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 Práce Ing K. Veselé, Ph.D. se zabývá velmi aktuální problémem a to osteoporózou a 

možnostmi nutričního či možno říci vlastně i jejího  léčebného ovlivnění. Zmíněný pojem 

nutriční či léčebný není naprosto protikladem,  protože  zajištění dostatečného příjmu vhodné 

formy vápníku do organizmu člověka trpícího  osteoporózou není jen preventivním opatře-

ním, ale současně je také vhodnou, vlastně potřenou formou adekvátní a účinné léčby.  

Nejčastější komplikací osteoporózy jsou zlomeniny (zejména  krčku femuru, nebo páteře), 

ale také špatně zvládnutelné bolesti lokalizované v dolní části páteře. Tyto komplikace vyža-

dují jednak náročná opatření v průběhu hospitalizace,  u osob vyšších věkových kategorií jsou 

často spojeny s vysokým rizikem závažných stavů. Pokud se týká bolestí podmíněných poro-

tickými změnami, zde výrazně omezují kvalitu života, nebo vyžadují podávání nalgetik, často 

až opiátového charakteru. 

Proto jakýkoliv přístup umožňující snížit riziko komplikací osteoporózy je velmi žádoucí. 

Autorka se podrobně zabývá základními poznatky o vzniku osteoporózy, ale také léčebnými 

postupy. Významná část je věnována uplatnění dietních přístupů u této choroby a to nejen se 

zaměřením na vápník, ale také na fosfor, jejich zdroje a využitelnost z potravy. Uvádí také 

používané algoritmy v diagnostických postupech u podezřením na osteoporózu, navíc vlastně 

také návody na dietní přístupy s praktickým návodem s modifikací  různých dávek vápníku 

v závislosti na dietetickou potřebu. 

Navíc se zabývá novým a dosud málo známým použitím jiného zdroje vápníku, který je 

vhodný k použití a to přípravku nazvaného „Aquamin“. Jedná se o Aquamin  mořský multi-

minerální komplex, pocházející z mineralizovaných mořských řas rodu Lithothamnion Calca-

reum. Tyto  Řasy jsou bohaté na vápník, hořčík a dalších  74 stopových minerálů. Po čtyřech 

letech, když původně vitální řasy jsou  již minerály nasycené, , organický materiál odumírá,  

anorganická schránka klesá ke dnu a je vhodná po patřičné technologické  úpravě k použití i u 

člověka. 

V práci jednak celkem podrobně popisuje složení tohoto přípravku, a dokumentuje jeho 

účinek nejen v experimentu u zvířat, ale také pozitivní výsledky s jeho podáváním u člověka. 



Je velmi pravděpodobné, že se použití objeví i v naší republice, proto podrobnější znalosti 

všech zdravotníků, pochopitelně včetně  nutričních terapeutů v tomto směru je velmi aktuální. 

Z hlediska široké skupiny pacientů trpících osteoporózou působí totiž až negativně skuteč-

nost, jestliže o nějakém  přípravku vhodném pro prevenci či léčbu osteoporózy,  mezi nutrič-

ními pracovníky, včetně nutričních terapeutů, není možno získat žádné podrobnější informace 

o této „novince“, zcela přírodního charakteru a navíc zcela bez přítomnosti laktózy. 

Proto považuji zpracovanou práci za velmi aktuální, detailně zpracovanou z hlediska mo-

derního nutričního terapeuta a doporučuji, aby byla přijata jako podklad k závěrečnému řízení 

při dokončení  bakalářského studia v oboru „nutriční terapeut“ na 1.LF UK v Praze.  

 

 

       Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc 

  

 

 


