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Posudek 

Přístup autora k zadanému tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu byl aktivní a postup zvolený k řešení práce byl 
odpovídající s vlastními iniciativami autorky.  

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní, abstrakt a klíčová slova odpovídají 
obsahu práce.  

Volba tématu 

Téma vybrané ke zpracování této bakalářské práce je velmi aktuální. Podle údajů WHO jsou 
kardiovaskulární nemoci příčinou nejčastějšího počtu úmrtí celosvětově. Naše republika patří 
mezi vyspělé země, které se řadí na přední pozice v počtu úmrtí na KVO. Potvrzují se 
souvislosti s životním stylem, výživou, její skladbou a dalšími faktory prostředí.  
Přístup autorky hodnotím kladně, studentka se o problematiku výživy aktivně zajímá.  

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Práce je logicky členěna a sestává ze dvou částí – z literární rešerše zvoleného tématu 
zaměřeného na rybí maso jako zdroj významných protektivních faktorů v prevenci KVO a 
z praktické části zaměřené na výživové zvyklosti, četnost a oblíbenost ryb a četnosti jejich 
zařazování do běžné stravy.   

Teoretická část 

V teoretické části práce se autorka zabývá chovem a zpracováním ryb. Podrobněji se věnuje 
skladbě rybího masa, vyzdvihuje význam jednotlivých základních složek a jejich nutričním 
významem. Jednu kapitolu věnovala hodnocení významu naší nejběžněji chované a 
konzumované rybě – kapru obecnému a inovativnímu výzkumu Jihočeské univerzity. Byl 
vyšlechtěn tzv. omega-3 kapr a protektivní účinky jeho masa vůči KVO byly ověřovány ve 
spolupráci s IKEM v Praze a dalšími pracovišti. Autorka se ve své práci neopomněla věnovat 
i možným rizikům, která v souvislosti s konzumací ryb a rybích produktů zejména z určitých 
lokalit mohou hrozit.    
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V rešeršní části se podrobně zabývá jednotlivými složkami rybího masa a podrobněji 
popisuje protektivní složky včetně jejich účinku v prevenci cévních a kardiovaskulárních 
onemocnění. Uvádí výživová doporučení a porovnává spotřebu ryb v ČR s evropskými i 
celosvětovými údaji.        
Teoretická část práce je zpracována přehledně s využitím odpovídajících literárních zdrojů, 
vztahujících s k řešené problematice, které uvádí v přehledu literárních zdrojů.   
Myšlenky formuluje správně a používá odborné výrazy. Jazyková úroveň práce je na dobré 
úrovni a vyhovuje nárokům na bakalářskou práci.   

Praktická část 

V praktické části autorka stanovila tři hypotézy, které testovala a vyhodnotila ve výsledkové 
části práce. Vypracovala a sestavila dotazník zaměřený na oblíbenost, četnost zařazování 
ryb a rybích produktů a vybrané otázky životního stylu respondentů, které následně 
vyhodnotila. Výsledky dotazníkové akce zpracovala do grafické podoby. Výsledky autorka 
odpovídajícím způsobem diskutuje v kapitole Diskuze, vyhodnotila také stanovené hypotézy.   

Závěr práce shrnuje obšírně poznatky z řešení celé zadané problematiky a je doplněn 
doporučením.    

Přílohy 

Přílohová část obsahuje pouze vypracovaný Dotazník. Práce je přehledná s graficky 
uvedenými výsledky.   

 Formální zpracování práce 

Celá práce je vypracována přehledně. Po formální stránce práce odpovídá nárokům, 
normám i zákonným ustanovením pro psaní bakalářských prací i Opatření děkana 1. LF UK 
č. 10/2010. Stylistická a gramatická úroveň předložené bakalářské práce je až na některé 
drobné nepřesnosti ve formulacích na dobré úrovni.  

Celkové hodnocení práce  

Výsledky dotazníkových šetření jsou v některých částech příliš obšírně rozebírány, mohly být 
spíše uvedeny v Diskusi. Citace literatury jsou v některých případech neúplné, doporučila 
bych odkazy na zdroje citovat jménem a rokem vydání, jak bývá obvyklé. Práce je celkově 
přínosná přinesenými výsledky dotazníkového šetření o důvodech konzumace/nekonzumace 
rybích produktů v naší populaci, které mohou sloužit pro výrobce a producenty domácích 
rybích výrobků i pro nutriční odborníky jako inspirace, jakou formou např. edukace nebo 
zatraktivněním produktů v tržní síti situaci vylepšit. Celkové úrovni práce by prospělo více 
konzultací, které však z časových důvodů studentky nemohly být v širší míře realizovány.  

Práci hodnotím kladně pro její přínosné informace. Práce splňuje nároky na bakalářskou 
práci. 

 

Závěr a doporučení:     

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci  a   d o p o r u č u j i   ji  
k obhajobě. 

               Práci klasifikuji stupněm:           velmi dobře 
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