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Vec: Oponentský posudok na habilitačnú prácu Ing. Simony Kunovej, PhD.

Yéůenýpán predseda VR FBP,

na zéklade Vašej požiadavky evidovanej pod č. j. 20212016 z26. apríla 2016
predkladám oponentský posudok na habilitačnúprácu Ing. Simony Kunovej, PhD.
,,Mikrobiologickd stabilita mtisa kurčiat počas chladiarenského skladovania po aplikócii
esencidlnych olejov"
Predkladaná habilitačná práca predstavuje ucelený spis pozostávajúci z 153 strán, 25
tabuliek, 25 grafov,6 obrázkov a 15l literárnych citácií. Téma habilitačnej práce je vysoko
aktuálna. Máso hydiny patrí medzi potraviny živočíšnehopóvodu určenéna ťudskú spotrebu,
ktoré za určitých podmienok móžu predstavovať mikrobiologické nebezpečenstvá pre zdravie
ludí. So zreteťom na ochranu zdravía l'udí boli pre hydinové máso prijaté špecifické právne
predpisy ustanolujúce kritéria kvality a bezpečnosti. ,,Čerstvémáso" znamená máso vrátane
vákuovo baleného mása alebo mása baleného v kontrolovanej atmosfére, kloré nebolo
podrobené žiadnemu procesu na predíženietrvanlivosti okrem chladenia, zmrazenia alebo
ýchleho zsnrazenia. Trvanlivosť čerstvéhohydinového mása je z mikrobiologického hťadiska
časovo obmedzená. Na zqišenie mikrobiálnej stability čerstvéhohydinového mása sa
v súčasnostioveruje používarrieróznych látok a spósobov ich aplikácie. Medzi takéto látky
zaraďujeme aj esenciálne oleje.
Cieťom habilitačnej práce bolo sledovanie antimikrobiálneho účinkuvybraných druhov
esenciálnych olejov na zastúpenie jednotliqých skupín mikroorganizmov počas skladovania
miisa kurčiat za kontrolovaných podmienok použitímmikrobiologických metód a
identifikácia mikroorganizmov metódou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF.

Habilitačná prácaje po obsahovej stránke členená do dvanástich kapitol. Obsah zahíňa
samotný štruktúrovarrýobsah, zoznam ilustrácií, tabuliek, skratiek a značiek, i keď štandardne
obsah závereónej práce začínakapitolou Úvod a končíZoznwnompoužitej literatúry prípadne
Prílohami.
Kapitola Súčasnýstav riešenej problematilry doma i zahraničíjevenovaná másu hydiny,
ako potraviny určenej na fudskú spotrebu, jeho technologickým a senzorickým vlastnostiam,
mikrobiológii mása, jednotlivým zástupcom mikroorganizmov podieťajúcich sa na
kontaminácii hydinovóho miis4 vybraným liečivým rastlinám a antimikrobiálnej aktivite ich

esenciálnych olejov

a

hmotnostnej spektrometrii MALDI-TOF

s laserovou

desorpciou/ionizáciou s vyržitímmatrice a v kombinácii s detektorom doby letu, ktorá sa
v súčasnostipoužíva k druhovej identifikácii mikroorganizmov v potravinách.
Ciele habllitačnej práce sú definované konkrétne v súlade s témou habilitačnej práce.
V kapitole Materiál a metodiful sú popísanémetódy odberu apňpralry vzoriek, schémy
experimentálnych pokusov, z|oženie esenciálnych olejov, mikrobiologické arlalýzy, druhová
identifikácia pomocou MALDI-TOF ana|ýzy a štatistická analýza.
Výsledfu práce predstavujú informačný zdroj autorky habilitačnej práce formálne
členený do štyroch samostatných podkapitol. Prvé tri podkapitoly prezentujú výsledky
mikrobiologickej arl,alýzy mása brojlerových kurčiat bez a po aplikácii esenciálnych olejov
v kombinácii s EDT-ou a vákuovým balením počas 16-tich dní skladovania a podkapitola ó. 4
prezentuje výsledky druhovej identiťrkácie mikroorganizmov prvotne stanovených
mikrobiologick]ími metódami pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie. Výsledky
habilitačnej práce korešpondujú s vytýčenými cieťmi práce a sú prezentované v tabuťkovej
a grafickej forme s patričným slovným zhodnotením a hodnotením štatistickej významnosti.
Diskusia je súčasťouýsledkovej časti habilitačnej práce a prezentuje zistenia
citovaných autorov v predmetnej problematlke. Zaujímavá je však skutočnosť, že výsledková
čast'habilitačnejpráce začina diskusiou, čo nie je pri závereěných prácach obvyklé avýber
citovaných prác pre porovnateťnosť výsledkov dosiahnuých autorkou váčšinou
nekorešponduje s predmetom skúmania a príslušnými zisteniami.
Navrh na využitie poznatkov je samostatnou kapitolou habilitačnej práce. Autorka
odporúčasledovať antimikrobiálnu aktivitu esenciálnych olejov v máse a masových
výrobkoch počas skladovania azistit' optimálnu koncentráciu esenciálnych olejov na
jednotlivé skupiny mikroorganizmov nacbádzajúce sa na povrchu mása. Vzhfadom na
stanovené ciele habilitačnej práce a dosiahnuté l}sledky žiadalo by s&, aby návrhy
a odporučania boli konkrétne a potvrdili, resp. \.yvrátili vplyv esenciálneho, resp.
esenciálnych olejov na zv.ýšenie mikrobiálnej stability čerstvéhohydinového mása počas
chladiarenského skladovania a ich využitie pre prax.
Záver habilitačnej práce je spracovaný v nadváznosti na vl.týčenéciele habilitačnej
práce a prezentuje sumariáciu ýsledkov experimentálnej práce autorky.
Zoznam použilej liíeratúryobsahuje literárne zdroje smerované k téme habilitačnej
práce. Literáme zdroje sú citované v súlade s požiadavkami zápisu bibliografických odkazov.
Zoznam citovaných prác nie je úplný.

