
Abstrakt 
Tuky by měly být chápány jako nezbytná součást stravy a jejich příjem by se měl posuzovat 
z hlediska energetického, z poměru tuků a ostatních živin ve stravě a také z hlediska druhu 
mastných kyselin v nich obsažených. Po období úplného odmítání konzumace tuků jako příčiny 
obezity a výskytu civilizačních onemocnění převládl názor, že není dobré je z jídelníčku 
vyřadit, protože by mohl vzniknout deficit nenasycených esenciálních kyselin, které jsou nutné 
k zajištění mnoha funkcí v organismu. Do popředí zájmu se dostaly polynenasycené mastné 
kyseliny typu omega-3, které jsou ve středoevropské stravě málo obsaženy. S tím souvisí 
problematika doplňků stravy s omega-3 MK, kterou se tato práce podrobněji zabývá.  
Cílem bakalářské práce je shrnout význam užívání doplňků stravy obsahujících omega-3 MK, 
porovnat kvalitu nejběžnějších produktů a uvést informace o jejich účinných doporučených 
dávkách. V popředí zájmu bylo najít důvody, proč klienti vybrané lékárny tyto doplňky stravy 
vyhledávají, zda existuje přímá souvislost mezi jejich zdravotními obtížemi a volbou určitého 
produktu, co jejich volbu ovlivňuje; dále se zjišťovala úroveň jejich znalostí o kvalitě užívaných 
přípravků. 
V teoretické části práce jsou uvedeny obecné informace o tucích, mastných kyselinách a 
především o polynenasycených mastných kyselinách, které jsou podrobně popsány z hlediska 
nutričních i zdravotních aspektů. Práce čerpala z odborné literatury, lékařských časopisů, 
článků a internetových zdrojů. Praktická část práce byla provedena metodou kvantitativního 
dotazníkového šetření u 91 klientů lékárny v Rožnově pod Radhoštěm (Zlínský kraj), kteří 
doplňky stravy s obsahem omega-3 MK nakupovali. Výsledky byly zpracovány metodou 
deskriptivní analýzy kvantitativních dat, zaneseny v počítačových programech MS Word a MS 
Excel a vyjádřeny v tabulkách a grafech.  
Z výsledků průzkumu je možno vyvodit, že většina oslovených respondentů hodnotí užívání 
doplňků stravy s obsahem omega-3 MK pozitivně a chápe to jako součást péče o své zdraví a 
prevenci civilizačních onemocnění. Při rozhodování čerpají informace z nejrůznějších zdrojů, 
většinou z odborných publikací, článků v časopisech a internetu, což souviselo s dosaženou 
úrovní vzdělání respondentů. Kvalitu užívaných přípravků zjišťovala necelá polovina 
respondentů. Doplňky stravy jsou pro uživatele možností, jak doplnit příjem esenciálních 
polynenasycených MK při deficitu ve stravě, přičemž nejsou rizikem pro jejich zdravotní stav.  
 
Klíčová slova: tuky, mastné kyseliny, omega-3 MK, doplňky stravy 

 
 
 
 
 


