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

 

Kód 

ústavu 
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2150 

Izolace a typizace bakterií rezistentních ke kriticky významným skupinám antibiotik 

z potravinových zvířat 

Rostoucí incidence bakterií rezistentních ke kriticky důležitým skupinám antibiotik určených 

léčbě závažných infekcí člověka a zvířat patří k nejzávažnějším medicinským problémům. 

Cílem práce bude v souboru vzorků z potravinových zvířat selektivní kultivací na půdě 

s antibiotiky izolovat rezistentní bakteriální kmeny, provést identifikaci za využití MALDI-

TOFF, otestovat citlivost k sadě antimikrobiálních látek diskovou difuzní a mikrodiluční 

metodou a následně provést genotypizaci získaných rezistentních kmenů pomocí polymerázové 

řetězové reakce a sekvenování. 

E Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. 

    

2190 

Embryonální toxicita antibiotik pro ptáky 

Cílem práce bude posoudit nežádoucí účinky marbofloxacinu na embryonální vývoj ptáků. 

Experiment bude využívat in ovo aplikaci antibiotik a slepičí nebo bažantí vejce jako model pro 

toxický vliv antibiotik. Posuzována bude chondro- a kardio-toxicita. Dále budou sledovány 

základní reprodukční parametry (líhnivost a efekt líhnutí). 

E 
Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. 

ECZM 

    

2210 

Oxidační stabilita a antioxidační profil produktů vyráběných z melounových semen 

Vedlejší produkty představují cenný zdroj živin a jejich antioxidační profil je často velmi 

bohatý. Semena vodních melounů představují také vedlejší produkty rostlinných potravin a 

jejich použití by nemělo být omezeno pouze na krmení zvířat, zejména díky vysokému obsahu 

lykopenu v semenech melounů a přítomnosti polynenasycených mastných kyselin. Cílem 

diplomové práce je vyrobit nápoj a pomazánku ze semen melounu a odhadnout oxidační 

stabilitu a antioxidační profil těchto produktů při různých skladovacích podmínkách (doba 

skladování, teplota skladování-pokojová teplota: 23 ºC; lednice: 5 ºC). 

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

2210 

Srovnání metod pro stanovení malondialdehydu v olejích 

Malondialdehyd představuje sekundární produkt oxidace a jedná se také o kancerogenní látku, 

která představuje zdravotní nebezpečí pro spotřebitele. Ve vědeckých publikacích je možné najít 

celou řadu metod stanovení malondialdehydu s různými modifikacemi. Cílem práce bude 

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



zhodnotit spektrofotometrické a chromatografické metody stanovení malondialdehydu. 

Materiálem pro výzkum budou slunečnicové a řepkové oleje s různým stupněm oxidace. 

Výsledky práce ukážou na rozdíly mezi metodami a budou shrnuty všechny pozitivní a 

negativní vlastnosti metod: cena, čas a náročnost z pohledu praktické proveditelnosti. 

2210 

Hodnoceni reologických vlastností majonéz 

Majonézy patří mezi nejpoužívanější studené emulgované omáčky, jedná se o druh polotuhé 

emulze. Použitý emulgátor výrazně ovlivňuje fyzikální vlastnosti majonézy. Reologické 

vlastnosti majonéz jsou významným kritériem hodnocení kvality. Cílem práce je vyhodnotit 

reologické vlastnosti majonéz přístrojem TA.XT Plus. Do experimentu budou zařazeny 

produkty z tržní sítě s různým složením a emulgátorem. 

E Ing. Martin Král, PhD. 

2210 

Hodnocení oxidační stability a senzorických vlastností majonéz 

Majonéza je produkt získaný emulgací rostlinného oleje se žloutkem. Složení majonéz může 

výrazně ovlivnit její stabilitu a senzorické vlastnosti. Cílem práce je vyhodnotit oxidační 

stabilitu a senzorické vlastnosti majonéz z tržní sítě s různým složením. V praktické části bude 

stanoveno peroxidové číslo a vypracován formulář pro senzorickou analýzu majonéz s ohledem 

na nejvýznamnější deskriptory a následně bude provedena vlastní senzorická analýza. 

E Ing. Martin Král, PhD. 

