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Posudek 
 
Volba tématu 
 
Tématem práce je ˶ Podávání vitaminových přípravků v průběhu gravidity .̋ Jedná se o 
zajímavé a aktuální téma. Správná výživa v průběhu gravidity je nezbytná pro fyziologický 
průběh těhotenství a vývoj plodu. Zhodnocení složení multivitaminových a multiminerálních 
přípravků na našem trhu může pomoci při volbě optimálního přípravku v graviditě, především 
při stavech spojených s možným nutričním deficitem. 
  
Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení práce je adekvátní.  
Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 
Abstrakt i klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
 
Téma hodnotím jako středně obtížné. 
 
Teoretická část 
Teoretická část je rozdělena do 4 částí, ve kterých je zpracován přehled jednotlivých 
vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, jejich doporučené denní dávky a komplikace, 
které mohou nastat při jejich nedostatku nebo nadbytku.  V příloze jsou uvedeny tabulky 
s obsahem vitaminů, minerálních látek a stopových prvků ve vybraných potravinách. 
Poznatky shrnuté v této části jsou vhodným podkladem pro praktickou část práce. 
 
 
Autorka ve své práci využívá jako zdroje monografie, původní české a zahraniční články, 
elektronická knihy a dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce, webové stránky a citaci 
zákonné úpravy. Použité zdroje autorka cituje správně.  
Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro požadavky bakalářské práce 
dostatečné.  
 
 
Praktická část 
Cílem výzkumu je rozbor multivitaminových a multiminerálních přípravků určených gravidním 
ženám a porovnaní jejich obsahu s doporučenými denními dávkami pro těhotné. V práci jsou 
položeny 2 hlavní otázky:1. zda doplňky stravy obsahují dostatečné množství mikronutrientů, 



aby mohly působit v prevenci případného deficitu event. jej doplnit, 2. zda doplňky stravy 
neobsahují nadbytečné množství mikronutrientů, které by mohlo gravidní či plod poškodit.  
 
Metodou řešení je technika záměrné selekce založená na výběru dle dostupnosti.  
V práci je hodnoceno 11 přípravků dostupných na českém trhu. Jejich složení je 
porovnáváno s doporučenými denními dávkami jednotlivých složek (podmínkou je obsah 
alespoň 15% z doporučených denních dávek dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb.).  
 
Výsledky jsou přehledně zpracovány a odpovídají na položené otázky.  
Všechny hodnocené přípravky obsahovaly dostatečné množství vitaminů rozpustných ve 
vodě. U 3 přípravků byl zjištěn nedostatečný obsah ß- karotenu a u 6 přípravků nedostatečný 
obsah kalcia, hořčíku nebo selenu. Žádný z přípravků neobsahoval mikronutrienty 
v nadbytečném množství.  
 
Výsledky práce byly v diskuzi adekvátně zhodnoceny. V diskuzi se navíc autorka věnuje 

stavům, které mohou být s deficitem vitaminů a stopových prvků spojeny a upozorňuje na 

nutnost celoplošné suplementace jodem v průběhu gravidity. 

     

V závěru práce jsou výsledky výstižně shrnuty. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 
 
Přínosem práce: 
Hlavním přínosem práce je přehled vitaminových přípravků a jejich složení pro těhotné na 
našem trhu, který je možné využít jako návod pro suplementaci v graviditě. Velmi prospěšné 
jsou i tabulky vztahující se k teoretické části práce s obsahem jednotlivých mikronutrientů ve 
vybraných potravinách. 
 
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Tabulky a grafy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
 
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). 
Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni bakalářské práce.  
 
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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