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OPONENTSKÝ POSUDOK
Mareka Bobkan PhD. na tému ,,Vplyv včelíchproduktov, probiotík
a fytogénnych doplnkov na oxidačnústabilitu kuracieho miisa''.

na habilitaěnú prácu Ing.

Oxidácia tukov hydinového mása je jedným z ďóležítýchproblémov zhoršenia kvality mása
PoČas skladovania. Problematika sledovania oxidačných produktov avyužttíepdrodných zdrojov

antioxidaČných zloŽiek vo 'vliŽive hydiny ako spósob ztttženia oxidácie tukov mása je dóležitou
súčastbusúěasného vedeckého výskumu v oblasti kvality potravín.

Autor Ing. Marek Bobko, PhD. spracoval predloženú habilitačnúprácu ,,klasick;ým
sPÓsobom'o v rozsahu 160 stran. Práca obsahuje 2 obrévky,31 tabuliek, amnožstvo literárnych
citácíí (zoznam použitej literatury má 39 strán). práca predstavuje súbor vedeckých výsledkov
habilitanta v Priebehu jeho výskumnej ěinnosti v oblasti podávania včelíchproduktov, probiotík
a fytogénnych

doplnkov kurčatám počas výkrmu na oxidačnústabilitu hydinového mása. Téma

habilitaČnej práce

je

zaujimavá aaktuáIna, vzhíadom kneustálej potrebe zvyšovania oxidačnej

stabilitY mása a hťadania noqich prírodných zdrojov antioxidačných látok. po formálnej stranke je
habilitaČná Práca spísaná v predpísanom ěleneníjednotlivých kapitol a spracovaná na dobrej urovni.

Vlastnej práci predchádza obsažný literárny prehťad v ktorom autor na 45 stranách popisuje
zloŽenie hYdinového mása, charakteristiku tukov mása, oxidáciu tukov, metódy stanovenia oxidácie

Potravín antioxidanty apopisuje ttež použrtékřmne doplnkové lárky.prehl'ad literatury dáva
sumárnu informáciu o súčasnomstave riešenej problematiky.

Ciele predloŽenej práce sú zamerané do oblasti analýzy obsahu tuku a oxidaěnej stability
Prsnej a stehnovej svaloviny po podávaní věelích produktov, probiotík a futogénnych látok hydine
Poěas výkrmu. Prácaje rieŠená v S-tich samostatqých experimentoch. Je trochu na škodu veci, že
autor ciele svojej Práce zarrcral len na tieto dva parametre. Pre komplexnosť práce atiežpre širšie
zhodnotenie výsledkov vplyvu skrmovaných doplnkov na kvalitu mása by bolo vhodnejšie, ak by

boli ciele Práce zamerané E na iné parametre produkovaného mása (chemické zloženie, proťrl
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mastn]ých kyselín, senzorická kvalita). Zaujímavéby bolo, ak

by vpráci bol sledovarý aj vplyv

jednotlivých extraktov na produkčnéparametre výkrmu hydiny

jatočnúqit'ažnosť mása.

a

Zvolené metódy testovania zodpovedajú stanoveným cieťom a sú jasne prezentované.

Výsledky práce

a

nové poznatky spolu s diskusiou sú v logickom členenípodl'a jednotlivých

exPerimentov zotadené do piatich kapitol. Autor vkaždej časti zhodnotil získanévýsledky
a v dostatoČnej miere porovnal uvedené výsledky s publikovanými prácami
v danej oblasti
qýskumu.

závq sú komplexne zhrnuté výsledky aj s návrhom ich
Praktického vYuŽitia. Niektoré závery, aj keď sú vel'mi zaqímavépre pfil, vychádzajtt
zqýsledkov, ktoré ale autor vptáci newádza. Predpokladám ale, že boli vexperimentoch
Pdnosom autora v kapitole

sledované (produkČné parametre hydiny, másová úžitkovosť,kvalita mása kurčiat).

K predloženej práci mám nasledujúce pripomienky a

otáz|<yl

vpráci sledovať len parametre: obsah tuku v máse aoxidačnústabilitu
PoČas mrazenia? Boli v experimentoch sledované aj iné parametre kvality mása (chemické

1. PreČo sa autor rozhodol
mása

zloŽeníe, Profil mastných kyselín tukov mása, senzorické hodnoteniex

Ak áno móže habilitant

v krátkosti Ptezentovať získané výsledky? Mohli pridané doplnky ovplyvniť aj tieto parametre?
2. V kaPitole Záver, v experimente č. 1 habilitant uvádza:,,Výsledky oxidačnej stability stehnovej

svalovinY Po aPlikácii propolisových extraktov na konci experimentu mali pozitívny vplyv na
sPomalenie Priebehu oxidaČných procesov v stehnovej svalovine. Vysokú oxidačnústabilitu sme

dosiahli v 2. PS, 3. PS

a

4. PS, ale zhíadískaefektívnosti qfkrmu kurčiat a oxidačnej stability

ako najoPtimálnejŠÍ a najekonomickejší (P < 0,05) sa prejavil pddavok propolisového extraktu
do KKZ kurčiat Ross 308 vmnožstve od 450 do 600 mg.kg-l I<KZ.". Móže autor efektívnosť
výkrmu kurčiat ptezentovať aj výsledkami, nakol'ko v práci ichneuvádza.
3. Aký je néaor habilitanta na reálne využite včelíchextraktov a
fftogénnych doplnkov vo ,qýkrme
brojlerových kurčiat?

Záverz
PredloŽená habilitaěná ptáca Ing. Mareka Bobka, phD. prináša nové poznatky v oblasti
vYtlŽitia vČelíchProduktov, probiotík a fytogénnych doplnkov vo výkrme kurčiat a ich
vplyv na
oxidaČnústabilitu hYdinového mása počas mrazenia. Na zaklade uvedeného móžem konštatovať,
že

Ing. Marek Bobko, PhD., vyhovuje kritériám pre menovaníe za docenta v študijnom programe
6.1.13 SPracovanie pol'nohospodárskych produktov apreto odporučam habilitaěnej komisii, aby
prácabola prijatá k obhajobeo ako súčasťhabilitačného pokračovania.

V Košiciach, 03. 02.2017

doc.

MVDr. Slavomír Vtarcňeat, PhD.