2210 

Srovnání kvalitativní a kvantitativní analýzy pylových zrn 

Jednou z možností identifikace jednodruhových medů je melissopalynologie. Cílem práce je 

srovnání kvalitativní a kvantitativní analýzy pylových zrn jednodruhových medů. Srovnání 

metod bude provedeno obrazovou analýzovou na základě morfologické charakteristiky 

identifikovaných pylových zrn v medech. 

E Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D. 

2210 

Stanovení antioxidační aktivity českých medů 

Med vykazuje řadu pro spotřebitele výhodných vlastností. Jedenou z prospěšných vlastností je 

antioxidační aktivita. Cílem práce bude hodnocení Českých medů, u kterých bude stanovena 

antioxidační aktivita, která bude vztažená k botanickému původu analyzovaných medů. 

E Ing. Martin Král, PhD. 

2210 

Identifikace mikrospektrofotometrického profilu pylových zrn 

Pro účely určení botanického a geografického původu medu je možné využít 

melissopalynologii. Pro identifikaci pylových zrn jsou běžně používány morfometrické 

parametry. Cílem práce bude ověření mikrospektrofotometrické analýzy pylových zrn a 

srovnání s morfologickou charakteristikou vybraných botanických druhů pylových zrn. 

E MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. 

2210 
Srovnání morfologické charakteristiky pylových zrn snímané různými mikroskopickými 

technikami 
E MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. 



Mikroskopických technik existuje celá řada. Použitá technika různými způsoby ovlivňuje 

optickou dráhu a s tím spojené zobrazení sledovaných objektů. Cílem práce je srovnat vliv 

mikroskopických techniky na měřené morfologické charakteristiky pylových zrn. 

    

2220 

Posouzení vlivu krmných diet s obsahem lupinového šrotu na vybrané produkční 

ukazatele a zdravotní stav nosnic 

Předmětem řešení diplomové práce bude vytvoření tří skupin užitkových nosnic (1 skupina 

kontrolní a 2 skupiny pokusné), u nichž budou testovány jedna kontrolní krmná směs a dvě 

pokusné krmné směsi s rozdílným podílem lupinového šrotu. V průběhu sledování budou 

odebrány vzorky krmné směsi a analyzovány na obsah základních živin. V průběhu snáškového 

období (v měsíčních intervalech po dobu 5 měsíců) budou u nosnic sledovány vybrané 

produkční ukazatele (hmotnost vajec, spotřeba krmné směsi, hmotnost žloutku, bílku a 

skořápky, barva žloutku) a bude posouzen vliv diet na zdravotní stav nosnic  prostřednictvím 

úhynu a vybraných biochemických ukazatelů. Výsledky budou studentem statisticky 

vyhodnoceny a formou tabulek a grafů zpracovány a prezentovány v diplomové práci. 

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. Na 

základě dosažených výsledků se předpokládají změny u produkčních ukazatelů nosnic ve 

prospěch skupin, kterým byly předkládány pokusné diety.  

E Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

2220 

Porovnání emisí methanu u nízko a vysokoprodukčních dojnic ve vybraném chovu na 

základě predikce z příjmu sušiny krmiva  

Hypotéza: úroveň produkce mléka a s tím související úroveň výživy (příjem sušiny a obsah 

vybraných živin v krmné dávce) ovlivňují celkovou produkci methanu u laktujících dojnic. 

Cílem práce bude vypočítat emise methanu u dvou skupin dojnic s rozdílnou úrovní produkce 

mléka a porovnat tyto dvě skupiny dojnic mezi sebou. Emise methanu budou počítány na 

individuální bázi, tj. pro 10 vybraných dojnic v každé skupině. U těchto dojnic budou zjištěny 

vstupní parametry, tj. příjem sušiny a složení krmné dávky a obsah živin, dále pak produkce 

mléka a obsah mléčných složek (tuk, bílkovina, laktóza a močovina – tyto údaje budou získány 

z databáze kontroly užitkovosti). Emise methanu bude vypočtena s využitím empirické 

predikční rovnice dle Niu et al. (2018). Získaná data budou statisticky vyhodnocena. 

H Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D. 



