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Předložená bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou a zabývá se složením 

dostupných multivitaminových a multiminerálových doplňků doporučovaných těhotným ženám a 

také srovnáním s doporučovaným přísunem těchto nutrientů v těhotenství. 

V teoretické části je vysvětlen význam zvýšení energetického příjmu v těhotenství, zdůrazněn je 

význam správného složení stravy.  Uveden je zde výčet jednotlivých vitaminů, minerálních látek a 

stopových prvků, jejich zdroje a komplikace, které mohou nastat při jejich nedostatku či nadbytku. 

Zajímavé jsou tabulky  Ústavu zemědělské ekonomiky a informací zobrazující hodnoty vitaminů ve 

vybraných potravinách a téma vegetariánství v závěrečné kapitole teoretické části. 

Cílem vlastní práce byl rozbor multivitaminových a multiminerálních přípravků určených gravidním 

ženám a jejich porovnání s doporučenými denními dávkami vitaminů a minerálů pro těhotné. 

Autorka se snažila zodpovědět dvě hlavní otázky, zda doplňky stravy určené těhotným ženám 

obsahují dostatečné množství mikronutrientů k prevenci jejich deficitu a zajištění dostatečného 

přísunu a zda tyto doplňky stravy naopak neobsahují nepřiměřeně vysoké množství mikronutrientů, 

které by mohlo vést k překročení doporučených denních dávek a tím ke zdravotním komplikacím 

spojeným s jejich nadbytkem.  

Zvoleny byly preparáty pro těhotné dostupné v ČR – GS Mamavit, Femibion 1 s vitaminem D3, 

Femibion 2 s vitaminem D3, Elasti-Q Vitamins & Minerals s postupným uvolňováním, Eleasti-Q 

ProMimi DHA, Jamieson Prenatal komplete s DHA a EPA, Jamieson Prenatal multivitamin, Chytré 

miminko superfolin 1 PLAN, Chytré miminko superfolin 2 MAMA, VitaHarmony Gravital, FertilCare 

vitaminy s kyselinou listovou. Přehledně jsou zpracovány tabulky, v kterých je uvedeno kompletní 

složení preparátů, a také grafy znázorňující, zda bylo dosaženo doporučených denních dávek u 

jednotlivých složek (podmínkou byl obsah alespoň 15 % z doporučených denních dávek pro těhotné 

dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb.). Nedostatkem grafů je neoznačená svislá osa, i když z textu vyplývá, že 

se jedná o procentuální zastoupení složek. Pro každý přípravek je tedy vypracován graf ve třech 

provedeních k porovnání  se třemi různými skupinami: vitaminy rozpustné ve vodě (skupina A), 

vitaminy rozpustné v tucích (skupina B) a minerální látky (skupina C). Stručné rozdělení těchto skupin 

by mohlo být uvedeno ještě před samotným zpracováním v grafech, i když je shrnuto v další kapitole.  



Na závěr autorka shrnuje výsledky přehledně, stručně a srozumitelně do tří tabulek ukazujících, zda 

jednotlivé preparáty obsahují dostatečné množství mikronutrientů nebo množství nadbytečné, 

v případě první skupiny – vitaminů rozpustných ve vodě – všechny obsahovaly dostatečné množství a 

žádný nadbytečné. V případě vitaminů rozpustných v tucích nesplňovaly dostatečné množství 

produkty GS Mamavit, JAMIESON Prenatal Complete a JAMIESON Prenatal Multivitamin. Žádný 

neobsahoval nabytečné množství. A u minerálních látek nesplňovalo požadovaný obsah minerálních 

látek 6 produktů (GS Mamavit, Elasti-Q Vitamins & Minerals, Elasti-Q ProMimi DHA, JAMIESON 

Prenatalal komplete, JAMIESON Prenatal Multivitamin, VitaHarmony Gravital). V nadbytečném 

množství nebyla obsažena žádná minerální látka. 

V diskusi jsou zmíněny důležité aspekty, které mohly ovlivnit výsledky. Zejména informace, že není 

sledováno deklarované množství ani účinnost deklarované přidané látky, je vycházeno z veřejně 

dostupných informací, a tedy za předpokladu, že výrobcem uváděné hodnoty se neshodují se 

skutečným obsahem mikronutrientů, mohou být výsledky zkresleny. Důležité je také uvedení stavů 

v těhotenství, které mohou být spojeny s možným deficitem vitaminů a stopových prvků 

(hyperemesis gravidarum, vegetariánství a chronická onemocnění ) a doporučení České 

endokrinologické společnosti ČLS JEP o celoplošné suplementaci jódem u těhotných a kojících žen 

dávkou 100-200 ug jódu denně navíc. 

V závěru je stručně shrnuto, které přípravky obsahují dostatečné množství doporučovaných denních 

dávek mikronutrientů v těhotenství a je zdůrazněn význam pestré a vyvážené stravy, která dokáže 

zvýšené nároky na některé nutrienty v graviditě pokrýt, tedy kromě jódu. 

 

Závěr: 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Přínosem této práce je zejména zmapování 

dostupných multivitaminových a multiminerálových preparátů pro těhotné ženy dostupných v ČR a 

na základě uvedení jejich složení také jednoduchý přehled možností pro suplementaci v graviditě. 

 

Doporučuji, aby byl autorce na základě obhajoby této práce a při splnění ostatních podmínek udělen 

titul Bc. 
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