

druhou stranu má významný vliv na jakostní parametry medu. U odebraných vzorků 

zkrystalizovaných medů bude po ztekutění medu mikrovlnným zářením stanovena koncentrace 

prolinu. 

E Mgr. Matej Tkáč 

2340 

Barevné charakteristiky medu  

Barva medu je jednou z vlastností medu, která má významný vliv na rozhodování spotřebitele 

při nákupu medu. Spotřebitelé preferují medy tmavé, před medy světlými. Barva medu závisí na 

chemickém složení medu, botanickém původu medu, fyzikálních vlastnostech medu či způsobu 

ošetření. Barva medu se podílí i na charakterizaci druhových medů (akátových, řepkových, 

E Mgr. Matej Tkáč 
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lipových atd.). U odebraných vzorků medů budou stanoveny barevné charakteristiky medu. 

2340 

Hodnocení mikrobiologické kvality mléka pomocí Pure Milk testů 

Cílem práce bude vyhodnotit mikrobiologickou kvalitu syrového kravského mléka z mléčných 

automatů s ohledem na kritéria daná platnou evropskou i národní legislativou. Výsledky 

prováděných analýz porovnají mikrobiologickou kvalitu mléka různých farem během 

jednotlivých ročních období. Student se bude v průběhu roku podílet na odběru vzorků z 

mléčných automatů a analýzách prováděných v mikrobiologické laboratoři pomocí plotnových 

metod. 

E 
MVDr. Lenka Necidová, Ph.D. 

 

2340 

Vliv způsobu balení na vodní aktivitu a obsah vlhkosti lyofilizovaného ovoce 

V rámci této bakalářské práce bude skladováno lyofilizované ovoce zabalené v modifikované i 

běžné atmosféře v obalech s různou propustností plynů a současně stejné nebalené lyofilizované 

ovoce. V průběhu skladování bude v ovoci stanovena vodní aktivita pomocí aw-metru a obsah 

vlhkosti pomocí analyzátoru vlhkosti. Na závěr bude vyhodnoceno, jaký vliv měly uvedené 

způsoby balení lyofilizovaného ovoce na jeho vodní aktivitu a obsah vlhkosti. 

E Ing. Klára Bartáková, Ph.D. 

2340 

Vliv způsobu balení na vodní aktivitu a obsah vlhkosti pekařských výrobků 

V rámci této bakalářské práce budou odebrány z tržní sítě pekařské výrobky a student v nich 

stanoví vodní aktivitu pomocí aw-metru a obsah vlhkosti pomocí analyzátoru vlhkosti. Výrobky 

budou zabaleny v modifikované i běžné atmosféře v obalech s různou propustností plynů a 

v této formě skladovány. Na závěr bude vyhodnoceno, zda-li různé způsoby balení mají 

významný vliv na změnu vodní aktivity či vlhkosti analyzovaných pekařských výrobků. 

E Ing. Klára Bartáková, Ph.D. 

2340 

Stanovení sulfonamidů v medu pomocí LC-MS/MS 

Tématem bakalářské práce bude stanovení obsahu sulfonamidů v medech dostupných na 

českém trhu s využitím kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní 

spektrometrií (typ trojitý kvadrupól). 

E MVDr. Sandra Dluhošová, Ph.D. 

2340 

Amoniak sulfitový karamel E 150d jako marker falšování medu 

Náplní bakalářské práce bude stanovení amoniak sulfitového karamelu E 150d jako látky 

detekované při falšování medu za použití vybrané analytické metody. 

E MVDr. Sandra Dluhošová, Ph.D. 

2340 

Stanovení vitaminů v medu 

Cílem bakalářské práce je zjištění obsahu vitaminů v medu po zavedení optimální metody pro 

jejich detekci a porovnání jejich koncentrací v závislosti na druhu medu. 

E MVDr. Sandra Dluhošová, Ph.D. 

2340 
Detekce Listeria monocytogenes v mléčných výrobcích (tvarohu) 

Listeria monocytogenes je bakterie vyvolávající alimentární onemocnění. Úmrtnost v případě 
E MVDr. Zora Šťástková, Ph.D. 
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listeriózy je obecně značně vysoká a dosahuje 20-30 %, a to především u tzv. rizikových 

skupin. Zdrojem nákazy jsou potraviny zejména živočišného původu, včetně mléčných výrobků. 