    

2230 

Vliv délky výkrmu brojlerových králíků HYLA na ukazatele produkce a jatečné hodnoty 

Cílem práce bude srovnat vybrané ukazatele výkrmnosti a jatečné hodnoty ve vztahu k rozdílné 

délce výkrmu hybridní kombinace králíků HYLA v klecové technologii. Dalším dílčím cílem 

práce bude zhodnocení vlivu pohlaví na výše uvedené ukazatele. V komerčním chovu králíků 

bude za shodných podmínek prostředí a výživy sledována hypotéza, zda prodloužení délky 

výkrmu o 3 týdny, oproti doporučované délce v technologickém návodu pro daný genofond, 

ovlivní ukazatele výkrmnosti králíků a po poražení zvířat a následné jatečné disekci podle 

metodiky WRSA i podíl a výtěžnosti jednotlivých významných částí jatečného těla a svaloviny. 

H Prof. Ing. David Zapletal, Ph.D. 

    

2240 

Stanovení koncentrace vápníku ve vegetariánských výrobcích  

V jednotlivých vzorcích vegetariánských výrobků bude stanovován vápník metodou plamenové 

atomové absorpční spektrometrie FAAS. Bude se jednat o vzorky rostlinných pomazánek, 

nápojů a dezertů, alternativy sýrů a masných výrobků. Vzorky budou připraveny mineralizací na 

mokré cestě, bude prováděn tlakový rozklad v uzavřeném systému směsí kyseliny dusičné a 

peroxidu vodíku. Obsah vápníku bude stanoven metodou FAAS na přístroji ContrAA 700 

(Analytik Jena AG, Jena, Německo) s plamenem acetylen-oxid dusný. Kalibrace pro stanovení 

vápníku bude připravena v prostředí roztoku lanthanu 1 g/L. 

E Ing. Blanka Macharáčková, Ph. D. 

2240 

Radiocesium v hřibovitých houbách 

V průběhu houbařské sezony odebírat hřibovité huby a vzorků půdy v definovaných lokalitách 

za účelem gamaspektrometrického stanovení hmotnostní aktivity postčernobylského 137Cs. Z 

výsledků je třeba definovat intenzitu kontaminace v závislosti na druhu hřibovité houby, datu 

sběru a případně i dalších vlastnostech lokality. 

E Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 

2240 

Radiocesium ve tkáních divokých prasat na vybraných lokalitách  

Odběr vzorků tkání a potravního řetězce divokých prasat ulovených v oblastech  vyšší 

kontaminace území ČR. Po gamaspektrometrickém stanovení hmotnostní aktivity 137Cs se 

pokusit definovat zdroj kontaminace a distribuci ve tkáních divokých prasat. 

E Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 

2240 

Kontaminace brusnice borůvky 
137

Cs v definovaných lokalitách 

Sběr plodů, částí brusnice borůvky a půdy v horských a podhorských oblastech za účelem 

gamaspektrometrického stanovení hmotnostní aktivity postčernobylského 137Cs. Z výsledků je 

třeba definovat intenzitu kontaminace v závislosti na datu sběru a lokalitě a přenosové faktory 

půda plod. 

E Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 



    

2340 

Sledování a hodnocení vad sýrů 

Obsahem práce bude sledování a hodnocení vad sýrů zakoupených v tržní síti. Sledovány budou 

změny senzorické a bude provedeno mikrobiologické vyšetření dle příslušného Nařízení ES. 

 
Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, 

Ph.D. 

2340 

Charakteristika izolátů Bacillus cereus z cukrářských výrobků 

U vzorků cukrářských výrobků (zdroj – tržní síť, vybraní výrobci, domácí produkce) bude 

plotnovou metodou detekována bakterie Bacillus cereus. Suspektní izoláty budou fenotypově a 

genotypově konfirmovány a bude u nich metodou PCR hodnocena přítomnost genů kódujících 

produkci jednotlivých typů enterotoxinů a toxinu emetického. Závěrem bude zhodnocen výskyt 

B. cereus v daných komoditách a celkové zastoupení toxigenních kmenů. 

E 
MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 

 

2340 

Hodnocení růstu toxigenních Bacillus cereus v mléčných výrobcích 

V rámci studie budou použity vybrané kmeny Bacillus cereus s prokázaným toxigenním 

potenciálem. V rámci modelových pokusů budou vybrané druhy mléčných výrobků 

(pasterované mléko, mléčný puding) inokulovány testovanými kmeny a bude sledována 

dynamika růstu B. cereus a schopnost produkce toxinů při různých podmínkách skladování. 

Mimo stanovení počtu bude sledována i produkce toxinů imunochromatografickou metodou. 

Modelové pokusy budou provedeny v dostatečném počtu opakování, k hodnocení výsledků 

budou použity vhodné matematické růstové modely. 

