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Program 

08,00 – 09,00 Registrace ú�astník�, instalace výv�skových sd�lení (poster�) 

09,00 – 09,15 Zahájení seminá�e 

P�ivítání ú�astník� (Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy 
zem�d�lské a lesnické univerzity v Brn�) 

09,15 – 10,45 Vyžádané p�ednášky 

  Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.: Jakost biopotravin  
Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.: GMO jako potravinové suroviny a potraviny 
Prof. Ing. Pavel Kala�, CSc.: Funk�ní potraviny dnes a zítra 

10,45 – 11,00 Diskuse 

11,00 – 12,00 P�ednášená sd�lení 

Kopec, K.: Jakost výživy ve vývoji �lov�ka  
Dostálová, J.: Trans mastné kyseliny v potraviná�ských výrobcích na �eském trhu 
Goliáš, J.: Koncepce nízkokyslíkaté atmosféry p�i skladování jablek 
Šustová, K., Lužová, T.: Využití FT NIR spektrometrie k analýze stupn� zrání 

eidamských sýr� 
Šottníková, V. aj.: Vyhlášení výsledk� sout�že Zlatá chu� jižní Moravy 2007                   

(cca v 12:00) 

12,30 – 12,45 Diskuse 

12,45 – 13,45 P�estávka (ob�d, prohlížení poster�) 

13,45 – 15,00 Výv�sková sd�lení a diskuse u nich 

 Borkovcová, I. aj.: Stanovení laktoferinu v mléce a mlé�ných výrobcích metodou HPLC 
Kirchnerová, K. – Foltys, V.: Surové kravské mlieko – mikrobiologická kvalita 
Foltys, V. –  Kirchnerová, K.: Výskyt mastitídných patogenóv a ich citlivos� 

k antibiotikám v prvovýrobe mlieka 
Skýpala, M. – Chládek, G.: Vliv po�adí laktace na technologické vlastnosti mléka 
Hoferková, P. aj.: Sledování p�ítomnosti a identifikace sporotvorných mikroorganism� 

rodu Clostridium a Bacillus v syrovém mléce 
Kuchtík, J. –  Novotná, L.: Vliv po�adí laktace na základní ukazatele mlé�né 

užitkovosti ovcí 
Zorníková, G. – Burdychová, R.: Mikrobiologická a molekulárn�-biologická detekce 

druh� probiotických mikroorganism� rodu Lactobacillus a Bifidobacterium ve 
fermentovaných mlé�ných výrobcích 

Dra�ková, M. aj.: Využití SDS-PAGE pro stanovení laktoferinu v kravském mléce  
a v mlezivu 

Kalhotka, L. – Šustová, K.: Hodnocení kvality vybraných bílých jogurt� 
Králíková M. aj.: Využití fyzikálních metod k hodnocení kvality másla 
Mojto, J. aj.: Charakteristika kvality v sú�astnosti produkovaného kravského mäsa 
Smetana P.: Kvalita masa skotu s ohledem na minimalizaci rizikových faktor� 

v horských a podhorských (LFA) oblastech 
Vernerová, J. aj.:  Ovlivn�ní textury masa obsahem tuku a pojivové tkán� 



Ku�era, B. – J�zl, M.: Sledování glykémie prasat p�i vykrvování 
Kozová M. – Kala�, P.: Biologicky ú�inné polyaminy ve vep�ových ledvinkách 
Vej�ík, V. aj.: Analýza  jate�né hodnoty a kvality masa p�i testaci finálních hybrid� 

prasat 
Zralý, Z. aj.: Vliv lupiny bílé, cv. Butan v diet� prasat na kvalitativní ukazatele masa 
K�ížová, Š. aj.: Vliv lihovarských výpalk� ve výživ� brojler� na organoleptické 

vlastnosti masa 
Stancová, V. aj.: Distribuce toxických ester� kyseliny ftalové v t�le dr�beže 
Petrová, M. aj.: Rozmarýnový extrakt a oxidace lipid� v masných výrobcích 
B�lková, B.A. aj.: Barva trvanlivých salám� po p�ídavku antioxidant� z rozmarýnu 
Šiška, L. aj.: Možnosti prodloužení údržnosti strojn� odd�leného masa 
Saláková, A. aj.: Senzorické hodnocení dr�bežího m�kkého salámu s p�ídavkem 

