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Autorka se ve své práci zabývá velmi aktuálním tématem: možností ovlivnění tělesné 

kompozice ve smyslu zdravého stárnutí, tedy snížení tukové hmoty a zvýšení hmoty svalové, 

respektive omezení jejího úbytku s věkem. Na tuto problematiku se zaměřuje jak 

v teoretické části, tak v části experimentální, která byla součástí většího výzkumného 

projektu (EXODYA) v rámci Univerzity Karlovy ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem, 

Institutem sportovního lékařství, Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Tuto skutečnost 

považuji za velmi cennou.  

V teoretické části autorka poskytuje stručný úvod do problematiky stárnutí a stáří. Navazuje 

pak prezentací změn tělesného složení. Za velmi cennou považuji část, ve které autorka 

kriticky představuje jednotlivé možnosti antropometrických měření a měření tělesného 

složení a souvisejících funkcí, a to s ohledem na jejich vědeckou relevanci a použitelnost 

v praxi. Další dvě kapitoly jsou věnovány východiskům vlastní experimentální práce a autorka 

v nich stručně představuje dosavadní poznatky o vlivu mastných kyselin na zdraví a tělesné 

složení, a dále pak o vlivu pohybu a zejména na možnosti a způsoby cvičení ve vyšším věku. 

V experimentu si autorka klade za cíl zjistit, jaký vliv kombinovaná aerobní a dynamická 

silová aktivita a současná suplementace omega-3 mastnými kyselinami na tělesnou 

kompozici a vybrané funkční ukazatele u žen seniorského věku nad 65 let. Zkoumala celkem 

51 neaktivních žen ve věku 65-80 let, jejichž  BMI byl v rozmezí 25 až 30 kg/m2.  Byly 

vytvořeny dvě intervenční skupiny. První skupina absolvovala cvičební program trvající 4 

měsíce, druhá skupina absolvovala totožný cvičební program a k tomu byly podávány 

omega-3 nenasycené mastné kyseliny. K výzkumu měla autorka souhlas příslušné etické 

komise. Postup výzkumu je v práci přehledně popsán a znázorněn diagramem. Výsledky jsou 

přehledně prezentovány a statisticky zpracovány. Přestože se jednalo, jak autorka kriticky 

uvádí, o relativně krátkou dobu intervence, byly zaznamenány zajímavé výsledky.  Došlo 

k poklesu tělesné hmotnosti, a to za současného zvýšení podílu kosterní svalové hmoty. 

Významně, a to i statisticky významně se snížil podíl viscerálního tuku. Tyto parametry byly 

měřeny různými metodami a zajímavé je podle mého názoru i jejich srovnání.  

Diskuse výsledků je velmi stručná.  I když vezmu v úvahu, že některé aspekty autorka 

diskutovala již při prezentaci výsledků v předchozí části, domnívám se, že takto zajímavé 

výsledky by si zasloužily obšírnější diskusi. Například krátkost trvání studie může být sice 

považována za limit studie, jak autorka uvádí. Nicméně v tomto případě ji lze také považovat 

za přínos, protože se ukázalo, že i krátká intervence má význam, může probíhat relativně 

rychle, a to i na rozdíl od involučních změn, které mohou probíhat pomaleji atd.  Toto zjištění 



může mít význam i pro implementaci obdobných intervencí v širším měřítku, a to zejména 

v současné době, kdy protikovidová opatření vedla ke snížení možnosti pohybu zejména pro 

tuto věkovou skupinu. Diskuse však bude i součástí obhajoby disertační práce. 

Práci považuji za zdařilou po metodické a formální stránce a přínosnou po stránce obsahové. 

Oceňuji také skutečnost, že je tato práce součástí většího výzkumného projektu, na kterém 

se doktorandka se svým školitelem podílela. 

Práci doporučuji k obhajobě 
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