Cílem práce bude detekovat přítomnost této bakterie v tvarohu a posoudit tak riziko, jaké může 

být spojené s konzumací této potraviny.  

2340 

Vybrané parametry jakosti kozího mléka v tržní síti 

V poslední době roste zájem spotřebitelů o kozí mléko a výrobky vyrobené z kozího mléka. I 

když je spotřeba kozího mléka v České republice v porovnání s mlékem kravským nízká, 

nalezneme v tržní síti širokou nabídku výrobků z kozího mléka. Cílem práce je stanovení 

vybraných parametrů jakosti u kozího mléka (pasterované, UHT mléko) zakoupených v tržní 

síti. 

E MVDr. Navrátilová Pavlína, Ph.D. 

2340 

Srovnání nutriční hodnoty rostlinných nápojů a mléka 

V posledních letech spotřeba „rostlinných mlék“ stoupá a nabídka různých výrobců je opravdu 

velmi široká. Nejčastěji se v obchodech můžeme setkat se sójovými nápoji. Dalšími variantami 

jsou například „mléka“ mandlová, ovesná, kokosová, rýžová, maková, pohanková, nebo nápoje 

ze skořápkových plodů. Cílem práce je srovnání nutriční hodnoty rostlinných nápojů s mlékem. 

H MVDr. Navrátilová Pavlína, Ph.D. 

2340 

Zhodnocení fyzikálně-chemických parametrů kozího mléka z farem 

Kozí mléko je biologicky hodnotná komodita, zejména pro konzumenty, kteří z nějakého 

důvodu nekonzumují mléko kravské. Cílem práce bude zhodnocení fyzikálně-chemických 

parametrů v kozím mléce z farem na území České republiky. Kozí mléko se z tohoto pohledu 

jeví jako velmi variabilní. Bude hodnocen vliv plemene, velikosti stáda, vliv způsobu 

hospodaření a vliv sezónnosti na fyzikálně-chemické parametry.  

E Ing. Hana Zachovalová, Ph.D. 

2340 

Variabilita obsahu jodu v mlezivu a mléce dojnic 

Optimální hladina jodu v mléce se odvíjí od správné saturace zvířat v prvovýrobě. Tato 

skutečnost je dána správným managementem krmení a optimalizací krmné dávky. Jako 

optimální hladina jodu v mléce je 200 µg/l, protože tato hladina z hlediska dietární expozice 

odpovídá opatřením EU. Cílem práce bude osvojení si spektrofotometrické metody dle Sandell-

Kolthoffa pro stanovení obsahu jodu, jeho stanovení, a interpretace výsledků v kontextu 

dostupné literatury, která hodnotí a popisuje aktuální obsah jodu v mlezivu a mléce dojnic.  

E Ing. Hana Zachovalová, Ph.D. 

    

2350 

Hodnocení a porovnání vlastností kuřecího masa z Bio a z vlastní výroby 

Produkty vlastní výroby nemají označení bio, ale farmáři se snaží hospodařit tak, aby zbytečně 

nepoužívali anorganická hnojiva nebo pesticidy a nepoužívají krmiva GMO a podporují životní 

E 
Ing. Fouad Ali Abdullah 

ABDULLAH, Ph.D. 
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pohodu jejich zvířat. Produkty z farmářských chovů drůbeže jsou velmi oblíbené. Cílem 

bakalářské práce je hodnocení jakostních, senzorických a hygienických parametrů masa z této 

produkce a porovnání s kuřecím masem z organického systému s označením bio. 

2350 

Charakterizace patogenních mikroorganismů izolovaných z volně žijící zvěře 

Student bude aktivně zapojen do realizace projektu BV VI20152020044. V rámci 

experimentální části práce se bude aktivně podílet na typizaci a analýze antibiotické rezistence 

izolátů vybraných zoonotických patogenů (Campylobacter spp., Clostridium perfringens a 

Yersinia spp.) izolovaných z volně žijících zvířat. Student bude samostatně provádět 

mikrobiologické analýzy (kultivace patogenů, agarová diluční metoda, PCR identifikace) a 

biochemické analýzy (s využitím analyzátoru VITEC) a následné vyhodnocení získaných 

výsledků s využitím vhodných bio-statistických modelů. Předpokládá se dobrá znalost AJ. 

E Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D. 

2350 

Vliv různých druhů nálevů na vybrané fyzikálně chemické parametry jakosti u výrobku 

konzervované sardinky 

Práce má za cíl zjistit, zda existují rozdíly mezi různými výrobky z hlediska vybraných 

fyzikálně chemických parametrů v závislosti na použitém nálevu. Sledováno bude číslo 

kyselosti, TBA, obsah tuku, vody/sušiny, bílkovin u kvantitativně a kvalitativně různých  

výrobků - sardinky v konzervě. Prováděna bude rovněž kontrola dodržení čisté hmotnosti a % 

pevného podílu. 

E Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. 

2350 

Vliv obsahu soli a způsobu tepelné úpravy na senzorickou jakost vepřového masa 

Student nastuduje literaturu týkající se výsekových částí vepřového masa, solení masa a jeho 

vlivu na kvalitu masa, způsoby tepelné úpravy masa a jejich vliv na senzorické vlastnosti a 

kvalitu masa a zpracuje literární přehled. Student se bude aktivně podílet na přípravě vzorků, 

solení a tepelné úpravě a rovněž na senzorickém hodnocení. Výsledky získané senzorickou 

analýzou zpracuje a statisticky vyhodnotí s ohledem na množství použité soli a způsobu tepelné 

úpravy. Zjištěné výsledky porovná s dostupnými výsledky jiných autorů. Následně shrne 

výsledky a vyvodí závěry práce a z nich vyplývající doporučení pro praxi. 

E Ing. František Ježek, Ph.D. 

2350 

Vliv obsahu soli a způsobu tepelné úpravy na senzorickou jakost hovězího masa 

Student nastuduje literaturu týkající se výsekových částí hovězího masa, solení masa a jeho 

vlivu na kvalitu masa, způsoby tepelné úpravy masa a jejich vliv na senzorické vlastnosti a 

kvalitu masa a zpracuje literární přehled. Student se bude aktivně podílet na přípravě vzorků, 

solení a tepelné úpravě a rovněž na senzorickém hodnocení. Výsledky získané senzorickou 

analýzou zpracuje a statisticky vyhodnotí s ohledem na množství použité soli a způsobu tepelné 

E Ing. František Ježek, Ph.D. 
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úpravy. Zjištěné výsledky porovná s dostupnými výsledky jiných autorů. Následně shrne 

výsledky a vyvodí závěry práce a z nich vyplývající doporučení pro praxi. 

2350 

Statistické zhodnocení klasifikace SEUROP u vybraných plemen skotu 

Jedná se o hodnotící bakalářskou práci, která je zaměřena na sledování vlivu plemenné 

příslušnosti a stáří jatečných býků do klasifikace SEUROP. Student zpracuje výsledky 

klasifikací z porážek skotu z vybraného podniku v ČR. Hypotézou je potvrzení zvýšení 

zmasilosti jatečných býků ve stáří nad dva roky, které na jednu stranu zvyšuje jatečnou 

výtěžnost, ale na stranu druhou snižuje kvalitu hovězího masa z důvodů porážek skotu ve 

vyšším věku. 

H MVDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 

2350 

Extrakce DNA ze surovin živočišného původu 

Student bude pracovat se soubory výsledků molekulárně-genetických analýz, které jsou 

zaměřeny na různé metody izolace DNA ze surovin živočišného původu. Pro zvládnutí tématu 

se předpokládá dobrá orientace studenta v  metodách molekulární genetiky, schopnost 

statistického zpracování dat a velmi dobrá znalost AJ. 

H Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D. 

