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Témata bakalářských prací pro studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii pro akademický 

rok 2019/20 

 

Kód 

ústavu 
Téma a anotace bakalářské práce * Vedoucí bakalářské práce 

    

2210 

Hodnocení nutričního a texturálního profilu jedlých lžiček 

Jedním ze způsobů limitování odpadu, vznikajícího z používání plastových příborů, může být 

výroba ekologicky přijatelnějšího jedlého příboru. Cílem výzkumu bude výroba jedlého příboru 

a jeho vliv na celkový výživový profil jídla. Budou zkoumány různé receptury pro výrobu 

jedlého příboru a následně budou provedeny analýzy pro určení texturálního profilu, nutriční 

stability a kvality. Výzkum bude zahrnovat senzorické hodnocení výrobků, které spolu s 

provedenými analýzami vysvětlí, jak tento typ výrobku bude akceptován mezi konzumenty. 

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

    

2240 

Změny pH hodnot vepřového a hovězího masa během tepelné úpravy 

V literatuře chybí údaje o vlivu tepelné úpravy masa na hodnoty pH. V rámci BP budou 

zjišťovány hodnoty pH vepřového a hovězího masa před a po tepelné úpravě (pečení, grilování, 

vaření). Každá tepelná úprava bude provedena na 8 vzorcích jednotlivých druhů masa. Hodnoty 

pH budou zjišťovány vpichovou elektrodou. Naměřené hodnoty budou statisticky vyhodnoceny. 

E 
Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., 

MBA 

2240 

Hmotnostní ztráty masa po tenderizaci a tepelné úpravě sous vide 

Během tepelné úpravy masa metodou sous vide při teplotách 56-60 °C dochází ke hmotnostním 

ztrátám 10-20 %. Při teplotách 70 a více °C jsou tyto ztráty nad 30 %. Předpokládá se, že 

s použitím tenderizéru masa dojde k narušení vnitrosvalové pojivové tkáně a snížení 

hmotnostních ztrát. Na plátcích vepřové pečeně student provede tepelnou úpravu sous vide při 

teplotách 56; 60 a 70 °C po dobu 3 hodin, s tím, že část vzorků masa bude podrobena 

tenderizaci. Statisticky se vyhodnotí výše hmotnostních ztrát. Vzorky masa po tepelné úpravě 

budou posouzeny rovněž senzoricky. V každém režimu tepelné úpravy bude analyzováno po 8 

vzorcích vepřové pečeně bez kosti (plátky 2,0 cm) – bez a s tenderizací. Celkem bude 

analyzováno 48 vzorků masa.  

E 
Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., 

MBA 

2240 

Hodnoty pH vepřového výsekového masa  

Hodnota pH masa domácích kopytníků ovlivňuje vaznost, barvu i některé další vlastnosti masa. 

Při sledování hodnot pH vepřového masa se zpravidla zjišťují hodnoty ve svalech přímo na 

E MVDr. Jiří Bednář, Ph.D. 
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jatečně opracovaných tělech na jatkách. Evidence hodnot pH již rozbouraného masa se 

prakticky neprovádí a relevantní data proto chybí. V rámci BP budou zjišťovány hodnoty pH 

jednotlivých výsekových částí vepřového masa (krkovice, pečeně, plec, kýta, bok) a výsledky 

budou statisticky vyhodnoceny. 

2240 

Přítomnost bakterie Staphylococcus aureus v hotových pokrmech 

Onemocnění z potravin způsobená mikroorganismy jsou velkým a narůstajícím problémem 

veřejného zdraví. Zvýšená mikrobiologická rizika z potravin jsou výsledkem mnoha faktorů. 

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) informovala, že na celém světě 

je každým rokem nakaženo přibližně 600 miliónů lidí konzumací zdravotně závadné potraviny. 

Alimentární onemocnění si ročně vyžádají na 420 000 životů (WHO, 2017). Stafylokoková 

otrava potravinami je jednou z nejběžnějších příčin vzniku alimentární nákazy na celém světě 

(Kadariya et al., 2014). Na základě těchto skutečnosti dojde v rámci bakalářské práce 

k monitoringu výskytu bakterie Staphylococcus aureus v hotových pokrmech. Student si 

v rámci praktické části závěrečné práce osvojí laboratorní metodiku mikrobiologické 

laboratoře, seznámí se a prakticky vyzkouší fenotypové a genotypové stanovení výše 

zmiňovaného původce alimentárního onemocnění. Získané poznatky zužitkuje při sepisování 

závěrečné práce.  

E 
Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., 

MBA 

    

2340 

Hodnocení obsahu olova v čajích pro školní jídelny 

Při monitoringu expozice olovem bylo zjištěno, že ve školních jídelnách v některých případech 

přispívá čaj největší měrou k zátěži dětí (SZÚ 2019). Množství olova se v čajích běžně 

nekontroluje a nejsou stanoveny ani žádné hygienické limity. Cílem práce je provést analýzu 

série vzorků čaje na obsah olova a posoudit, zda se mezi vzorky objevují vyšší koncentrace. 

Výsledky budou srovnány s toxikologickými referenčními limity. Měření bude provedeno na 

SZÚ v Brně na přístroji ICP-MS. 

E Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 

2340 

Hodnocení výskytu Staphylococcus aureus v cukrářských výrobcích 

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

plotnovou metodou detekována bakterie Staphylococcus aureus. Suspektní izoláty budou 

fenotypově a genotypově konfirmovány a bude u nich metodou PCR hodnocena přítomnost 

genů kódujících produkci jednotlivých typů enterotoxinů. Závěrem bude zhodnocen výskyt 

S. aureus v daných komoditách a celkové zastoupení toxigenních kmenů. 

E 
MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 
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2350 Vliv strojně odděleného masa kapra obecného na vybrané senzorické a fyzikálně chemické 

parametry výrobků 

Cílem bude příprava dvou až tří experimentálních výrobků s použitím podílu strojně odděleného 

masa kapra obecného a jejich senzorické hodnocení a fyzikálně chemická analýza. Navržena 

bude receptura výrobků, senzorické dotazníky formou otázek zaměřených na chutnost výrobků a 

intenzitu vnímání rybí chuti a vůně, provedena bude analýza vybraných parametrů 

(sušina/vlhkost, bílkoviny, tuk) suroviny a výrobků.   

E Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. 

2350 Způsoby tepelného opracování hovězího masa metodou sous-vide  

Metoda sous-vide je založena na působení teplot (57-85°C) po dobu několika hodin. Maso je 

vakuově zabaleno a je tepelně opracováno ve vodní lázni při  teplotách pod bodem varu. Maso 

si tak zachovává přirozenou chuť, šťávu a texturu.  V rámci řešení bakalářské práce bude 

student tepelně opracovávat metodou sous-vide různé technologické části hovězího masa (žebro, 

hrudí, líčko) s cílem stanovit optimální teplotu a dobu opracování. Po tepelném opracování bude 

hodnotit křehkost masa a šťavnatost masa. 

E Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 

 

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

 

 

 


