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Konzultant: Dr. Pavel Dlouhý 
 
Předložená bakalářská práce má 40 stran textu včetně seznamu literatury o 10 položkách.  
Cílem práce bylo připravit aktuální výživová doporučení pro obyvatelstvo. V rámci své práce  
autor také okomentoval některé zakořeněné mýty v oblasti výživy a svůj návrh doporučení 
konfrontoval s platnými doporučeními Společnosti pro výživu a MZd ČR.  
Oceňuji aktivní přístup studenta, jeho iniciativu, pečlivost a samostatnost při zpracování celé 
práce. Podle mého názoru se autor s nelehkým úkolem sestavit jednoduché, srozumitelné, ale  
přitom relevantní doporučení pro laickou veřejnost vypořádal vcelku úspěšně.  
K předložené bakalářské práci mám jen drobné připomínky:  

a) z povahy věci bylo nezbytné řadu problémů zjednodušit, nepoužívat příliš odborných 
termínů, udržet přiměřený rozsah textu apod. V některých pasážích (např. v kapitole o 
minerálních látkách a stopových prvcích) je však již zjednodušení nadměrné;      

b) nejsou důsledně uváděny odkazy na literaturu, nejen při uvádění číselných údajů by 
bylo žádoucí znát konkrétní použité prameny;  

c) str. 13: zdrojem omega-3 mastných kyselin není olivový, ale spíše řepkový olej;  
d) str. 14, zdroje omega-6 mastných kyselin: vedle kukuřičného oleje vhodné uvést 

některé významnější, např. sójový nebo světlicový;  
e) str. 17: při dlouhodobém vysokém příjmu vit. B6 byly popsány neuropatie, ač se jedná 

o hydrosolubilní vitamín;    
f) str. 18, 29, 31: odkazy na ústní sdělení, resp. studijní materiály doc. Stránského – lze 

akceptovat, vhodnější by však bylo dohledat publikované údaje;  
g) str. 19: rostlinné oleje nelze považovat za významné zdroje vitamínu D; 
h) str. 25: chybně jednotky u vitamínů A a B12. 
i) str. 25: obsah jódu v mléce může být dosti proměnlivý, záleží mimo jiné na jeho 

obsahu v krmivu.  
 
Práci doporučuji k obhajobě u části státní závěrečné zkoušky z preventivního lékařství a přes 
výše uvedené připomínky navrhuji klasifikaci „výborně“.  
 

Dr. Pavel Dlouhý 
V Praze 15. 6. 2010 
 
 
 
 


