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Manifestácia genotYPu jedinca alebo genofondu populácie je
podmienená množstvom
vPlYvov, Medzi najmarkantnejšie z nich móžeme zaradit'
aj zdravotný stav jedinca. Len
zdravY jedinec mÓŽe dosahovat' vysokú úroveň úžitkovosti

atým teda aj

možnost,

konkurencie schoPnosti na trhu. Situácia na trhu s pofnohospodárskymi
komoditami je
dlhodobo vYstavená tlaku na ekonomiku výroby. Vysokú produktivitu
a ziskovost, chovu
móŽeme zabezPeČit' len ŠPiČkovouúžitkovost'ou zvierat
a udržaním konkurencie
schopnými

výrobnými nákladmi na jednotku produkcie.

Ztohto Pohťadu habilitaČná prácarieši aktuálnu problematiku
zameranú na elimináciu
vPlYvrr mYkotoxínov na ukazovatele metabolického profilu
krvi a kvalitu mása králikov
aPlikáciou flavonoidov. Habilitaěná práca má 182 strán textu, 12 grafických
vyobraz ení a29
tabuliek. Členenie práce je podťa tradične zauživaneja odporučanej
štruktúry.

V literámom Prehťade autorka na vel'mi dobrej úrovni dokumentuje
svoju
rozhl'adenost' v skúmanej problematike. Použila 474 literárnych

zdrojov

našich

a zahraniČných autorov

týkajúcich sa výskumu v oblasti interakcie medzi fytochemikáliami
a mykotoxínmi v organizme živoěíchov.

V Časti materiál

metodika autorka charakterizuje použitý biologický materiál, jeho
Členenie do skuPÍn, exPerimentálny zásah aplikáciou kvercetínu
a T-2 toxínu, epikatechínu
a

Patulénu, hodnotenie Parametrov krvi, kvality mása, odberu vzoriek a štatistického
vYhodnotenia. MetódY, ktoré autorka použila pri spracovaní,
zodpovedajú vytýčeným cie1,om.
a

PouŽité metodické PostuPY moŽno charakterizovat' ako
exaktné, pričom je treba zd.6raznit,
naročnosť.

Časťv|sledkY

je

rozdelená

ich

do dvoch

samostatných kapitol týkajúcich sa
intramuskulárnej aPlikácii kvercetínu a T-2 toxínu a
epikatechínu a patulénu. prezentované
výsledkY zodPovedajú použitým metódam a laboratómym postupom.

Textová čast,
forme interpretuje získanépoznatky. V tejto časti je vidiet,,
že autorka sa
v sledovanej Problematike dobre orientuje. Dosiahnuté
výsledky sú vyhodnotené
v Prijatelnej

zodpovedajúcimi variačno-štatistickými metódami.

V textovej Časti diskusie autorka na vel'mi dobre
prijatel'nej forme interpretuje získané
PoznatkY a Porovnáva ich s výsledkami a poznatkami citovaných
autorov, čímspíňa
PoŽiadavkY na následné formulovanie možných prístupov
z vedeckého i praktického

hl'adiska.

ZáverY Práce reálne hodnotia skutočnost' avychádzajú
z výsledkov získaných

autorkou.

Habilitačná práca

je

napísaná na veťmi dobrej úrovni, jasným
šťýlom.K práci mám nasledovné otázky:

a

zrozumitel'ným

1, vČasti Úvod uvádzate, Že Živoěíšne potravinárske výrobky
získanézkrálika
podstatnú časťl'udskej stravy, Čo vás
viedlo k tomuto konštatovaniu ?

tvoria

2, VČasti výsledkY,

kapitola 4.1, po intramuskulámej aplikácii kvercetínu
aT_2 toxínu
v skupinách s vyššou dávkou kvercetínu samostatne
a v kombinácii s T-2 toxínom E4
a E5 Ste zaznalTlenali
Preukazný pokles koncentrácie triacylglycerolu v porovnaní
s ostatnými skupinami. Čim si to vysvetl'ujete
?

3, V

Časti návrhY Pre Prax uvádzate, že Vami získané
výsledky móžu by, použiténa
sPresnenie referenČných hodnÓt jednotlivých
biochemických ukazovatel,ov krvi. čo
konkrétne by Ste navrhla ?

PredloŽená habilitaČná prácaje vedecký spis
spíňajúcivšetky formálne požiadavky.

Má vecne usPoriadané Členenie, dobru štylizáciu a správne
volenú symboliku.

Svojim
rozsahom exPerimentovania, dedukciami,
tvorbou záverov a návrhom na využitie poznatkov
plní poslanie, ktoré je stanovené pre tento
druh práce.
Prácu odporučam k obhajobe.
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