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POSUDEK 

 

Volba tématu 
 

Autorka se v práci zabývá tématem významu užívání probiotik, prebiotik a synbiotik v lidské 

výživě, se zaměřením na podrobný popis používaných druhů a na jejich fyziologický účinek 

v organismu, v souvislosti s prevencí neinfekčních onemocnění hromadného výskytu. 

Praktická část, ve formě dotazníkového šetření, je zaměřena na zjištění povědomí laické 

veřejnosti o výše zmiňovaných pojmech a také o úrovni příjmu těchto látek v populaci. Téma 

je přiměřeně obtížné a odpovídá studijnímu zaměření autorky.  

 

Aktuálnost tématu 

Téma práce hodnotím jako aktuální. Příjem prebiotické vlákniny je v populaci nízký a 

je zapotřebí zde účinně edukovat, aby se příjem této významné složky stravy zvýšil. 

V oblasti účinku probiotik v podobě suplementů je zapotřebí učinit další výzkumy a  

studie, aby byly výsledky jednoznačné a probiotika účinnější.  
 

Teoretická část 

 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Struktura práce je logická a přehledná. 

 

Abstrakt a klíčová slova odpovídající obsahu práce: 

Abstrakt i klíčová slova vystihují zaměření práce.  

 

Seznam literatury a práce s literárními zdroji: 

Pramenů a informačních zdrojů je dostatek. Odkazy jsou citovány správně.  

 

Přesnost formování myšlenek, práce s odborným textem: 

Teoretická část práce je podrobně věnována popisu, druhům a fyziologickému účinku 

probiotik, probiotik a synbiotik. Velmi dobře zde autorka začlenila kapitoly věnované 

metabolickému syndromu a podrobně se věnuje i samotné střevní mikrobiotě. Druhový popis 

mikroorganismů možná přesahuje rámec bakalářské práce, ale to lze hodnotit pouze kladně. 

Autorka přistoupila k této části velmi zodpovědně, s vědeckých pohledem. V práci shledávám 

zajímavé i grafické přílohy ve formě obrázků.  

Teoretická část je logicky řazena, obsahuje všechny základní informace týkající se tématu, 

používá dostatek odborných výrazů, často s detailním popisem. Stylistická úroveň textu je 
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celkově velmi dobrá. Závěr teoretické části obsahuje shrnutí významu probiotik, prebiotik a 

synbiotik. I zde autorka vykazuje své výborné analytické schopnosti a velmi kvalitní práci s 

odborným textem. 

 

 

Úroveň jazykového zpracování 

Text práce je po odborné stránce na vysoké úrovni, autorka používá přesně definované 

pojmy. 

 

 

Náročnost tématu na teoretické znalosti: 

Autorka prokázala velmi dobré teoretické znalosti.  

 

 

Praktická část 

 

Formulace cílů práce: 

Cíl práce byl definován přesně. 

 

Užité metody výzkumného šetření:  
Jako metoda šetření byl využito anonymní dotazníkové šetření. Použité postupy jsou 

adekvátní pro zvolené téma, realizace dotazníkového šetření i celá metodika jsou dobře 

popsány. 

 

Charakteristika zkoumaného souboru:.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 154 respondentů. Výběr respondentů je vhodně 

zvolen, je geograficky různorodý, větší část z nich s VŠ vzděláním, což souvisí se vzděláním 

a pracovní pozicí autorky. Respondenti odpovídali na 20 otázek, všechny odpovědi byly  

přehledně zpracovány. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Zjištěná data jsou zpracována do přehledných grafů a tabulek. Výsledky a komentáře ke 

grafům jsou srozumitelné a výstižné. Jedná se o základní přehled povědomí veřejnosti o dané 

problematice a také o příjmu probiotik, prebiotik a synbiotik v tomto souboru respondentů.  

 

Úroveň diskuse: 

V diskusi autorka přehledně shrnuje výsledky dotazníkového šetření. Výsledky poukazují na 

poměrně vysokou konzumaci zakysaných mléčných výrobků, ale také na vyšší příjem 

probiotik ve formě DS, i na dostatečnou pohybovou aktivitu. Zde by bylo vhodné v práci 

uvést spojitost s VŠ vzděláním. 

 

Splnění cílů: 

Autorka splnila vytčené cíle, které jsou v práci stanoveny.  

 

Formulace závěru: 

Práce má jasně a stručně formulovaný závěr.  

 

 

Přílohy 

 

Grafická dokumentace a přílohy: 

Práce obsahuje grafy, tabulky, přiložený dotazník a výsledky výzkumného šetření  

v přiměřené kvalitě.  
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Formální zpracování práce: 

Práce na 80 stranách, včetně příloh, po formální stránce obsahuje všechny náležitosti pro 

psaní závěrečných prací. Stylistická a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Text je 

přehledně a logicky členěný.   

 

Celkové hodnocení práce 

S celkovou prací i její realizací jsem velmi spokojena. Autorka postupovala samostatně, 

rychle a precizně. Prokázala své pokročilé odborné znalosti a schopnost analyticky a 

systematicky pracovat s odborným textem. 

 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře neprospěl/a 

 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

1. Existují v rámci vývoje v potravinářském průmyslu nějaké nové možnosti, jak 

zakomponovat probiotika do určitého druhu potraviny, nebo navázat na vhodný nosič tak, 

aby byl účinek probiotika vyšší než v současné době probiotika běžně vykazují? 

2. Pro jaká onemocnění se jeví účinná fekální transplantace? 

 

 

V Praze 31. 5. 2019                                                             

 

 

 

 

 

Ing. Hana Pejšová 