sojových bílkovin 
Šulcerová, H. – Burdychová R.: Využití Pediococcus pentosaceus p�i výrob� 

fermentovaných roztíratelných masných výrobk� 
Sládková, P. – Burdychová R.: Stanovení biogenních amin� ve fermentovaných 

masných výrobcích s p�ídavkem probiotických kultur 
Staruch L. aj.: Probiotické kultury vo fermentovaných mäsových výrobkoch 
Burdychová R. –Sládková, P. : Selektivní stanovení probiotických mikroorganism�  

L. casei ve fermentovaných salámech a sledování jejich po�tu po celou dobu 
trvanlivosti výrobk� 

Severa, L. aj.: Vliv délky a teploty skladování na reologické chování vaje�ných žloutk� 
Nedomová, Š. – Simeonovová, J.: Kritéria �erstvosti sko�ápkových vajec v r�zných 

podmínkách uchovávání 
�ubo�, J. aj.: Vplyv prídavku biologicky ú�inných látok na kvalitu vaje�ného bielka 
Duša, F. aj.: Elektroanalýza m�di v tkáních m�kkýš� 
Bartáková K. aj.: Dynamika obsahu hydroxymethylfurfuralu v medu p�i mikrovlnném 

oh�evu 
J�zl M. aj.: Vliv dopl�kové výživy selenem na kvalitu bramborových hlíz a výrobk� 

z brambor 
B�enek P. aj.: Kontrola jakosti vybraných odr�d brambor 
Ku�erová, J. – Šalomounová, Z.: Chléb pro bezlepkovou dietu 
Povolná, Š. – Šottníková, V.: Inovace receptury b�žného pe�iva p�ídavkem žitných 

komponent 
Fran�áková, H. aj.: Ukazovatel sladovnickej akosti novošlachtenych odrod ja�mena 

jarného 
Mare�ek, J. aj.: Kvalita pšenice špaldovej (Triticum spelta L.) ako biopotraviny 
Goliáš, J. – Fruhwirt M.: Ú�inek �ízené anaerobiosy skladovaných t�ešní 
Kopec, K.: Ovoce a zelenina v paleodiet�  
Štumr, F. aj.: ELISA soupravy pro stanovení alergenních složek potravin 
Duša, F. aj.: Sou�asná analýza iont� t�žkých kov� automatizovaná pro jejich 

monitoring v potravinách 
Bušová, M. – �elechovská, M.: Výskyt glutathionu a t�žkých kov� u sladkovodních ryb 
Špalek, J. aj.: Srovnání metod extrakce pro stanovení vybraných vitamin� skupiny B u 

fermentovaných rostlinných potravin asijského p�vodu 
Oš�ádalová, M. aj.: Sledování karotenoid� u komer�ních druh� �aj� na tuzemském 

trhu 

14,45 – 15,00 Záv�r seminá�e 
 



 
 
 
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy zem�d�lské a lesnické univerzity v Brn� 

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., d�kan Agronomické fakulty MZLU v Brn� 

Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc., vedoucí Ústavu technologie potravin AF MZLU 

v Brn� 

Prof. Ing. Ji�í Davídek, DrSc., p�edseda Odborné skupiny pro potraviná�skou a agrikulturní 

chemii �SCH 

MUDr. Petr Tláskal, CSc., p�edseda Spole�nosti pro výživu 

Ing. Ctibor Perlín, CSc., p�edseda Odboru výživy obyvatelstva a jakosti potravin �AZV 

Ing. Jakub Šebesta, úst�ední �editel Státní zem�d�lské a potraviná�ské inspekce 

Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potraviná�ské komory �R 

Prof. MVDr. Vladimír Ve�erek, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., d�kanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU 

Brno 

Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., �editel VÚ veterinárního léka�ství v Brn� 

Ing. Miroslav J�zl, Ph.D., garant seminá�e 

Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., zástupkyn� garanta seminá�e 

Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., spoluorganizátor seminá�e 

 