Habilitačná práca

po

formálnej stránke zodpovedá požiadavkám
stanoveným na tento druh kvalifikačných prác. Dovolila by som si však upozomiť na chyby
a nedostallql, ktoré sa v habilitačnej práci vyskytli a mnohé z nich si vyžadujúvysvetlenie,
obsahovej

a

resp. doplnenie ako Erratcl:

1. V habilitačnej práci bol zistený nesúlad so základnou klasifikáciou
mikroorganizmov (napr. rod Staphylococcus, Kocuria alebo Aeromonas ako
mezofilné anaeróbne sporulujúce mikroorganizmy /MASM/, rod Salmonella,
Shigella, alebo Yersinia ako koliformné baktérie), nomenklatúrou mikroorganizmov

(rod Pseudomonas "spp"., Lactbacillu,§ "spp".), resp. prisudzovaním vlastností, ktoré
mikroorganizmy nemajú (koliformné baktérie tvoria spóry).
2. Abstrakt habilitačnej práce je síce informatívny, avšak postráda jasnosť a presnost',
Výsledky dosiahnuté v rámci riešenia jednotlirných pokusov nie sú kompletné.
J.

Y Zozname ilustrócií av Zozname tabuliek sú uvedené názvy obrázkov a tabuliek
použitých v texte, ktoré sú zhodné i napriek tomu, že prezentujú výsledky v
závislosti od aplikácie príslušnýchesenciálnych olejov a podmienok skladovania.
30 nie sú v skutočnosti obrazky, ale grafy.
Y Zozname slcratiek, ani v texte habilitačnej práce nie je uvedené vysvetlenie skratky
metódy MALDI-TOF použitej na druhovú identifikáciu mikroorganizmov v máse
Obržul<y 1

4.

-

brojlerových kurčiat.
V kapitole Súčasnýstav riešenej problematilql doma i v zahraničí sa v jednotlivých
častiach tejto kapitoly uvádzajú informácie, ktoré už boli v predchádzajúcich
častiach spomenuté.
6. Názov podkapitoly 1.5.1 nekorešponduje s textom príslušnejpodkapitoly
a pojednáva o z|oženi esenciálnych olejov, nie o ich antimikrobiálnej aktivite.
7, Citácie o využitíantimikrobiálnej aktivity kyseliny etyléndiaminotetraoctovej
(EDTA) prezentované v podkapitole i.6 sú staršieho dáta (200I). Podfa nariadenia
(ES) č. 133312008 o pddavných látkach je ako konzervačná látka schválená len
dvojsodno-vápenaá soť kyseliny EDTA (CaNa 2 EDTA /E 385/) a to pre mrazené a
hlboko zmrazené kórovce (75 mg.kg-').
8. V kapitole Materiál a metodika sú síce popísané metódy odberu a prípravy vzoriek
a ich mikrobiologickej ana\ýzy, avšak absentujú údaje o identifikác7i zvierat, póvode
vzoriek (miesto odberu), presnom počte vzoriek použitých na analýzy v rámci
jednotlivých experimentov, o príprave roáokov kyseliny EDTA a esenciálnych
olejov použitých na ošetrenie mása, ich špecifikácii, výrobcoch, spósobe aplikácie.
5.