E 
MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 

 

2340 

Zajištění bezpečnosti cukrářských výrobků s ohledem na produkci stafylokokových 

enterotoxinů 

Cukrářské výrobky s vysokým podílem ruční práce a s rizikem výskytu bakterie 

Staphylococccus aureus budou zaočkovány toxigenními kmeny S. aureus a skladovány za 

různých teplotních podmínek. Pomocí těchto modelových pokusů bude hodnocen výskyt 

stafylokokových enterotoxinů a doba, za kterou byl v cukrářských výrobcích detekován.  

E 

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D. 

 

2340 

Vliv mikrovlnného ohřevu na vodní aktivitu, obsah vody a obsah hydroxymethylfurfuralu 

v medu 

V rámci této diplomové práce budou vzorky medů zahřívány v mikrovlnné troubě po různě 

dlouhé časové úseky při různých stupních výkonu, které povede ke ztekucení zkrystalizovaného 

medu a při nejdelších časových úsecích k maximálnímu přehřátí medu. V takto tepelně 

ošetřených medech bude stanovena vodní aktivita pomocí aw-metru, obsah vody 

refraktometricky a obsah hydroxymethylfurfuralu s využitím vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie. Bude vyhodnocována změna sledovaných parametrů vlivem mikrovlnného 

E Ing. Klára Bartáková, Ph.D. 



ohřevu. 

2340 

Výskyt a detekce Helicobacter pylori v mléce  

Helicobacter pylori je mikroaerofilní bakterie, která je významným faktorem vzniku některých 

forem chronického zánětu žaludeční sliznice a peptického vředu, pravděpodobný je i vztah k 

některým nádorům žaludku. Celosvětově je infikováno asi 50 % populace. Zdrojem infekce 

mohou být i kontaminované suroviny a potraviny živočišného původu. Cílem práce bude 

vytvořit vhodnou metodiku pro stanovení této bakterie a následně se pokusit detekovat její 

přítomnost ve vzorcích syrového mléka. 

E MVDr. Zora Šťástková, Ph.D. 

2340 

Kvalita tvarohů v tržní síti 

Tvarohy patří v České republice mezi tradiční české výrobky. Tvarohy se používají jak pro 

přímý konzum, tak i pro výrobu mléčných výrobků. Cílem práce je stanovení vybraných 

parametrů jakosti u tvarohů zakoupených v tržní síti.  

E MVDr. Navrátilová Pavlína, Ph.D. 

2340 

Zhodnocení hladin jodu v kozím mléce z tržní sítě 

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

bude stanovení obsahu jodu v kozím mléce z tržní sítě, které je na trhu velmi vyhledávané 

zejména konzumenty, kteří mají alergii na mléko kravské. Jako optimální hladina jodu v mléce, 

z hlediska dietární expozice odpovídající opatřením EU, je 200 µg/l. Tato skutečnost je dána 

správným managementem krmení a optimalizací krmné dávky. Student si osvojí 

spektrofotometrickou metodu pro stanovení obsahu jodu dle Sandell-Kolthoffa. 

E Ing. Hana Zachovalová, Ph.D. 

2340 

Termorezistence bakterií mléčného kvašení  

Bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou velmi významnou skupinou bakterií v oblasti 

potravinářství. Kromě jejich nezastupitelné role při výrobě a konzervaci fermentovaných 

mléčných a masných výrobků, se mohou podílet i na kažení potravin. Týká se to zejména 

kmenů BMK, které dokáží přežít tepelné opracování při výrobě potravin. Termorezistence BMK 

není doposud dostatečně popsána. 

E Mgr. Marta Dušková, Ph.D. 

2340 

Údržnost masných výrobků s nižším obsahem soli 

Aktuální problematikou potravinářského průmyslu je reformulace potravin. U masných výrobků 

bude sledován vliv nižšího obsahu soli na růst a přežívání vybraných bakterií.  

E Mgr. Marta Dušková, Ph.D. 

2340 

Charakterizace bakterií mléčného kvašení izolovaných z potravin 
Bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou velmi významnou skupinou bakterií v oblasti potravinářství. 

Jsou nezastupitelnou součástí startovacích či doplňkových kultur, hrají důležitou roli při výrobě a 

konzervaci nejen fermentovaných mléčných a masných výrobků. Mohou se však podílet i na kažení 

E Mgr. Marta Dušková, Ph.D. 



potravin, produkovat biogenní aminy a nést geny kódující rezistenci k antimikrobiálním látkám. 

