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Kód 

ústavu 
Téma a anotace diplomové práce * Vedoucí diplomové práce 

2210 

Vliv konzervace na senzorickou jakost bezinkového sirupu 

Domácí výroba sirupů se stává čím dál tím oblíbenější. S domácí výrobou vyvstává problém 

konzervace. Práce bude porovnávat vliv různých způsobů konzervace bezinkového sirupu (např. 

k. citrónová, citrónová šťáva, k. benzoová, k. sorbová, tepelný ohřev). Pro hodnocení budou 

použity senzorické deskriptory, kde bude kladen důraz na barvu, chuť a vůni. E 

MVDr. Bc. Hana Běhalová 

    

2240 

Vliv přídavku soli na hmotnostní ztráty masa pečením 

Přídavek soli ovlivňuje vaznost masa při zpracování na masné výrobky. Méně známé jsou 

informace o vlivu přídavku soli na hmotnostní ztráty masa během kulinární úpravy. Bude 

sledován vliv přídavku soli 0; 0,5; 1,0 a 1,5 % na hmotnostní ztráty vepřového a kuřecího masa 

během pečení v horkovzdušné troubě a konvektomatu. Zjištěné výsledky budou statisticky 

zpracovány a budou vypočítány korelační koeficienty mezi přídavkem soli a výší hmotnostních 

ztrát masa.  

E 
Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., 

MBA 

2240 

Vlastnosti vepřového a drůbežího masa po tepelné úpravě v sáčcích Cryovac OvenEase® 

Využití pečicích sáčků při tepelné úpravě potravin se v posledních letech rozšířilo z důvodů 

zajištění bezpečnosti potravin (odpadá přímý kontakt s čerstvým masem) i snadné práce 

v kuchyních. V literatuře dosud chybí relevantní informace o vlastnostech takto připraveného 

masa. V DP budou analyzovány senzorické vlastnosti, ztráty a hodnota pH vepřového a 

kuřecího masa pečeného v sáčcích Cryovac OvenEase
® 

a porovnány se shodnými typy 

vlastností konvenčně pečeného masa. Výsledky budou statisticky vyhodnoceny.  

E 
Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., 

MBA 

2240 

Vliv hodnot pH na hmotnostní ztráty vepřového a hovězího masa při tepelné úpravě 

Hodnota pH masa domácích kopytníků ovlivňuje vaznost masa. V technologii zpracování masa 

na masné výrobky je tento vztah známý. Málo se ví o vlivu hodnot pH na hmotnostní ztráty 

masa při kulinární úpravě (pečení, grilování, dušení). Budou provedeny analýzy hodnot pH 

vzorků vepřového a hovězího masa (vepřová pečeně, vepřová krkovice, vepřová kýta; hovězí 

zadní maso) a sledovány hmotnostní ztráty masa při tepelné úpravě. Získané výsledky budou 

statisticky zhodnoceny a vypočítány korelační koeficienty pro hodnotu pH a konkrétní typ 

E MVDr. Jiří Bednář, Ph.D. 



tepelné úpravy masa. Pro jednotlivý druh masa (krkovice, pečeně, kýta ad.) a jednotlivou 

tepelnou úpravu bude analyzováno 8 vzorků masa.  

2240 

Enterotoxigenní potenciál izolátů Staphylococcus aureus z hotových pokrmů 

Výsledky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin naznačují, že nejčastější příčinou 

hromadných alimentárních onemocnění jsou bakteriální původci, příp. bakteriální toxiny (EFSA 

2016; EFSA 2017). Na základě těchto skutečnosti bude primární důraz diplomové práce kladen 

na enterotoxigenní kmeny S. aureus, které se podílejí na vzniku onemocnění z potravin. 

V průběhu studia budou prováděny analýzy izolátů získaných z hotových pokrmů, s cílem 

provedení jejich bližší charakterizace a typizace. Budou použity nejmodernější molekulární 

techniky pro sledování jednotlivých charakteristických vlastností získaných izolátů a 

identifikaci genů pro produkci enterotoxinů. Student si osvojí jednotlivé techniky a práci 

v mikrobiologické laboratoři a získané zkušenosti zužitkuje při sepisování závěrečné práce.  

E 
Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D. 

MBA 

    

2340 

Hodnocení omega 3 – indexu u skupiny osob (i studentů VFU) 

V poslední době se hodně diskutuje o nedostatku omega 3 mastných kyselin v dietě, především 

těch s dlouhým řetězcem (EPA a DHA). Jejich zastoupení v buněčných membránách je 

v Evropě velmi nízké, oproti dalším typům mastných kyselin. Je to dáno nízkou spotřebou ryb a 

dalších zdrojů EPA a DHA. Nízký index je spojován s vyšší pravděpodobností náhlé srdeční 

smrti a obecně s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění. Student bude organizovat skupinu 

osob (nejlépe alespoň 12 žen a 12 mužů), která si s asistencí odebere krev (lanceta) a tato krev 

obsahující RBC (suché skvrny) bude analyzována na SZÚ (GC). Současně se zhodnotí dietární 

habit probandů. Výsledky budou hodnoceny běžným statistickým způsobem a srovnány 

s literárními zdroji. 

E Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 

2340 

Hodnocení růstu Staphylococcus aureus v lahůdkářských výrobcích 

Lahůdkářské 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. Modelové pokusy pomohou zhodnotit riziko výskytu 

stafylokokových enterotoxinů s ohledem na skladovací podmínky lahůdkářských výrobků. 

 

E 

 

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D. 

    

2350 Kvalita vajec obohacených o omega-3 mastné kyseliny 

Student prostuduje odbornou tuzemskou i zahraniční literaturu týkající se vajec obohacených o 

omega-3 mastné kyseliny. Vypracuje literární rešerši orientovanou na hodnocení kvalitativních 

E Ing. Miroslava Fašiangová, Ph.D. 



vlastností vajec obohacených o omega-3 mastné kyseliny. V rámci experimentální části práce se 

student aktivně zapojí do hodnocení vlivu suplementace krmiva nosnic omega-3 mastnými 

kyselinami na kvalitu vaječných složek včetně jejich oxidační stability. Získané výsledky 

student zpracuje, statisticky vyhodnotí a zhodnotí, jestli vejce sledované v experimentu splňují 

legislativní podmínky pro to, aby mohla být označena jako vejce obohacena o omega-3 mastné 

kyseliny. 

 

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

 


