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POSUDEK 

 

Předložená bakalářská práce je opravenou verzí na základě neúspěšné obhajoby 

původní práce. Autorka do práce správně zakomponovala poznámky oponentky a vedoucí 

práce. V práci nebylo zapotřebí dělat žádné rozsáhlé úpravy, protože původní práce 

obsahovala pouze drobné chyby, či nedostatky. 

Jako vedoucí práce nesouhlasím s hodnocením původní práce a tedy s jejím 

neobhájením. Práci jsme já, i oponentka, důkladně četly, věnovaly jsme jí obě dostatek času a 

vyhodnotily jí nezávisle na sobě jako výbornou. Pokud jsou posudky vedoucího i oponenta 

shodné a oba hodnotí práci jako výbornou, neshledávám potom důvod, proč práci hodnotit 

jako nedostatečnou. Konkrétní důvody k tomuto rozhodnutí mi nejsou bohužel známy, 

obhajoby jsem se osobně neúčastnila. 

Pokud důvodem neobhájení byla volba tématu, musím zde oponovat. Práce rozhodně není 

propagací doplňků stravy. Doplňky stravy jsou dnes běžně konzumovány v celé populaci, 

jsou často doporučovány odborníky, zejména v rámci prevence onemocnění. Nutriční 

terapeuti by o nich měli mít značné povědomí, zejména o bezpečnosti a účinnosti těchto volně 

prodejných výrobků. Autorka navíc pracuje v lékárně, téma jsme proto zaměřily i na její 

profesi, kdy v rámci práce využila možnosti průzkumu výrobků i dotazníkového šetření mezi 

klienty. Text teoretické části obsahoval dostatek odborných informací ohledně zdravotních 

aspektů konzumace polynenasycených mastných kyselin typu omega 3, nebyl zaměřen pouze 

na doplňky stravy. V práci je několikrát zdůrazněna nutnost preference přirozených zdrojů 

těchto kyselin před doplňky stravy, s vysvětlením proč tomu tak je. 

Autorka se práci věnovala velmi pečlivě, spolupráce s ní byla na vysoké profesní 

úrovni. Po stránce obsahové, formální i odborné neshledávám v původní práci žádné závažné 

chyby, které by snížily hodnocení práce tak výrazně, jak bylo při obhajobě učiněno. 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou, práci doporučuji k obhajobě a 

klasifikuji jí stupněm výborně. 

 

V Praze 20. 8. 2020                                                          

 

   Ing. Hana Pejšová 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=2486776100d22e944f891781bb03fdd1&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=59817

