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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Cílem této práce bylo zjistit, zda ve zdravotnických zařízeních existují pro hospitalizované 
pacienty předpisy pro užívání a skladování doplňků stravy, kdo a jak je pacientům podává a 
jak vypadá související dokumentace a případné hlášení nežádoucích účinků nebo interakcí s 
léky. Předpokládalo se, že budou nalezeny rozdíly mezi nemocnicemi v souvislosti s tím, zda 
tyto mají akreditaci, lékové nebo toxikologické centrum apod.  
V teoretické části je problematika doplňků stravy průběžně srovnávána s USA. Odkazy č. 24-
28 na Sbírku zákonů by mohly být podrobnější a přesnější. Našla jsem nedostatky v názvech 
léčivých rostlin Ginkgo biloba (str.9, 14, 16, 22), Echinacea purpurea (str.9, 14), Cimicifuga 
racemosa (str.14), Valeriana officinalis (str.16) a Ephedra sinensis (str.17). V názvech 
podkapitol na str. 17-19 vládne jazyková nejednotnost: jazyk český, anglický a latinský, 
někdy různé kombinace. 
Dotazník má 21 otázek, uvítala bych jeho uvedení jako přílohy DP.  
Diskuse je na úrovni a důkladně hodnotí všechny možnosti, opírá se o relevantní zahraniční 
studie. Cíl práce nebyl splněn dokonale, protože proklamovanou existenci, vzhled a kvalitu 
požadovaných předpisů nebylo možné ověřit. Počáteční předpoklad o rozdílech mezi 
nemocnicemi se nepotvrdil. Domnívám se, že do budoucna by bylo možné ještě dotazník 
pozměnit v těch bodech, kde byly získány rozporuplné odpovědi a provést další šetření. 
Mohlo by to přispět ke zvýšení bezpečnosti při užívání doplňků stravy všeobecně. 
Diplomová práce petry Chovancové se mi líbila. Protože splňuje podmínky kladené na tento 
typ prací, doporučuji ji k obhajobě. 
 



 
Dotazy a připomínky:  
1. Internetové citace č. 29, 30, 31, 33 nejsou kompletní.  
2. Na str.21 je uvedeno, že Americká anesteziologická společnost neposkytuje žádná 
oficiální prohlášení na předoperační použití doplňků stravy, jedná se však pouze o dětské 
kliniky. Jak vypadá situace u dospělých? Tabulka č.2 na další straně se vstahuje na děti, 
dospělé anebo obě skupiny pacientů? 
3. Vyskytly se v pozitivních listech některých nemocnic doplňky stravy nebo léčivé přípravky 
s obsahem stejných účinných látek jako v doplňcích stravy? 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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