Oponentský posudek
lng. Anny Kalafové, PhD.
,,Fytochemikálie a mykotoxiny vo vzt'ahu k produkčným ukazovatcl'om králikov''
na habilitačnípráci

Habilitačnípráce Ing. Anny Kalaíbvé,PhD..ie výsledken-r je.iího dlouhodobého stLrdia
vlivu zvyšujícíchse dávek flavonoidů (kvercetirr. epikatechin) na r-rkazatele metabolického
proÍilu a kvality rnasa králíků. působenímmykotoxirrů (T-2 toxin, patulin). Habilitační
práce.ie sepsána r-ra l83 strarrách a.ie rozdělena do 7 kapitol. Porržitá literatura, uvádí rozsáhlý
seznanl 474 literárních a 4 internetových zdrojů.

I,Iabilitační práce je doplnčna o Materiály k lrabilitačnímu řízeníobsahu.iícíživotopis.
přehled konrentovanýcl-r autoevalučníclr kritérií.dále pak jsou doloženy notářsky ověřené
doklady o dosaženém vysokoškolskénr vzdělárrí, podílu habilitantky na řešení vědccko-

výzkumné Činnosti (projekty
spolupráce.

GA, KEGA, VEGA. APVV) a výsledky její mezinárodní

K členěníhabilitačnípráce. literárnímr-r přehledu" stanovenýrn cílůnra metodickým

postupŮm nemám připomínek. Kapitoly.isou jasně íbrmulováriy. metodické postupy vycházejí
z personálnílro a přístrojového vybavení zainteresovaných pracovišt'. Habilitantka touto prací
prokazu.je úspěšnou práci s literaturou".iak v diskuzi.tak i v celkovém přehledu.

Výslcdková část .ie sepsárra přehledně. vychází z dosaženýcli nrěření, nrá logickotr
návaznost, která odpovídá stanoveným cílťrnla metodickýnr postupům. Výsledky byly

prezentovány ve vědeckých časopisecl.. ve kterých prošly náročrrým recenznínr řízenírn" a má
práce oponenta tím byla podstatně ulehčena.

Závěry a doporučenípro praxi a dalšírozvo.j vědeckýclr poznatků rnají velkou
vypovídajícíschopnost, jsou jasnč íbrn' ulovárry.
K habilitantce mám následující dotazy. popř. náměty do diskuze:
- na základě zjištěných výsledkŮ" jaké množstvííbtochemikálií byste doporučovala,

-

vztaženo na kg hmotnosti nebo osobu a den?
daly by se závěry využíti ve výživě (odchovrr) kuřat?
jaký .ie Váš názor na zkrnrováIrí by|irrek ovlivnilo by to kvalittr
liodnotu masnýcl-r produktů?

a

nLrtriční

Předložená lrabilitačnípráce po odborrré stránce představuje významný příspěvek
v oblasti vlivu fytochernikálií a mykotoxirrů na reprodr-rkční ukazatele u králíků. a proto ji
doporučuji přijat k dalšírnuhabilitačnínlu řízení.

Navrhuji. aby po úspěšnéobha.iobě této práce byla tng. Anně Kalaíbvé,PhD.

udělena vědecko-pedagogická hodnost ,,docent"

pol'nohospodárskych produktov.
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