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Posudek oponenta dizertační práce 

Student: Ing. Kateřina Sůkalová 

Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, UCHPBT 

 

Posuzovaná dizertační práce má včetně příloh 201 stránek a je členěna do obvyklých kapitol. Poměr 

teoretické části, experimentální části a části s dosaženými výsledky je vyvážený. Formální úroveň 

práce je dobrá, práce obsahuje minimum chyb. Celkem 108 obrázků v práci má dobré rozlišení, 

obrázky jsou dobře čitelné, v některých případech je však vypovídající hodnota těchto obrázků 

diskutovatelná. Autorka v práci cituje 197 prací, formát citací je jednotný a citace jsou použity 

rovnoměrně v celém textu.  

Téma dizertační práce lze považovat za aktuální. Ačkoliv jsou tavené sýry nejmladší skupinou sýrů, 

jejich zastoupení na trhu není zanedbatelné. V ČR jsou tavené sýry a sýrové analogy obzvláště 

oblíbené. Ačkoliv výživová hodnota těchto produktů nedosahuje úrovně přírodních sýrů, výroba 

tavených sýrů a sýrových analogů umožňuje zpracovat materiál nevhodný pro výrobu přírodních sýrů 

a umožňuje připravit trvanlivý sýr nebo analog s neměnnou konzistencí při transportu a skladování. 

Výsledný produkt vždy musí být senzoricky přijatelný pro spotřebitele, proto je sledování změn 

flavoru při výrobě tavených sýrů a pochopení těchto procesů velmi důležité pro výrobce těchto 

produktů. 

Teoretická část práce je dobře zpracovaná a ukazuje že se studentka v problematice technologie 

výroby sýrů dobře orientuje. V krátkosti je dále popsán vznik a změny aromaticky aktivních látek 

v sýrech. Autorka se v této části rovněž zabývá problematikou stanovení aromaticky aktivních látek 

v potravinách a problematikou senzorické analýzy potravin. Poněkud nešťastně je zde zařazena  

i kapitola o kapalinové chromatografii. 
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Cíle dizertační práce jsou spíše jakýmsi obecným zadáním práce. Postrádám zde formulaci hypotézy, 

která by rozmělňovala výzkumný problém na menší části a která by mohla být potvrzena nebo 

vyvrácena. 

Kapitola výsledky a diskuse obsahuje některé obecné části textu, které jsou pouhým opakováním již 

uvedených informací v práci. Autorka se na začátku této kapitoly věnuje optimalizaci a validaci 

použité metody HS-SPME-GC-FID, ačkoliv je zde napsáno, že použitá metoda již byla dříve 

validována jinými autory a výsledky validace byly již dříve publikovány. I když je zde zmíněno, že 

byly provedeny drobné modifikace metody, není z textu jasné, o jaké modifikace se jedná. Souhrnné 

vyjádření limitů detekce ve formátu „pohybovaly se od-do“ nepovažuji za vhodné, tyto údaje by měly 

být k dispozici pro každou stanovovanou látku např. v tabulce. Dále v textu autorka rovněž hovoří  

o mírných odchylkách retenčních časů v chromatogramech. Tyto mírné odchylky nejsou blíže 

popsány ani vysvětleny. V práci byly provedeny 2 varianty experimentů, které byly následně dále 

rozpracovány. Experiment I je praktický a smysluplný, experiment II je opakem experimentu I. Lze 

jen těžko očekávat, že při výrobě produktu, který je sám o sobě charakterizován jako levnější varianta 

běžných sýrů, budou využívány tak drahé suroviny jako rybízový olej, meruňkový olej apod., 

obzvláště když technologie výroby produktu sama o sobě má předpoklady k degradaci těchto surovin 

v procesu výroby produktu. Kromě kvalitativní analýzy autorka rovněž použila analýzu kvantitativní. 

Výběr látek pro tuto analýzu byl založen, jak autorka zmiňuje, na dostupnosti potřebných standardů. 

Pro práci by bylo vhodnější kvantitativní analýzu založit na výběru hlavních senzoricky aktivních 

látek. Jako ideální by zde bylo využít metodu GC-O a analyty vybrat na základě vyhodnocení 

výsledků této analýzy. Při kvantifikaci látek autorka používá rozmezí 0 až číslo, což je nesprávný 

přístup, neboť nulu nelze kvantifikovat. 

V kapitole 6 autorka krátce shrnuje přínos práce pro vědu a praxi. Jak již bylo zmíněno, největším 

přínosem jsou dle mého názoru výsledky experimentu I. Výsledky umožňují výrobci tavených 

sýrových analogů zhodnotit, jak zralý Eidamský sýr použít k výrobě sýrových analogů a jak výběr 

této suroviny ovlivňuje vnímání finálního produktu. Dále výsledky výrobci umožní odhadnout, jak 
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výslednou senzorickou kvalitu taveného sýrového analogu ovlivní výběr použitého rostlinného oleje 

nahrazujícího mléčný tuk. 

Se závěry práce lze souhlasit, některé jsou však očekávatelné a závěr by bylo vhodnější zkrátit a 

zrekapitulovat pouze nejcennější dosažené výsledky.  

K práci mám následující dotazy: 

1. Vysvětlete tvrzení na str. 42: Ve srovnání s GC je HPLC pomalejší, méně účinná a podstatně 
nákladnější. Lze laktosu, kyselinu citronovou, pyrohroznovou apod. považovat za aromaticky 
aktivní látky? 

2. Co v plynové chromatografii způsobuje posun retenčních časů? 
3. Jakým způsobem byla modifikována předchozí validovaná metoda pro stanovení AAL 

plynovou chromatografií, ze které vycházelo nastavení podmínek vašeho měření? 
4. Jaká byla variabilita v počtu identifikovaných aromatických látek během opakované výroby 

TSA? Byly vždy analyzovány 3 rozdílné vzorky 3x anebo byl analyzován 1 vzorek ve 3 
opakováních? 

5. Jako přínos pro praxi uvádíte stanovení kritické doby minimální doby trvanlivosti, po jejímž 
překročení hrozí riziko ohrožení bezpečnosti analogů. Prosím upřesněte toto tvrzení, v práci 
jsem nenalezl žádné analýzy kontaminujících látek nebo mikrobiologický rozbor zkoumaných 
vzorků. 
 

Předložená dizertační práce Ing. Kateřiny Sůkalové splňuje po stránce vědecké, obsahové a formální 

požadavky stanovené platnou legislativou pro získání titulu Ph.D. Autorka výsledky své práce 

publikovala v několika časopisech a rovněž výsledky své práce prezentovala na několika 

konferencích. Na základě uvedeného navrhuji, aby Ing. Kateřině Sůkalové byl po úspěšné obhajobě 

udělen titul Philosophiae Doctor ve studijním programu Chemie a technologie potravin. 

 

 

v Brně, 15. 3. 2021 

                                                 doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D., v.r. 