Vzhledem k tomu, že jsou BMK velmi početnou heterogenní skupinou, jejich charakterizace a typizace 

není dostatečně vědecky probádána. 

    

2350 

Vliv způsobu chovu prasat na antioxidační kapacitu vepřového masa 

Vysoká úroveň bioaktivních látek (antioxidantů) v krmivu ovlivňuje oxidační kapacitu masa. 

Oxidační kapacita masa má vliv na údržnost a technologické vlastnosti masa. Předpoklad je, že 

maso prasat chovaných ve volném výběhu bude mít vyšší antioxidační kapacitu než maso prasat 

chovaných konvenčním způsobem.  Vyšší antioxidační kapacita vede ke zlepšení jakosti a 

údržnosti masa. V rámci řešení diplomové práce bude student na jatkách odebírat vzorky 

svaloviny z prasat chovaných ve volném výběhu a konvenčním způsobem a v laboratoři 

metodou DPPH bude hodnotit antioxidační kapacitu. Současně bude stanovovat i hodnoty 

TBARS. 

E 
Ing. Fouad Ali Abdullah 

ABDULLAH, Ph.D. 

2350 Identifikace patogenů s využitím aplikovaných molekulárních metod 

Student bude spolupracovat v rámci realizace projektu NAZV QK1810212. Student bude 

aktivně zapojen do analýzy vzorků ready-to-eat potravin a tepelně neopracovaných potravin a 

surovin. V rámci experimentální části práce se bude student podílet na detekčních a 

identifikačních molekulárně genetických analýzách (MOL PCR, qPCR) a bude spolupracovat na 

následném biostatistickém vyhodnocení výsledků. Předpokládá se vysoké aktivní zapojení 

studenta do experinentální práce, znalost základních principů genetiky a dobrá znalost AJ.  E 

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D. 

2350 Sledování změn ve filetech u vybraných druhů ryb v závislosti na balení a fyzikálním stavu 

Pomocí dvou parametrů (TVBN, TBA) budou sledovány změny, ke kterým dochází 

v nebalených a vakuově balených čerstvých a rozmrazených filetech vybraných druhů ryb 

v průběhu chladírenského skladování. Změny budou sledovány na základě analýz vzorků 

odebraných  1., 4., 9. a 11 den skladování. U výsledků bude provedeno základní statistické 

zpracování (průměr ± s.d.) včetně zjištění existence statisticky významných rozdílů v závislosti 

na době skladování a druhu vzorku (čerstvé, rozmrazené, balené, nebalené). H 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. 

2350 Hodnocení vybraných jakostních parametrů zvěřiny prasete divokého po rozmrazení 

Student zpracuje literární přehled týkající se zvěřiny divokých prasat a její kvality, souvisejících 

legislativních předpisů a požadavků na zvěřinu. Student se se bude aktivně podílet na stanovení 

vybraných jakostních parametrů (textura, barva, ztráta varem, pH) zvěřiny získané z divokých 

prasat. Výsledky jednotlivých analýz zpracuje a statisticky vyhodnotí s ohledem na hmotnost, E 

Ing. František Ježek, Ph.D. 



pohlaví, popř. věk divokých prasat. Zjištěné výsledky porovná s výsledky jiných autorů. 

Následně shrne výsledky a vyvodí závěry práce a z nich vyplývající doporučení. 

2350 Analýza faktorů vzniku PSE masa 

Práce představuje kompletaci informací, které mohou mít praktický dopad na jakostní parametry 

vepřové šunky. Experimentální část bude zaměřena na analýzu vlivu genetické příslušnosti 

prasat, typu a druhu krmné dávky na výskyt PSE změn v šunkách nejvyšší jakosti.  Student se 

bude podílet na získání informací u vybraných chovatelů, měření pH masa na porážce a dohledu 

při bourání masa. Hypotézou je odhalení příčin genetického přešlechtění prasat a způsobu 

výkrmu u prasat vysoce zaměřených na zmasilost a u prasat s průměrným osvalením. 

