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Problematika výskytu a druhovéh o zloženia endogénnej a exogénnej mikroflóry
hrozna je vel'mi zaujímavá téma. Kontaminujúca a patogénna mikroflóra všetkýcil
Pol'nohospodárskych komodít a výrobkov je totiž dóležitým faktorom ich potenciálrrého
znehodnotenia alebo kontaminácie rnykotoxínmi. Zvlášt' pri ovocných št'avách, hrozne
a hroznovom muŠteje problematika výskytu mykotoxínov dóležitá. v praxi spósobuje vel'ké
ProblémY. Okrem najdÓlcžitejšieho patogérra bobúl' hrozna, akým .ie Botrylis cinerea, sú aj
sekundárne (zváČša)saprofyty. vrátane penicílií.dóležitým kotaminantom, ktorému jó

potrebné venovat' rráležitú pozornost'. 7. íohlo pohl'adu hodnotírn problematiku ako aktuálnu,
ktorá stojí v popredí pozornosli vedeckých a odborných kruhov.
Predkladanáprácamá156 strán..Ie člencná na 7 celkov - úvocl, literárrry prelrl'a<l, ciel'
materiál
a metódy, výsledky, diskusiu, návrh na využitie výsledkov, záver a zoznam
Práce,
použitej literatúry.
Jedrrotlivé kapitoly a celá prácaje spracovanáprecizne a zodpovedá nárokom na práce

tohto druhu. K jednotlivým kapitolám rnám rrasledovné pripomienky a otáz.ky:

Literárnv prehl'ad
- V literárnom prehl'ade mátc v rriektorých kapitolách celé odstavce bez citácie, čo by sa
nemalo stat'. Každá ucelená myšlierrka alebo tex1, napr. aj vo íbrme odstavca, by mala
obsahovat' odkaz na zdroj odkial' bola prebratá.
- V práci Často používatevýraz,.kultivar", ktorý je už zastaraný a odborná verejnost' sa
na Slovensku vrátila k výrazu ,.odroda". Podobne by som odporúčalobozretnost'aj pri
iných výrazoclr, napr. pletivá rastlín neoznačovaI' za .,tkanivá", pojenr ..biologická
kontrola" by som vymenil za,.biologická oclrrana" a pod.
- Literárny prelil'ad je inak spracovaný kvalitne a najmá z hl'adiska štylizácie
a gramatiky som si v ňonr nevšimol nlaké vážne nedostatky.
Materiál a rnetódy
- Identifikácia druhov popísaná v práci. zv|ášt' mikroskopická, je pracná činnost'
nároČrrá na vedomosti a skúsenosti, Preto ma zaujíma či sle všetky drulry identiflkovali
osobne alebo v spolupráci s kolegami * špecialistami.
VÝsledky
- Vo výsledkoch uvádzate zot,nanl vzoriek a lokalít oclkial' boli vzorky zberané, ]'oto však
patrí do metodiky, aj ked' clrápern, že autorka tým chcela zrejme dosiahnut' vyššiu
prehl'adnost' výsledkov...
- Je slovné spojenie .,osídlenie hroznových štiar,...lrubami" správne a používané?
Nepoužíva sa skór pre povrchové osídlcnie?

V niektorých tabul'káclr máte naimá v ich názvoch použitéskratky bez vysvetlenia
v legende, l'abul'ka je samostatný útvar a všetky skratky a symboly (aj kecl'
v mikrobiológii bežne používané)by mali byt' vo vysvetlivkách popísanépri každej

-

-

tabul'ke.

KaPitola výsledky má obsahovat' naozaj iba výsledky a komentár k nim, nie prvky
metodikY alebo lit. prehl'adu. Vo viacerých podkapitolách sú však v ich úvocle celé odseký
PoPisujúce napr. danú vinohradnícku oblast'. čo by sa r-rajmá v habilitačných prácacil
naozaj nemalo stávat'. Považujem to síce za lbrmálnu, ale closl' výraznú chybu. kiorú má

Školitel'vytknút'študentonr už na úrovni bakalárskej alebo diplomovej práce...
Pri názvoch tabuliek treba byt'tiež pozorný, aby bol názov čo najvýsii)nejší.Napr, názov
tabul'kY 65 ,,Sumarizácia hroznových štiav mikrornycétami..." něpovažujem za
naj vhodnej šie štyl izovaný,

Diskusia
Zvýrazňovat' citácie v texte hrubýnr písmom jc síce clobré pre pohodlné a rýchle
Posúdenie fiekvencie citáciÍ. ale nepovažujern to za vhodné. Ak čitátel, neclrce rýchlo
posúdit'ich výskyt v texte, pósobí to skór rušiv<l,
- Diskusiu ako celok hodnotím vel'mi pozitívnc a celú kapitolu považujem za vel,mi dobre
a ptecízne spracovanú.

