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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená práce je dotazníkou studií na aktuální téma, hodnotící data 160 žen. Má obvyklé členění na osm 

hlavních kapitol. Je sepsána na 94 stranách včetně seznamu tabulek, obrázků a použité literatury.V úvodu 

autorka zřetelně charakterizuje cíl práce: vyhodnocení užívání vitamínových a minerálových suplement u 

těhotných žen. Teotetická část je sepsána na 57 stranách. Text přináší přehledně základní fakta o sledované 

problematice se zaměřením na funkce, příčiny nedostatku, projevy nedostatku, faktory ovlivňující absorpci, 

interakce, regulace, zdroje v potravě sledovaných vitamínů a minerálů. Rovněž se v této části práce autorka 

věnuje prekoncepční a perikoncepční multivitaminové suplementaci se zaměřením na riziko předčasného 

porodu, preaklampsie, vrozených vad v souvislosti s diabetes mellitus u matky, vrozených srdečních vad, 

velikosti plodu atd. Teoretická část část obsahuje rovněž 5 tabulek a 3 obrázky doplňující text. Praktická část 

obsahuje v úvodní části způsob vyhodnocení dotazníků a dále přináší v tabulkách (č.6 až č. 33) získaná data. 

V diskuzi autorka shrnuje své výsledky, ovšem nediskutuje je se studiemi ostatních autorů tuzemských či 

zahraničních. Závěr je výstižný a dobře shrnuje nalezená fakta. Litaruratura obsahuje seznam 123 převážně 

zahraničních pramenů. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, jen místy je text hůře srozumitelný (str. 

14-chybí sloveso, str.23, III.odstavec-neshoda vedlejších vět, apod.). 

Dotazy a připomínky: 

1. Existují nějaké hypotézy, které vysvětlují jakým mechanismem zasahuje kyselina listová do vývoje defektů 

neurální trubice? Je známo jakým mechanismem vyvolává hypervitaminóza vit.C deficit vitamínu B12? 

2. Na straně 24 vysvětlete: koncentrace alfa-tokoferolu byla pozivně spojena….., koncentrace gama-

tokoferolu byla pozitivně spojena…. 

3. Na str. 27 uvádíte, že příjem proteinů a tuků zlepšuje absorpci vápníku a zároveň tvrzení, že vysoký příjem 

proteinů a tuků snižuje střevní absorpci vápníku, kde se nachází daná hranice a co je považováno za vysoký 

příjem? 

4. Připomínky: zkratka et al. se vždy píše s tečkou, doporučovala bych přejatá slova z anglického jazyka 

nahradit českými (edukace-vzdělání, kompliance-ochota, fortifikace-posílení atd.), domnívám se, že u 

potravinových doplňků by bylo vhodné doplnit i výrobce, krysa se k lab. účelům nepoužívá (potkan), bylo by 

vhodné, kdyby byl v práci přiložen i použitý dotazník, v přehledu Ca supl.chybí Calcium nycomed (AISLP). 

 

Doporučuji práci k obhajobě: 
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