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Hypotéza:  
Kvalita mléka malých přežvýkavců je ovlivněna řadou endogenních a exogenních faktorů 
Kvalita kozího a ovčího mléka je od odlišná 
Počet somatických buněk v mléce ovlivňuje složení mléka 
 

 
Anotace:  

V poslední době roste zájem o mléko malých přežvýkavců chovaných na farmách, většinou v 
ekologickém systému hospodaření, a o mléčné výrobky, zejména sýry vyráběné přímo na těchto 
farmách. Chemická a mikrobiologická kvalita produkovaného mléka je však často velmi rozdílná a 
dosud též málo sledovaná. Na rozdíl od kravského mléka, pro nějž jako kritérium kvality je stanovena 
limitní hodnota počtu somatických buněk, pro mléka malých přežvýkavců nejsou přesně dána kritéria 
kvality mléka ani hygienické požadavky na výrobu těchto typů syrového mléka. Zdravotní stav zvířete 
se odráží v počtu somatických buněk (PSB) v mléce. Další vliv na PSB má druh dojeného zvířete, 
plemeno, individualita zvířete (genetická vybavenost), stavba vemene, teplota prostředí a teplota 
tělesná, roční období, fáze laktace, výživa, stres, dojící zařízení a technika dojení. Zároveň je známo, 
že s počtem somatických buněk v kravském mléce se mění i fyzikální a chemické vlastnosti mléka 
(pH, obsah chloridů, vodivost, obsahy některých makroelementů atd.).   

Množství sodíku a draslíku včetně jejich poměru je zajímavé z hlediska lidské výživy, zejména 
pro lidi, kteří trpí vysokým krevním tlakem nebo podstupují dialýzu. Zatímco vysoký příjem sodíku 
zvyšuje hladinu krevního tlaku, draslík působí příznivě na jeho pokles. Obsah chloridů v mléce je 
významný diagnosticky, neboť může signalizovat mastitidní onemocnění mléčné žlázy. 

 Cílem disertační práce je sledování vybraných ukazatelů kvality mléka (chloridy, Na, K, pH, 
vodivost, jednotlivé bílkovinné frakce, složení mléčného tuku) různých plemen malých přežvýkavců 
v závislosti na počtu somatických buněk v mléce a fázi laktace a jejich vzájemné porovnání.  

Ke stanovení vybraných ukazatelů kvality mléka budou použity metody klasické chemické 
analýzy (titrace) i metody instrumentální analýzy (potenciometrie, konduktometrie, AAS, HPLC, 
GC).  

Disertační práce bude řešena ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským, s.r.o. a 
Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. 
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