-

Závery
- Text záveroy je pomerne rozsiahly, jc dobre štruktúrovanýa prehl'adný. Pre ešte vyššiu
Prehl'adnost' by bolo vlrodné text v podnadpisoclr štruktúrovat'vo f'ormc bodov alebo
odráŽok. Inak k tejto kapitole nemám pripornienky, podobne ako pri diskusii ju
považujem za dobre a precízne spracovanú.
použitá literatúra
- Zoznam pouŽitej literatúry je svojim počtonr a štruktúrou postačujúcia adekvátny prácam
tohto druhu. Pre prehl'adnost'by však bolo vhodnejšie, keby lit. zdroje boli očíslované.

Celkovo k Práci mám jednu pripomienku - nikde som nenašiel ani .iediný obrázok,
ktorý bY izoláciu húb alebo výsledky dokunrentova| aj náz,ornýrn spósobom. Pritom práca
s hubami Poskytuje množstvo príležitostína zaujímavémikro a makro zábery, pre
Praktický Prínos Práce obrázky určite r-rie sú bezpodmienečne nutné, no habilitačnúprácu
bY vizuálne obohatili, Preto odporúčam, aby habilitantka obrázkami zo svojej práce
výrazne obohatila aspoň prezentáciu k obhajobe habilitačnej práce.
Otázky oponenta k práci
l. V Práci ste posudzovali potenciál izolovanýclr húb produkovat' mykotoxíny.
Nestanovovali ste mykotoxíny aj priarno v mikrobiologicky vyšetrovaných bobuliach
alebo Št'avách? Bolo by totiž zaujímavézistit' či sa potenciál prejavil aj v reálnej
kontaminácii hrozrra rnykotoxínmi v nadváznosti na hygienické limity.
2, V ovocných št'avách býva problémonr kontaminácia patulínom, je situácia podobná aj
Pri hroznových muŠtoch, št'avách a inýcli produktoch? Viete povedat' aká je situáciá
s obsahom mykotoxínov v najobl'úbenejšom výrobku zviniča- víne'/
3. Ktoré cudzorodé látky vo víne avproduktoch viniča sa vSR sledujú aktoré znich
majú aj legislatívne stanovené limity?
4. Je Pre Prax dóleŽitejšic sledovat'výskyt az,loženie mykoflóry alebo mykotoxínov
v hotových produktoch'?

5, Kol'ko vedeckých

Článkov, v

akej štruktúrea do akých vedeckých

časopisov

z Predkladanej habilitaČnej práce ste už ptrblikovali resp, piánujete publikovat,?

Záver

Z výsledkov, ako i z celej Práce vyplýva, že sa jedná o ucelenú póvodnú vedeckú prácu,
ktorá je Prínosom Pre súČasnúÚroveň poznania v rámci mikrobiológie
a fytopatológie.
PredloŽenú Prácu hodnotím kladne, je napísaná vel'mi úhl'adne. Vyššie
uiedené pripomieňky
k nedostatkom významne nezniŽujú.hodnotu práce, po zaujatí postoja autorky a jej
vYsvetlenia knajvýznamnejším pripomienkam súlieto akceptovatel,né
a,',ožno ich následne
označtl' íba za formálne nedostatky.
Na základe Posúdenia predkladanej habilitačnej práce odporúčam habilitačnej
komisii
Prácu Prijat' a Po ÚspeŠnej oblrajobe navrhujem udelii ing. soni Felšóciovej, phD. vedeckoPedagogický titul ,,docent" v študijnorn odbore Spracovanř pol'nohospodársřych produktov,

V Nitre, dňa 16. L 2017
doc. Iďg. K. Hudec, PhD.
Katedra ochrany rastlín
SPU v Nitre