Prosím doplnit' ako Errata.
Pri mikrobiologických analýzach sú uvedené dva rozdielne potupy prípravy
základného riedenia 10-1 (str.49 astr.53). Ktoqí ztýchto postupov bol použitý?
Fyziologický roztok j e 0,9 oÁ vodný roáok NACI.
10. STN EN ISO 7937 je nesprávne citovaná nonna. Postup stanovenia počtu
koliformných baktériíuvedený v texte nie je v súlade s STN ISO 4832. Prosím

9.

11.
12.

13.

14.

15.

vysvetlit'.
Pri stanovení počtov sledovaných mikroorganizmov nie sú uvedené metódy výpočtu.
Prosím doplnit' ako Errata.
Pri metóde MALDI-TOF nie sú uvedené údaje o výrobcoch použitých látok
areagencií vrátane názvu prístrojovéhovybavenia ajeho výrobcu a odkazu na
použitúmetódu. Prosím doplnit' ako Errata.
Výsledky štatistickej ana|ýzy sú prezentované v Tabul'kách 4 - 15. Pri Tukey teste
nie sú uvedené hladiny významnosti pre vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov
a vysvetlivky použitých skratiek. Prosím doplnit' ako Errata.
Text habilitačnej práce nie je vždy podložený odkazom napoužitý.literárny zdroj, čo
nie je v súlade s etikou citovania (napr. druhý a treti odstavec Uvodu habilitačnej
práce, obrénky liečivých rastlín ...).
V habilitačnej práci sa nachádzajúpreklepy, resp. nesprávne použité,resp. preložené
termíny (kuracích brojlerov, kaziace mikroorganízmy, rezistentné mikroorganizmy
sa móžu dostat' do mása prostredníctvom "matemice" infikovan;imi fekálnymi
baktériami....)

K autorke habilitačnej práce mám nasledovné otázkyz
1. V časti t .Z tv,tikrobiológia hydinového mása uvádzate, že na kontalTlinácii hl'dinY sa
podiel'ajúr psychrotrofiré mikroorganizrny rodov Pseudotnona,y a Laclobucillus
á kvasink;l, ktoré sa nachádzajú na povrohu tiel živej jatočnej lryclirry, Je toto

2,

tvrdenie správne?
Rovnako v tejto časti habilitačnej práce uvádzate, že tnnoho kaziaciclr baktériíje
schopných rást'v rozmedzí pH od 5,5 do 7.0. .Ie toto rozmedzie správne, keď na str.
2l uvádzate, že pri optimálnych podmienkach zrenía nrása dochádza kPoklesu

hodnoty

3.

4.

pH na

požadovanú hodnotu

pH 5,5, vďaka čomu máso

získava

arrtimikrobiálne vlastno sti ?
V návrhu na využitie poznatkov wádzate, že aj keď tr mnohýclr esenciálnych olejov
boli pozorované dobré účinkyproti vybraným skupinám mikroorganizmov
kontaminujúcich máso a másové výrobky, niektor,é z|ožky mása, a to najmá tukY,
sacharidy, bieikoviny a soli móžu do určitej miery inhibovat' antimiklobiálny ÚČinok
riiektorých esenciálnych olejov? Je to Váš názot, alebo je tento názor PodloŽený
citáciou?
potraviny by nemali obsahovat' mikroorganizn-ry ani ich toxíny ČimetabolitY v
množstvách, ktoré predstavtr.|ú neprijateťné riziko pre fudské zdravie. Aký je VáŠ

názor na bezpečnost' mása brojlerových kurčiat vzhl'adom na

5.

PoČtY

mikloorganizmov stanovené počas rea|izácie experimentov? Maiú Vami sledované
mikroorganizmy stanovené mikrobiologické kritériá pre hyclinové máso? Ktorý zo
z pohl'adu mikrobiologickej
spósobov ošetrenia sa Vám zdď najúčinnejší
bezpečnosti čerstvéhohydinového lnása?
prosím autorku habilitačnej práce na základe dosiahnutýoh výsledkov o prednesenie
korrkrétnych záverov a odporúčanípre možnúrea|izáciu výsledkov v sPoloČenskej
praxi.

celkové hodnotenie:
predkladanú habilitačnúpráctr Ing. Simony Kunoveí, PhD. ,,Mikrobiologická stabilita
mcisa kurčiut ptlčas chlacJiarenského skladovania po aplikácii esenciálnYch olejov"
doporučuje^ pitior k obhajobe a po úspešnej obhajobe udelit' Ing. Simone Kunovej, PltD.
tilul ,,rloóeú" v študijnom oclbore 6.1.13 Sprucovunie pol'nohospoddrskych produktov.
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