E 

MVDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 

2350 Molekulárně-genetická analýza průkazu falšování krmiv 

Student bude zapojen do realizace projektu NAZV QJ1530107 FoodFeedPass, kdy se bude 

aktivně podílet na molekulárně-genetických analýzách (především real-time PCR), které 

umožňují identifikovat jednotlivé komponenty živočišného původu v potravinách a krmivech. 

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 Citlivost vybraných alimentárních patogenů vůči antimikrobním látkám 

U vybraných druhů alimentárních patogenů (Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica 

aj.) získaných z potravinových zvířat bude mikrodiluční metodou zjišťována citlivost 

k vybraným druhům antibiotik. Pozornost bude zaměřena na antibiotika lišící se od sebe 

mechanismem účinku a chemickou strukturou. Student bude prakticky provádět zpracování 

vzorků v laboratoři tak, aby zvládl izolační techniky pro vybrané patogeny, naučí se prakticky 

provádět mikrodiluční metodu, vyhodnocení a zpracování výsledků.  E 

MVDr. Irena Svobodová, Ph.D. 

2350 Antimikrobiální účinek esenciálních olejů vůči Yersinia spp. in vitro 

Cílem práce bude in vitro stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) vybraných 

esenciálních olejů vůči škále kmenů Yersinia enterocolitica a Yersinia pseudotuberculosis. Bude 

porovnána účinnost jednotlivých olejů za různých inkubačních podmínek, rozdíly mezi oběma 

druhy i mezi jednotlivými kmeny a provedeno srovnání s MIC v odborné literatuře pro tyto i 

další bakterie. E 

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D. 

    

2380 

Vliv agrotechnických metod na výskyt mykotoxinů v jablkách 

Při řešení projektu budou nejprve od českého pěstitele získány vzorky sušených jablek. První 

skupina sušených jablek bude pocházet z integrované produkce a druhá z ekologické produkce 

E Mgr. Pavla Sehonová 



(10 vzorků bio suroviny a 10 vzorků z integrované produkce). Jablka budou pocházet z úrody 

sklizené v roce 2018, která byla následně zpracována sušením za účelem využití při výrobě 

dalších potravin, např. müsli. Vzorky budou zhomogenizovány, extrahovány a následně bude 

provedena analýza jednotlivých mykotoxinů (aflatoxin B1, ochratoxin A, patulin). Získané 

výsledky budou statisticky zpracovány a vyvozeny závěry studie. 

2380 

Porušování právních předpisů při obchodování se živočišnými produkty 

V rámci zpracování diplomové práce se student seznámí a prostuduje právní předpisy, které 

souvisí se zadaným tématem. Dále získá data ze SVS týkajících se kontrol v místě určení při 

obchodování se živočišnými produkty, kontrol při jejich přepravě a mimořádných kontrol 

prováděných ve spolupráci s Celní správou ČR. Získané údaje vyhodnotí a statisticky zpracuje 

s ohledem na četnost zjištěných nedostatků. 

H MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D. 

2380 

Stabilita vyizolované DNA sóji v závislosti na skladovacích podmínkách 

Práce bude zaměřená na izolaci DNA sóji a její možné metody izolace. Praktická část bude 

zahrnovat posouzení stability vyizolované DNA sóji získané z vybraných potravin. Vyizolovaná 

DNA bude skladována při různých teplotních podmínkách (4 °C, -18 °C a -65 °C) po různé 

časové úseky. Zjištěná data budou statisticky vyhodnocena a budou zjištěny nejlepší podmínky 

pro skladování genomické DNA. Bude porovnána stabilita vyizolované DNA u různých typů 

potravin (zejm. sójové, mléčné a masné). 

E 
Ing. Kamila Novotná Kružíková, 

Ph.D. 

2380 

Výskyt cizorodých látek v potravinách v letech 2000 – 2019 

Diplomová práce bude zaměřena na výskyt cizorodých látek v potravinách, které byly odhaleny 

během kontrolní činnosti SVS a SZPI během let 2000 až 2019. Student dle zveřejněných 

tiskových zpráv správních orgánů sjednotí a vyhodnotí výsledky kontrolní činnosti s ohledem na 

počty kontrol a kontrolovaných potravin, podíl počtů záchytů nevyhovujících šarží potravin, 

dále zhodnotí nejrizikovější potraviny a které cizorodé látky nejčastěji přesahují limity dané 

legislativou, a to v potravinách rostlinného i živočišného původu. 

H Mgr. Veronika Doubková, Ph.D. 

 

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


