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POSUDEK 

Volba tématu 
Autorka se v práci zabývá problematikou doplňků stravy s obsahem kyselin 

eikosanpentaenové a docosanhexaenové. Téma je obtížné a odpovídá studijnímu zaměření 

autorky.  

 

Aktuálnost tématu 
Zvolené téma je velmi aktuální vzhledem k prokazatelným pozitivním účinkům EPA a DHA 

na lidské zdraví. Existuje již poměrně velký počet doplňků stravy s EPA a DHA, proto je jistě 

zajímavé se v jejich nabídce zorientovat. 

 

Teoretická část 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

V rámci jednotlivých kapitol se informace dublují, což vytváří určitou nepřehlednost. 

Kapitolu 2.4.2 přehledu přípravků s EPA a DHA, včetně tabulky, která není očíslovaná, bych 

spíše viděla jako součást praktické části práce. Překvapivě v seznamu chybí rybí běžně 

dostupný tekutý olej firmy Moller. 

 

Abstrakt a klíčová slova odpovídající obsahu práce: 

Abstrakt i klíčová slova vystihují zaměření práce. Abstrakt shrnuje cíl i dosažené výsledky. 

 

Seznam literatury a práce s literárními zdroji: 

Počet a výběr literárních pramenů a informačních zdrojů - doporučila bych více 

cizojazyčných zdrojů, v některých případech chybí ISBN nebo ISSN. Odkazy nejsou vždy 

citovány správně, např. str. 10, 9. řádek, str. 15 konec II. odstavce apod. Prakticky u každého 

odstavce by měl být odkaz, zvláště důležité je to u popisovaných účinků na lidské zdraví, kdy 

některé závěry mohou být kontroverzní. Str. 19: odkaz Elmadf (několikrát použitý) je 

nesprávně – autor se jmenuje Ibrahim Elmadfa.  

Přesnost formování myšlenek, práce s odborným textem  

Autorka popisuje v teoretické části tuky a mastné kyseliny se zaměření na nenasycené, řady 

omega-3, do které patří, v práci podrobně studované, EPA a DHA. Byl sledován jejich 

pozitivní vliv na zdraví člověka. Studentka prokázala dobrou práci s použitím odborných 

literárních zdrojů. Některé nedostatky vyplývají z nezkušenosti autorky práce. Str. 12: 

odstavec „Kyselina α-linolenová“; první dvě věty jsou poněkud zmatené; hlavně ale 

není řečeno, že prvním meziproduktem biosyntézy vyšších PUFA je stearidonová 

kyselina. Na téže straně: mezi zdroji linolenové MK není uveden ten nejvýznamnější, 

a to řepkový olej! Str. 15: kap. 2.1.3. - je jen všeobecná a nedostačující zmínka o 

řasách jako zdrojích n-3 PUFA – přitom olej z řas rodu Ulkenia a Schizochytrium mají 

v Evropě status Novel Food. 

Úroveň jazykového zpracování 

Text je věcný, srozumitelný. Stylistická úroveň je na odpovídající úrovni. 
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Náročnost tématu na teoretické znalosti: 

Autorka prokázala zvládnutí náročného tématu.  

 

Praktická část 

Formulace cílů práce: 

Cíle práce a hypotézy dotazníkového šetření byly jasně formulovány.  

 

Užité metody výzkumného šetření:  
Metodika výzkumu je vedena dobře, a je adekvátní. Bylo použito kvantitativní dotazníkové 

šetření. 

 

Charakteristika zkoumaného souboru:  

Kvantitativního dotazníkového šetření se účastnilo 91 klientů jedné vybrané lékárny. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:  

Jednotlivé otázky jsou velmi pečlivě vyhodnoceny jak graficky, tak odpovídajícím 

komentářem s diskusí. Byl zpracován soubor respondentů z jedné lékárny za jedno období, 

proto výsledky nelze zevšeobecnit, jak správně uvádí autorka. 

 

Úroveň diskuse: 

Diskuse je pečlivě zpracována a vedena na odpovídající úrovni. 

 

Splnění cílů:  

Autorka splnila vytčené cíle, které jsou v práci stanoveny.  

 

Formulace závěru: 

Závěr je formulován odpovídajícím způsobem.  

 

Přílohy 

Grafická dokumentace a přílohy: 

Práce obsahuje grafy a přiložený dotazník v odpovídající kvalitě.  

 

Formální zpracování práce: 

Teoretická i praktická část je zpracována na odpovídající formální úrovni. „Poděkování by 

mělo být před „Abstraktem“. V práci by se nemělo již používat čtvrté členění. 

 

Celkové hodnocení práce  

Autorka zpracovala velmi zajímavou a aktuální problematiku. Prokázala orientaci v této 

oblasti. Práce je vypracována s velkou pečlivostí.  

 

Celkové hodnocení práce II 

Na tomto výše napsaném posudku, hodnotícím bakalářskou práci PharmDr. Krčmářové, 

trvám. Pozitivně nyní hodnotím, že do práce byly doplněny informace o přirozených zdrojích 

n-3 a n-6 PUFA. 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 

 

Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji, vzhledem k náročnosti tématu a rozsahu práce, ještě stupněm  

          výborně 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

1. Při obhajobě se zaměřte na výživová doporučení týkající se tuků, především o možnosti, 

jakým způsobem lze v jídelníčku plnit zdroje skupiny omega-3 MK s důrazem na EPA a 

DHA kyseliny a konkretizujte tato doporučení jednotlivými potravinami – tuky a 

potravinami obsahující tyto MK, včetně doporučeného množství konzumace či četnosti 

konzumace, za cca dodržení doporučovaného poměru omega-6:omega-3 MK. 

V Praze 23. 8. 2020     Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D. 

     
        Diana Chrpová 