2350 

Identifikace Helicobacter spp. pomocí molekulárně genetických metod 

Student bude zapojen do realizace projektu NAZV QK1810212. Práce bude zaměřena na 

identifikaci bakterií Helicobacter spp. pomocí metody založených na PCR ze vzorků získaných 

z hospodářských a pet zvířat. Pro zvládnutí tématu se předpokládá dobrá orientace studenta v  

metodách molekulární genetiky, schopnost statistického zpracování dat a velmi dobrá znalost 

AJ. 

E Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D. 

2350 

Sporulační aktivita klostridií 

Zadané téma se bude zabývat schopností různých druhů klostridií tvořit spory. V teoretické části 

student charakterizuje významné patogenní druhy klostridií a především podmínky pro tvorbu 

spor. Praktická část bude věnována mikrobiologickým analýzám, kde student izoluje vybrané 

druhy klostridií z prostředí masného průmyslu, potravinových zvířat apod. Schopnost sporulace 

v laboratorních podmínkách bude zhodnocena u získaných druhů a kmenů klostridií s použitím 

přístrojové techniky. 

E MVDr. Irena Svobodová, Ph.D. 

2350 

Porovnání kvality vajec v závislosti na jejich velikosti 

Student prostuduje odbornou tuzemskou i zahraniční literaturu a zpracuje literární přehled na 

téma kvalitativních parametrů skořápkových vajec a popíše faktory ovlivňující jejich velikost. 

V rámci experimentální části práce se student aktivně zapojí do hodnocení vybraných parametrů 

vajec jako je jejich hmotnost, index jejich tvaru, kvalita skořápky, podíl jednotlivých složek, 

E Ing. Miroslava Fašiangová, Ph.D. 
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Haughovy jednotky a index žloutku. Získané výsledky student zpracuje, statisticky vyhodnotí a 

vysvětlí závislost mezi sledovanými parametry a velikostí vajec. Součásti závěru bude shrnutí 

zjištěných korelací a jejich vysvětlení. 

2350 

Porovnání tekutých kultivačních médií pro stanovení antimikrobiální účinnosti 

esenciálních olejů mikrodiluční metodou 

Cílem práce je porovnání běžně používaných živných bujónů z hlediska jejich vhodnosti pro 

použití při mikrodiluční metodě stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC), a to 

porovnáním růstových křivek. Bude vyhodnoceno nejvhodnější médium z hlediska růstové 

rychlosti vybraných druhů potravinářsky významných patogenů, interakce esenciálních olejů se 

složkami médií (bílkovinné složky, škrob) a vliv přítomnosti pufrovacích látek a sacharidů 

v médiu. 

E Mgr. Radka Hulánková, Ph.D. 

    

2380 

Trestné činy v oblasti potravinového práva 

Práce se bude zabývat problematikou trestných činů při nakládání s potravinami. Bude 

zpracována rešerže zaměřená na legislativu trestných činů v potravinářském odvětví a její  

vývoj. V praktické části bude student hodnotit četnosti registrovaných trestných činů, zejména 

podle § 156 a 157 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v České republice (data jsou volně 

přístupná na webových stránkách Policie ČR). Budou porovnávány četnosti v jednotlivých 

krajích mezi sebou a bude zhodnocen trend vývoje za období 2008-2019 v jednotlivých krajích 

ČR jako celku. Ze zjištěných dat vyvodí student závěry. 

H 
Ing. Kamila Novotná Kružíková, 

Ph.D. 

    

2390 

Stanovení antioxidační aktivity ve vybraných ovocných sirupech a koncentrátech 

Antioxidační aktivita je jeden z novějších parametrů určených k hodnocení schopnosti potravin, 

nápojů či výživových doplňků vychytávat volné radikály a zamezovat tak jejich škodlivým 

účinkům. V oblasti stanovení antioxidační kapacity bylo v posledních desetiletích popsáno 

mnoho metod, kterými lze antioxidační kapacitu vyjádřit, některé však nebyly srovnávány, nebo 

jejich použití není pro určitou komoditu vhodné. Cílem práce bude stanovit antioxidační aktivitu 

a její změnu během skladování ve vybraných ovocných sirupech a koncentrátech pomocí více 

metod a následně metody porovnat. 

E MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. 

 

* typ bakalářské práce: E…experimentální, H… hodnotící 


